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ECOLOGICAL INNOVATIONS AS A BASIS OF ECOLOGIZATION OF ECONOMIC
DEVELOPMENT: PROBLEMS AND WAYS OF IMPLEMENTATION IN THE WESTERN REGIONS
OF UKRAINE

У статті обгрунтовано необхідність переходу на інноваційну модель розвитку національної
економіки як основного засобу екологобезпечної модернізації виробництва та впровадження
процесів ресурсозбереження, що надає можливість Україні бути сприйнятою на ринку Євро#
пейського співтовариства як повноправний партнер і конкурент. Розглянуто сутність екологіч#
них інновацій та їх роль у процесі екологізації економічного розвитку. Проаналізовано процес
упровадження інновацій у виробництво в Україні. Визначено основні рушії і перешкоди для інтег#
рування екоінновацій у суспільну практику західних регіонів України (Волинської, Закарпатсь#
кої та Чернівецької областей), оскільки екологічні інновації є основою економічного зростання
і одночасно виявляють органічну єдність та взаємозумовленість соціальних, довкільних та еко#
номічних аспектів розвитку.



Інвестиції: практика та досвід № 17/20158

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

The paper substantiates the necessity of transition to innovation model of development of the
national economy as the main means of ecologically safe modernization of production and
implementation of processes of resource#saving. That will enable Ukraine to be taken as a full partner
and competitor at the market of the European Community. The essence of ecological innovations
and their role in the ecologization of economic development is considered. The process of introducing
innovations into industry in Ukraine is analyzed. The main movers and barriers to integrating eco#
innovations in social practice of western regions of Ukraine (Volyn, Transcarpathian and Chernivtsi
regions) are defined, since ecological innovations are the basis of economic growth and they
simultaneously show an organic unity and interdependence of social, environmental and economic
aspects of development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасну екологічну ситуацію в Україні можна охарак#

теризувати як кризову, що формувалася протягом трива#

лого періоду. Висока питома вага ресурсомістких та енер#

гоємних технологій в економіці України, низький рівень

екологічної свідомості суспільства призвели до значної

деградації довкілля, надмірного забруднення поверхне#

вих і підземних вод, повітря і земель. Одним з головних

шляхів вирішення екологічних проблем вбачається у пе#

реході на інноваційну модель розвитку національної еко#

номіки як основного засобу екологобезпечної модерні#

зації виробництва та впровадження процесів ресурсозбе#

реження, яка здатна забезпечити економічну неза#

лежність країни і подолати розрив із розвинутими дер#

жавами шляхом "інноваційного прориву", який передба#

чає активний пошук і реалізацію потенційних провідних

позицій у тих галузях діяльності, де для цього є необхідні

і достатні умови. Тут потрібен комплексний підхід до еко#

логізації економічного розвитку, який передбачає запро#

вадження системи заходів щодо зниження навантаження

на довкілля і підвищення рівня екологічної безпеки, що

полягають у переході від здійснення окремих, і навіть

комплексних природоохоронних заходів, до розробки і

реалізації концепції всебічної екологізації суспільного

виробництва та інших сфер діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематику еко#інновацій досліджують Н.М. Анд#

рєєва, І.К. Бистряков, Б.В. Буркинський, О.О. Веклич,

Т.П. Галушкіна, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов,

С.М. Ілляшенко, P. James, Т.В. Майорова, М. Miedzinski,

О.В. Прокопенко, А. Reid, О.Я. Савчук, C. Fussler, Н.І. Ху#

марова, Н.П. Яворська та інші. Зокрема наукові дослід#

ження з проблем реалізації природоохоронної інновац#

ійної політики у сфері екології здійснюють відомі вітчиз#

няні вчені О.О. Веклич, С.М. Ілляшенко, Л.Г. Мельник,

М.А. Хвесик та інші, питання застосування екологічних

інновацій як ефективного методу управління економікою

підприємства у системі екологічного маркетингу вивчали такі

вчені, як О.В. Бєлякова, Т.О. Карпіщенко, С.М. Ілляшенко.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретико#методологіч#

них підходів та обгрунтування сутності екологічних інно#

вацій, а також рушіїв і перешкод для інтегрування еко#

інновацій у суспільну практику західних регіонів України.

Ключові слова: економічний розвиток, екологізація, екологічні інновації, модернізація, інноваційний роз$

виток.

Key words: economic development, ecologization, ecological innovations, modernization, innovation

development.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Впровадження екологічних інновацій у формі мало#

та безвідходних технологій із високим рівнем економіч#

ності та екологічної безпеки сприятиме формуванню еко#

логічно зорієнтованого напрямку розвиту економіки, що

надає можливість Україні бути сприйнятою на ринку Євро#

пейського співтовариства як повноправний партнер і кон#

курент.

Термін "екоінновації" першими використали К. Фас#

лер і П. Джеймс (1996), які трактували їх як процеси і

продукцію, що сприяють сталому розвитку. Дещо пізніше

П. Джеймс (1997) уточнив дефініцію: "Це нові товари і по#

слуги, які надають споживачу і бізнесу доходи, суттєво

зменшуючи при цьому вплив на довкілля". В обох цих

трактуваннях еко#інновацій бачимо значно вужче окрес#

лення об'єктів еко#інноваційної діяльності та акцентуван#

ня на вигодах споживача і всього суспільства від їх за#

провадження [3]. К. Ренінгс і Т. Цвік пояснюють екоінно#

вації, як нові або змінені процеси, обладнання, продук#

цію, методи й системи управління, що дають змогу уник#

нути або зменшити шкідливий вплив на навколишнє се#

редовище [9].

А. Рейд і М. Мідзінські (2008) розуміють еко#іновації

як "створення нових і конкурентно#оцінених товарів, по#

слуг, процесів, систем і процедур, розроблених для за#

доволення людських потреб і забезпечення кращої якості

життя для кожного, що досягається разом із мінімаль#

ним використанням природних ресурсів (сировини і ма#

теріалів, енергії та площі земної поверхні) в розрахунку

на одиницю випуску та мінімальними викидами токсич#

них речовин". Це визначення дає ширше трактування

об'єктів екоінноватики, містить мету та індикатори її до#

сягнення [3].

У вітчизняних джерелах екологічні інновації розгля#

даються як:

— зміни в соціально#економічному розвитку сис#

теми господарювання, які поряд із позитивним соц#

іально#економічним ефектом покращують стан довкі#

лля або значно зменшують негативний вплив на нього

[8];

— результат творчої діяльності, що спрямована на

розробку, створення й упровадження нововедень у ви#

гляді нової продукції, технології, методу, форми органі#

зації виробництва та ін., що безпосередньо або опосе#

редковано сприяє зниженню екодеструктивного впливу

виробництва й споживання на навколишнє середовище

та розв'язанню екологічних проблем [5];
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— кінцевий результат діяльності щодо створення і ви#

користання екологічно орієнтованих нововведень, реа#

лізованих у вигляді вдосконалених або нових екологічних

товарів (виробів або послуг), технологій їх виробництва,

методів управління на всіх стадіях виробництва і збуту то#

варів, які сприяють розвитку і підвищенню соціально#еко#

номічної ефективності функціонування підприємств, за#

безпечення ресурсно#екологічної безпеки та охорони на#

вколишнього середовища [1];

— виробництво, асиміляція або експлуатація продук#

ту, процесу виробництва, обслуговування, управління або

бізнес#методу, що є новими для підприємства (розроб#

лення або прийняття його), і внаслідок чого, протягом

всього свого життєвого циклу, скорочується екологічний

ризик, забруднення та інші негативні наслідки викорис#

тання ресурсів, порівняно з відповідними альтернатива#

ми [10].

Виходячи з цього, до екологічних інновацій можна

віднести такі процеси:

— розроблення, створення й упровадження нових

технологічних процесів і циклів розроблення та погодже#

ного розвитку всіх функціональних ланок із видобутку ре#

сурсів, їхнього перероблення, використання відходів і

відтворення цих ресурсів;

— використання ресурсозберігальної техніки, роз#

роблення й упровадження мало# і безвідходних техно#

логій, що забезпечують комплексне освоєння природних

ресурсів, розроблення біотехнології;

— освоєння нових територій, а також розширення

тих, що діють, з урахуванням екологічної безпеки насе#

лення й виробництва;

— розроблення та випуск нових екологічно чистих

продуктів і створення потужностей для їх виробництва,

розроблення варіантів використання нових та поновлю#

ваних джерел енергії;

— упровадження нових організаційних форм, уклю#

чаючи вдосконалення організаційно#територіальної

структури потенційно небезпечних виробництв, із метою

зниження їхньої екологічної небезпеки;

— формування нового мислення в розробників інно#

вацій з погляду необхідності їх екологізації через упро#

вадження обов'язкової екологічної освіти.

Для успішного дослідження сутності екоінновацій не#

обхідно дослідити їх типологію. Перший підхід до класи#

фікації інновацій запропонував Шумпетер, ідентифікував#

ши п'ять груп інновацій: нові вироби, технології вироб#

ництва, ринки збуту, ринки постачання сировини та нові

організації. Позиціонування екоінновацій за цими типо#

логічними ознаками сприятиме кращому розумінню при#

роди досліджуваного феномену, а відтак, його менедж#

менту та маркетингу.

Як і будь#які інші зміни, екоінновації мають свої

рушійні і стримуючі сили. За умов екологічної глобалізації

суспільство стає більш чутливим до питань збереження

якості довкілля, тому можна сподіватися, що інтерес гро#

мадськості, процес переосмислення цінностей, правове

та регулятивне середовище створять відповідне підгрун#

тя для прискореного розгортання процесів урахування

екологічних обмежень у всіх сферах суспільного життя.

Формування інформаційного суспільства сприятиме

покращеному інформуванню всіх його членів як про

довкільні наслідки їхньої діяльності, так і про кращі спо#

соби запобігання еко#деструкціям. Потужним каталізато#

ром згаданих процесів може стати і зростання цін на при#

родні ресурси з огляду на їх обмеженість і вичерпність, а

також системи дієвих мотиваторів і демотиваторів.

Стрімке зростання витрат на ліквідацію наслідків стихій#

них лих змусить змінювати реактивну екологічну політи#

ку на превентивну; а відтак проактивну на всіх рівнях її

реалізації.

Що ж до стримуючих чинників, то тут потрібно на#

самперед згадати структурні чинники соціально#еконо#

мічної природи, тобто ті, які визначають особливості сис#

теми і не можуть бути змінені впродовж короткого періо#

ду часу. Перш за все, це брак адекватних механізмів інтер#

налізації зовнішніх ефектів, неврахування послуг екоси#

стем, неадекватне встановлення податків, а також систем#

не блокування, тобто особливість економічних систем, яка

полягає в тому, що реалізація однієї технології усклад#

нює чи відтерміновує перехід до іншої, навіть більш ефек#

тивної.

Запровадження системних інновацій, у т.ч. й екоін#

новацій, дає найбільшу віддачу, але водночас потребує

найбільших зусиль. Ці інновації торкаються не лише тех#

нологічних систем, вони потребують принципово нових

(руйнуючих) технологій, які змінюють умови ринку, а та#

кож викликають різні види системних змін: у виробництві,

в суспільстві та поведінці. Вони потребують значних

коштів і узгоджених дій науковців, бізнесменів, уряду. Для

таких інновацій характерний чималий часовий проміжок

3#7 років, то ж зрозуміло, що такі інновації потребують

державної стратегічної підтримки і розуміння тенденцій

розвитку економічних і довкільних процесів. За умов згор#

тання економічної діяльності фінансування таких інно#

вацій дуже проблематичне. Більш реалістичним є сценарій

створення сприятливого інвестиційного клімату для

підтримки приватних інвестицій в екоінноваційні проце#

си, але сьогодні такого сприяння в Україні ще немає.

Важливу роль у гальмуванні "зеленого злету" відіграє

субсидіювання високовуглецевих технологій. Щороку в

світі надається таких еко#деструктивних субсидій на суму

в $ 300 млн. Такі субсидії пом'якшують конкуренції між

компаніями, підтримують марнування ресурсів, а тому

приносять подвійний програш суспільству [3].

На жаль, доводиться констатувати, що процес упро#

вадження інновацій у виробництво в Україні відбувається

повільно та в незначних масштабах. За даними Держс#

лужби статистики України [7], кількість упроваджених

нових технологічних процесів 20131 року становила 1576,

що на 612 менше порівняно з 2012 роком, а 2011 року —

2510, причому частка маловідходних і ресурсо#зберігаю#

чих процесів збільшувалась і становила: у 2011 році —

20,6%, у 2012 — 25,3, а в 2013 — 31,9% від усіх впро#

ваджених технологічних процесів. У 2011 році інновацій#

ною діяльністю у промисловості займалися 16,2% загаль#

ної кількості підприємств, 2012 — 17,4, 2013 — 16,8%

(для порівняння: частка підприємств, що займаються еко#

лого#інноваційною діяльністю в розвинених країнах, ста#

новить близько 70—80%).

Сучасний екологічний контекст актуалізує питання

якості економічного зростання і виявляє органічну єдність

і взаємозумовленість його соціальних, довкільних та еко#

номічних аспектів. Інтенсифікація стосунків українських

виробничників з ЄС посилить інтерес до запровадження

інновацій, насамперед екологічних. Особливо цей аспект

є важливим для прикордонних західних регіонів Украї#

____________________________
1 Дані за 2014 р. Держслужба статистики України наводить без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.

Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Це унеможливлює побудову динамічних рядів для глибоко#

го аналізу.
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ни. Для них впровадження екоінновацій вже давно ста#

ло реальністю сталого економічного розвитку через ви#

соку конкурентність із товарами та послугами, що надхо#

дять із ЄС. Так, для прикордонної Волинської області, в

першу чергу, конкурентоспроможність стосуватиметься

сфери розподілу "зелених" інвестицій, впровадження

інновацій — нових технологій, механізмів, продукції

тощо, поліпшення екологічних умов проживання населен#

ня та інфраструктурне забезпечення. Підприємства#прак#

тики в регіоні відзначають, що основними показниками

конкурентоспроможності виробленої продукції чи реалі#

зованих послуг виступає їх екологічність, якість, сервіс

подачі, ціна і маркетинг. Найважливішим елементом цьо#

го базису є необхідний рівень фінансування екологічно

чистої діяльності виробників. На жаль, деякі із підпри#

ємств Волині мають серйозні організаційні і фінансові

проблеми, тому додаткові статті власних витрат (зокре#

ма на екологізацію товарів та послуг) практично не роз#

глядаються. Наприклад, велика міжнародна компанія

Kronospan (Австрія) призупинила реалізацію інвестицій#

них проектів з розвитку свого українського заводу —

"Кроноспан УА" (м. Нововолинськ, Волинська обл.) у

зв'язку із рішенням Антимонопольного комітету України

щодо штрафу 14 учасників асоціації "Меблідеревпром"

(в тому числі "Кроноспан УА") за змову на аукціонах з

продажу необробленої деревини. Kronospan вирішила зо#

середити основні зусилля на розвиток свого проекту в

Білорусії — будівництво найбільшого заводу компанії з

випуску ДСП.

За економічним потенціалом Закарпатська область

відноситься до найменш потужних в Україні, що зумов#

лене її природно#ресурсними особливостями, історичним

розвитком. Однак, її геополітичне положення, а також на#

дані державою преференції щодо залучення інвестицій

через закони України "Про спеціальний режим інвестиц#

ійної діяльності в Закарпатській області" та "Про спе#

ціальну економічну зону "Закарпаття", сприяли надхо#

дженню прямих іноземних інвестицій, які були спрямо#

вані на створення нових виробництв, реконструкцію і мо#

дернізацію діючих. Так, в області працюють такі все#

світньовідомі компанії як "Fischer", "Philips", "Flextronics

International Ltd.", "Skoda", "Volkswagen", "Audi", "LEONI

Wiring Systems", "Henkel#Konzern", "Yazak", "Jabil" та інші.

Великі компанії мають більше можливостей для інвесту#

вання, у тому числі в природоохоронні технології, у ро#

боті керуються системами контролю якості виробництва

ISO, технологічне обладнання, яке застосовується, забез#

печує низьке енергоспоживання і високий рівень еколо#

гічної чистоти процесів. Для створення нормального еко#

логічного стану зводять очисні споруди, а для скорочен#

ня витрат води і запобігання її забрудненню експлуату#

ються системи оборотного водопостачання. В процесі

реалізації нових виробництв використовується високо#

ефективне обладнання, яке забезпечує високий рівень

екологічної чистоти. Протягом останніх років Закарпатсь#

ка область впевнено перебуває у першій десятці регіонів

з найвищими показниками обсягів іноземних інвестицій

(акціонерного капіталу) у перерахунку на одну особу. Ви#

соку інвестиційну привабливість регіону, наявність досві#

ду співпраці з відомими транснаціональними компаніями

вважають основним фактором конкурентних переваг. За

7 місяців 2012 р. регіон отримав 389,7 млн дол. США пря#

мих іноземних інвестицій, котрі є надзвичайно важливи#

ми, оскільки забезпечують вкладення у фонди природо#

охоронного призначення й поточні витрати на охорону

навколишнього середовища та рівень очищення. Інвес#

тиції в основну технологію визначають вік фондів і базо#

вий рівень забруднення. Наприклад, аналіз окремих теп#

лоелектростанцій (ТЕС) показав, що рівень викидів від

спалювання 1 т у.п. залежить як від паливного балансу,

так і від віку фондів. Результати дослідження дозволя#

ють сформулювати певні конкурентні пріоритети для дер#

жавної політики, спрямованої на підвищення екологіч#

ності регіону у період економічного росту. У відповідності

з "Державною стратегією регіонального розвитку до 2015

року" державними пріоритетами для Закарпатської об#

ласті визначено розвиток транскордонного співробітниц#

тва, прикордонної інфраструктури; туристичного та ку#

рортно#рекреаційного комплексу; технологічне оновлен#

ня деревообробної, меблевої, лісохімічної, легкої і хар#

чової промисловості; протипаводковий захист; розвиток

логістики.

Досить гострою є проблематика залучення екоінно#

вацій для території Чернівецької області. Висока енер#

гоємність, що є наслідком незадовільної галузевої струк#

тури регіональної економіки з наявними енергоємними

виробництвами (Чернівецький Машзавод, ПАТ "ГРАВІ#

ТОН"), зношеністю основних фондів підприємств та ве#

ликих понаднормативних втрат енергоносіїв, використан#

ням застарілих технологій у більшості галузей економіки

і проблем із залученням інвестицій та кредитних ресурсів

обмежують можливості області на шляху досягнення ви#

сокого рівня екологічної конкурентоспроможності. Ди#

рективне, а не економічно обгрунтоване, ціноутворення

у поєднанні з недосконалістю обліку споживання енер#

горесурсів призвело до перехресного субсидування спо#

живачів та до енергетичного марнотратства. Значні втра#

ти енергоресурсів відбуваються під час їх транспортуван#

ня і розподілу. Саме тому Чернівецька область є дотацій#

ною і повністю залежить від державного бюджету. Тех#

нології, що використовуються в енергетиці, промисло#

вості, на транспорті та у житлово#комунальному госпо#

дарстві, є як енерговитратними, так і забруднюючими для

повітря, води і грунту. Це абсолютно недопустимо для

регіону, що претендує як на екологічність вироблених та

реалізованих товарів і послуг, так і на безпечність прожи#

вання населення.

Перспектива реалізації вищезазначених аспектів сут#

тєво могла бути прискорена в рамках функціонування

єврорегіону "Верхній Прут". Його статутом було перед#

бачено, поряд із традиційними завданнями, створення

екологічного єврорегіону — своєрідного ноу#хау у теорії

і практиці єврорегіонального руху. Статус екоєврорегіо#

ну визначає для державних та місцевих органів влади, а

також підприємців трьох країн їх взаємну зацікавленість

у впровадженні сучасних механізмів управління техноген#

но#екологічної безпеки на всіх стадіях життєвого циклу

виробництва та споживання для покращення екологічної

конкурентоспроможності продукції, успішної привати#

зації, інвестування та реконструкції з одночасним забез#

печенням сталого соціально#економічного розвитку рег#

іону в цілому. З цією метою запроваджуються заходи для

відпрацювання, демонстраційної реалізації та подальшого

розповсюдження нових уніфікованих рішень, які органі#

чно будуть об'єднувати соціально#економічний розвиток

регіонів з принципами сталого розвитку техногенно#еко#

логічної безпеки, подальші антропогенні перетворення з

новими стандартами управління станом довкілля, форму#

ванням масової екологічної свідомості на національному

та міжнародному рівнях з правилами самодостатнього та

екологічно обумовленого виживання. Процес моніторингу

виконання заходів, запланованих відповідно до мети еко#

єврорегіону, покладено на Робочу комісію з питань

екологічної безпеки, охорони довкілля та сталого роз#
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витку. Проте заявлена співпраця відбувається досить по#

вільно, в рамках спільних зустрічей, обміну досвідом на

семінарах тощо. Жодних реальних кроків для тісного еко#

номічного співробітництва, спільного вирішення проблем

інфраструктури, як це було передбачено установчими

документами, не відбулося. Серед провідних причин мож#

на виділити суттєву різницю в рівні розвитку держав#учас#

ниць, у темпах і обсягах адміністративних трансформацій,

неспіврозмірний рівень транспортної, в тому числі при#

кордонної інфраструктури, та істотні відмінності у мит#

ному і податковому законодавстві. Українська сторона

практично не використовує потенціал міжрегіональної

співпраці та транскордонного співробітництва з сусідами

та країнами ЄС, зокрема це стосується стратегічного про#

гнозування сталого просторового розвитку регіонів. Не

завжди враховують місцеві пріоритети при визначенні

загальнодержавних інтересів щодо розбудови транскор#

донних комунікацій і енергетичних мереж, кооперації,

торгівлі, туризму, техногенно#екологічної безпеки тощо.

Оскільки Україна не має достатніх ресурсів для ак#

тивного впровадження енергозберігаючих і ресурсозбе#

рігаючих технологій, то передбачається використовува#

ти резерв квот на викиди парникових газів для залучення

зовнішніх інвестицій з метою модернізації єкономіки шля#

хом реалізації проектів спільного впровадження і схеми

"зелених" інвестицій.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Впровадження екологічних інновацій дає змогу забез#

печити взаємодію між економічним розвитком і захистом

довкілля. Таким чином, основні завдання, які сьогодні по#

стають перед країнами в рамках екологоорієнтованого

інноваційного розвитку, полягають у зниженні ресурсо#

та енергоємності виробництва та розширенні практики ре#

циклінгу. За сучасних умов глобальних трансформацій#

них процесів впровадження екологічних інновацій стає

пріоритетним напрямком розвитку економіки, забезпечу#

ючи сталий розвиток та конкурентоспроможність націо#

нального господарства як на внутрішньому, так і на зов#

нішньому ринках. Більш детального розгляду потребують

механізми просування новітніх технологій у виробництво

та створення передумов переходу до нової економіки, сти#

мулювання технологічних інновацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відсутність масової практики менеджменту в Україні

потребує розробки шляхів удосконалення стратегії еко#

лого#фінансового розвитку підприємства. На сучасно#

му етапі розвитку суспільного виробництва менеджмент

є складним соціально#економічним явищем, яке прояв#

ляється у всіх сферах функціонування підприємства. Су#

часний менеджмент схиляється в бік соціологізації і пси#

хологізації. Всі системи управління спрямовані на вияв#

лення і розвиток здібностей працівників, які викорис#

товуються ними у процесі виробництва. Тому пошук

шляхів активізації людського фактору з урахуванням

соціально#психологічних особливостей персоналу, зап#

ровадження інноваційних методів управління працею на

виробництві є однією з вирішальних умов підвищення

ефективності діяльності колективу підприємства.

Роль менеджменту в умовах сучасного виробницт#

ва постійно зростає, оскільки посилення позицій в кон#

курентній боротьбі залежить від якості управління, об#

раної стратегії та зусиль по її реалізації. Тому удоско#

налення стратегії еколого#фінансового розвитку під#

приємства, спрямованого на комплексний розвиток

підприємства, є головним фактором підвищення конку#

рентоздатності продукції підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом в економічній літературі, наукових

дослідженнях і публікаціях велику увагу приділяють

стратегії еколого#фінансового розвитку. Цьому питан#

ню присвячено багато праць таких вчених, як Андрій#

чук В.Г., Чупіс А.В., Збарський В.К., Хвесик М.А. та інші.
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WAYS OF IMPROVING STRATEGIES OF COMPANY'S ECOLOGICALJFINANCIAL
DEVELOPMENT

Відсутність масової практики менеджменту в Україні потребує розробки шляхів удоскона#
лення стратегії еколого#фінансового розвитку підприємства. В роботі узагальнено теоретичні
та методичні основи еколого#економічної оцінки, розкрито напрями удосконалення стратегії
еколого#фінансового розвитку підприємства.

The lack of management mass practice in Ukraine needs to develop the ways to improve the
ecological#financial strategy of company's development. This work summarizes the theoretical and
methodological foundations of ecological#financial estimation and reveals Ways of improving
strategies of company's ecological#financial development.

Ключові слова: стратегія, еколого$фінансовий розвиток, економічний аналіз, економічна ефективність,

фінансові ресурси.

Keywords: strategy, ecological$financial development, economic analysis, economic efficiency, financial

resources.

Однак, незважаючи на достатню кількість теоретичного

матеріалу на цю тему, на практиці це питання розкрито

недостатньо та потребує подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою роботи є узагальнення теоретич#

них та методичних основ еколого#економічної оцінки,

та розкриття напрямів удосконалення стратегії еколо#

го#фінансового розвитку підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах ринкової економіки кінцевою метою фун#

кціонування підприємств є отримання прибутку. Для до#

сягнення цієї мети підприємство повинно вміти швидко

адаптуватися до змін в навколишньому середовищі.

Підприємство як відкрита система залежить від зовніш#

нього середовища стосовно постачання сировини і ма#

теріалів, енергії, трудових ресурсів, а також споживачів

продукції чи послуг. Крім цих зазначених елементів, се#

редовище прямого впливу включає також такі складові:

конкуренти, які випускають аналогічну продукцію і то#

вари#замінювачі; фінансові організації, які визначають

кредитно#фінансову ситуацію; закони, які регламенту#

ють діяльність підприємства; джерела трудових ре#

сурсів, їх склад та якість. Але при цьому не можна не

враховувати впливу побічних факторів. Мова йде про

соціально#політичну, екологічну ситуацію, рівень осві#

ти населення, культурні традиції, які склалися в державі.

Такий елемент, як рівень технології є одночасно і скла#

довою організації, і зовнішнім фактором. Науковоємні

виробництва, пов'язані з технологіями вищого рівня,

повинні оперативно реагувати на нові розробки для
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того, щоб забезпечити конкурентоздатність своєї про#

дукції [1].

Вирішальну роль щодо підвищення ефективності про#

цесів розвитку підприємництва в аграрній сфері набуває

інтелектуальний потенціал агро формувань та якість людсь#

ких ресурсів, творчі здібності персоналу і здатність управл#

інської системи використовувати дані виробничі фактори і

домагатися реалізації стратегій підприємства. Значна

кількість досягнень науково#технічного прогресу за останні

десятиліття і можливості застосування інновацій дозволя#

ють вирішувати завдання подальшого розвитку підприєм#

ництва шляхом формування альтернативних напрямків та

диверсифікації діяльності і застосування відповідних сучас#

ному рівню розвитку виробництва типів стратегії управлін#

ня.

Відмінність сучасних процесів управлінського розвит#

ку від традиційних підходів, що здійснюється в рамках сис#

теми стратегічного менеджменту, полягає в тому, що ці про#

цеси відбуваються не тільки під керівництвом вищих ланок

адміністративного управління, але й за участю безпосе#

редніх виконавців і рядових працівників підприємства. Та#

кий розвиток встановлює цілий ряд вимог до побудови си#

стеми управління. Одна з ключових вимог полягає в тому,

що моделюється імітаційна модель системи управління, що

базується на спільних діях колективного прийняття рішень

[2]. Однак реалізація цієї моделі вимагає внесення карди#

нальних зміни і в саму технологію управління процесами

розвитку підприємництва. В основі такої технології лежать

наступні положення:

— ціннісні установки і сфери інтересів підприємства

розробляються на всіх рівнях організації і узгоджуються в

єдиній концепції по мірі просування вверх по структурі;

— ціннісні установки та інтереси обов'язково мають

бути узгоджені на всіх рівні управління підприємством і лише

після цього доводяться до підрозділів як стратегічні задачі;

— на всіх рівнях управління здійснюється розробка

стратегій розвитку при постійному враховуванні прийнятих

ціннісних установок та інтересів підприємства;

— всі окремі стратегії поєднуються заради розробки

інтегрованої стратегії;

— процеси розробки і прийняття колективних (спіль#

них) рішень поступово наближаються до свого оптималь#

ного втілення, тобто є ітеративними;

— оперативний моніторинг внутрішнього середовища

підприємства і ринкових змін забезпечує можливість вне#

сення відповідних змін до планів стратегічного розвитку і їх

коригування в часі.

З урахування швидкоплинності змін фінансового стану

та в умовах емерджентної економіки, практично неможли#

во здійснювати довгострокове прогнозування. Саме тому в

таких випадках застосовують короткострокові розрахун#

ки. Часті зміни в податковій політиці та інфляція не дозво#

ляють за допомогою прогнозування забезпечити розроб#

ку складних, обгрунтованих фінансових планів підприємств.

Прогнозування фінансового стану в таких умовах може бути

зведене до поєднання розрахунку мінливих показників з

очікуваним доходом підприємства [3].

З іншого боку, реалізація стратегії розвитку підприєм#

ства потребує відповідного планування і адекватного дов#

гострокового фінансового забезпечення. Це, в свою чергу,

передбачає або залучення зовнішніх ресурсів, що на сьо#

годнішній день для аграрних підприємств є проблематич#

ним, або мобілізацію всіх внутрішніх матеріально#фінансо#

вих резервів. При цьому загальноекономічна стратегія роз#

витку підприємства узгоджується з його фінансовою стра#

тегією. Всі основні стратегічні напрями — інноваційний,

маркетинговий, ціновий, організаційний, збутовий — фор#

муються з урахуванням конкретних фінансових можливос#

тей та перспектив.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що, на

відміну від стратегічного, оперативне управління займаєть#

ся використанням існуючої стратегічної позиції підприєм#

ства з метою досягнення його цілей. В комерційному

підприємстві керівник, який займається оперативними пи#

таннями, повинен перетворювати потенціал підприємства на

реальний прибуток. Його обов'язки включають визначення

загальних оперативних задач, мотивацію, координацію і

контроль як керівників нижчого рангу, так і виконавців в

межах підприємства.

Кадрове забезпечення, якість підготовки фахівців та

підвищення кваліфікації спеціалістів є запорукою успішно#

го планування розвитку підприємництва як стратегічного,

так і оперативного. Однак ці елементи є різними для двох

типів управління. Структура стратегічного типу, яка націле#

на на зміни, є гнучкою та не має жорстких обмежень. Струк#

тура оперативного типу стійка до змін та націлена на ефек#

тивність. Якщо керівник, який здійснює стратегічне управл#

іння, прагне до змін, здатний йти на ризик, має навички уп#

равління освоєнням нових напрямків, то керівник, який

здійснює оперативне управління, виступає проти змін та не

здатен до ризику.

Розвиток підприємництва в аграрній сфері може про#

ходити у формі управлінського розвитку або саморозвит#

ку. Для здійснення керованості процесу управлінського

розвитку підприємництва, необхідно створення підсистеми

управління розвитком. Дана система забезпечуватиме роз#

в'язання задач, що виникатимуть в процесі реалізації стра#

тегії еколого#фінансового розвитку підприємства. Механі#

змом реалізації розвитку в аграрних підприємствах є роз#

робка і впровадження нововведень, які здійснюються за

допомогою інноваційного процесу. Нововведення можуть

торкатися як асортименту продукції, так і окремих елементів

обладнання і технологій (технічні і технологічні нововведен#

ня).

У практиці підприємств часто виникає необхідність

вирішення слабо структурованих проблем, які не дають

можливості оцінювати варіанти за допомогою матема#

тичного апарату. В цьому випадку, для оцінки рішень

може застосовуватися система зважених критеріїв, а

сам процес здійснюється в три етапи. На першому етапі

формуються найважливіші критерії, необхідність до#

тримання яких є безсумнівною. Альтернативні варіанти

оцінюються за цими критеріями (які, по суті, є критерія#

ми обмеженості), і поділяються на групи: ті, які відпові#

дають вимогам; ті, які не відповідають вимогам; сумнівні.

На другому етапі аналізуються варіанти за певними кри#

теріям, а на третьому робиться спроба встановити

ступінь небезпеки, який може мати місце при прийнятті

того чи іншого рішення. Таким чином, вибір кінцевого

рішення із припустимих здійснюється на підставі зважу#

вання пріоритетності цілей. Також обов'язково врахо#

вуються як позитивні, так і негативні наслідки реалізації

даного рішення. Вони можуть бути соціального, еконо#

мічного, організаційного, технологічного, політичного
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характеру, тобто вони стосуються різних сторін діяль#

ності підприємства [4].

Складність розробки і прийняття управлінського

рішення також підсилюється впливом факторів неви#

значеності і ризику в умовах, характерних для ринкової

економіки. Це значно підвищує рівень відповідальності тих,

хто приймає рішення — суб'єктів процесу прийняття рішен#

ня. Це можуть бути як індивіди (окремі керівники), так і

групи менеджерів, які мають повноваження для прийнят#

тя рішень. Крім того, до процесу розробки і прийняття

рішень на всіх цих етапах можуть бути залучені експерти

— фахівці з конкретних проблем, процедур, етапів. Екс#

перти можуть надавати суттєву допомогу в постановці за#

дачі, опрацюванні можливих ситуацій, формулюванні мети

і встановленні обмежень, розробці варіантів рішень і на#

данні оцінки їх наслідкам. За свої рекомендації експерти

несуть відповідальність.

Порівнювання рішень, які приймаються індивідуально,

з рішеннями групи показує, що кожний з цих підходів має

як свої переваги, так і недоліки. Для рішень, які приймають#

ся індивідуально, характерний більш високий рівень твор#

чого підходу. В них нерідко реалізується багато нових ідей

і концепцій. Як правило, індивідуальні рішення потребують

менше часу, оскільки їх не треба узгоджувати.

При груповому підході в процесі прийняття рішень

існує більш високий ступінь обгрунтованості і менший

відсоток помилок, чому сприяє сам механізм роботи гру#

пи (взаємне коригування рішень в процесі групової праці,

створення атмосфери співробітництва і змагання, взає#

модія членів групи між собою), а також багатоварі#

антність розробок. При цьому, як правило, збільшується

час, який витрачається на розробку, узгодження і прий#

няття рішень. Тому при вирішенні термінових проблем,

де фактор часу є вирішальним, перевага віддається інди#

відуальному суб'єкту процесу прийняття рішень. Пробле#

ми ж, які пов'язані з радикальними змінами на

підприємстві, частіше всього вирішуються колективно.

Чим більша кількість людей бере участь у вирішенні та#

ких проблем, тим більша впевненість у позитивному став#

ленні співробітників до запланованих дій, в розумінні їх

необхідності та корисності.

Глибокий економічний аналіз є необхідною передумо#

вою для прийняття управлінських рішень. Без цього аналі#

зу неможливе ефективне функціонування і розвиток вироб#

ничо#збутової діяльності підприємства.

До факторів, які сприяють створенню сприятливого

підприємницького клімату, можна віднести:

— стабільність державної і соціальної політики, що

спрямована на підтримку підприємництва;

— пільговий податковий режим для новостворених

підприємств або розширення вже існуючих;

— заходи, які сприяють притоку фінансових ресурсів

до сфери бізнесу;

— створення інноваційних і впроваджувальних центрів

з державним та приватним фінансуванням;

— наявність розвинутої мережі спеціалізованих фірм,

які надають фінансову допомогу підприємцям;

— організація консультативних центрів з питань управ#

ління, маркетингу, реклами, курсів перепідготовки кадрів;

— наявність ефективної системи захисту інтелек#

туальної власності не тільки на винаходи, а й на новаторські

ідеї, ноу#хау;

— спрощення процедур регулювання господарської

діяльності з боку державних органів (скорочення форм

звітності, полегшення правил реєстрації компаній);

— підвищення якості робочої сили (освіта, квалі#

фікація);

— забезпечення інформаційними технологіями, засо#

бами комунікацій;

— свобода творчості.

Вважається, що негативний вплив на розвиток підприє#

мницької діяльності мають такі фактори:

— високі податкові ставки;

— недостатньо високий рівень субсидіювання, до#

сліджень і розробок, низька норма накопичень і недостатні

обсяги інвестицій;

— надмірне державне регулювання, інфляція;

— жорстке антимонопольне законодавство;

— надмірна кількість документів, необхідних для по#

дання державним органам управління;

— високі урядові витрати, в тому числі й на оборону;

— низька продуктивність праці в урядовому апараті;

— зростання цін на енергоресурси;

— дефіцит матеріальних ресурсів;

— протекціонізм;

— субсидії неефективним підприємствам;

— високі витрати на утримання державного апарату;

— низький рівень освіти;

— негативне ставлення до приватного сектору;

— зростання питомої ваги сфери послуг;

— високий рівень злочинності;

— зміна моральних цінностей;

— зростання індивідуалізму;

— психологія виключності.

У ринкових умовах суспільству доцільно підтримувати

витрати на соціальні потреби працівників на належному

рівні. Тому цей напрямок діяльності повинен набути свого

розвитку на підприємствах, які більш за всіх зацікавлені в

сприятливому соціальному кліматі, підвищенні кваліфікації

трудового потенціалу і ефективності соціальних заходів, що

забезпечить уникнення соціальних потрясінь як на

підприємстві, так і в суспільстві. Основні положення, на яких

базується стратегія розвитку підприємства з урахуванням

еколого#фінансових факторів, такі:

1. Витрати підприємства поділяються на явні (які без#

посередньо враховуються в калькуляції витрат) та скриті.

Так, недостатньо швидка перебудова організаційних струк#

тур виробництва може спричинити зростання скритих вит#

рат виробництва, наприклад, у результаті збільшення

кількості працівників, яке компенсує нерівномірне заванта#

ження різних підрозділів; втрати робочого часу внаслідок

прогулів, виробничих травм тощо. Часто скорочення скри#

тих витрат можливе лише за умови збільшення витрат яв#

них. В цьому випадку створюється можливість співставлен#

ня витрат та вигод. Однак, як правило, економія на явних

витратах призводить не тільки до зростання скритих вит#

рат, але і негативно впливає на продуктивність персоналу.

2. Оскільки скриті витрати звичайно впливають на зрос#

тання поточних витрат, то, з економічної точки зору, найбільш

раціональним може бути збільшення капіталовкладень (на#

приклад, на заміну устаткування, покращання умов праці) з

метою усунення причини зростання поточних витрат.

3. Виграш у часі за рахунок скорочення його втрат, по#

в'язаних з неефективною організацією виробництва (на#
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приклад, прогулами, поверненням продукції незадовільної

якості, виробничими травмами тощо), може створити умо#

ви для реалізації додаткових заходів, спрямованих на підви#

щення ефективності праці (наприклад, інформування вироб#

ників, їх перепідготовка, проведення зборів по обговорен#

ню внутрішньовиробничих проблем тощо).

4. Підприємство, яке прагне скоротити витрати на охо#

рону навколишнього середовища, або з метою економії на

явних витратах скоротити частину персоналу, може пост#

раждати, оскільки з часом воно повинно буде відносити всі

скриті втрати до витрат виробництва продукції, але вже в

значно більших розмірах.

Тому, при розробці стратегії еколого#фінансового роз#

витку підприємств, доцільно враховувати всі вище зазна#

чені фактори. Задача полягає у виборі принципового шля#

ху вирішення конкретних питань, які полягають у підтримці

конкуренції, а також запровадженні ринкових умов функц#

іонування підприємств.

Запропонована концепція передбачає значну перебу#

дову організації виробництва та управління на підприємстві,

скорочення скритих витрат, реалізацію гнучкої політики в

галузі асортименту продукції, прискорення процесу пере#

підготовки кадрів тощо.

На нашу думку, доцільно приймати кінцеве рішення

після порівняння декількох варіантів, для чого критерієм

вибору може бути не стільки максимізація економічних по#

казників, скільки отримання їх задовільних значень при ви#

рішенні певних соціальних проблем.

При розробці стратегії еколого#фінансового розвитку

необхідно користуватися різними показниками та їх набо#

рами, які дають кількісну та якісну оцінки діяльності підприє#

мства. При цьому в стратегічному плануванні слід керува#

тися принципом достатності необхідної інформації. Вихо#

дячи з цього, пропонується класифікація показників еко#

логічного розвитку за основними стратегічними сферами

процесу природокористування на підприємстві: показники,

які характеризують природно#сировинний потенціал, показ#

ники, які характеризують антропогенне навантаження

підприємства, показники, які характеризують фінансові

потоки в сфері природокористування.

Розглянемо їх більш детально.

1. Показники, які характеризують природно#сировин#

ний потенціал.

Для ведення виробничої діяльності підприємство повин#

но мати певний природно#ресурсний потенціал. Його спец#

іальне використання здійснюється шляхом надання природ#

них ресурсів у власність, оренду на платній основі, згідно з

укладеними угодами між власником природних ресурсів та

природокористувачем. Дозвіл на природокористування

документально оформлюється у вигляді відповідного акту,

ліцензії, угоди (на оренду) або іншого юридичного доку#

менту. В ньому визначаються умови і правила користуван#

ня, встановлюються ліміти (обсяги, режими, квоти та інші

параметри). Нормування використання природних ресурсів

місцевого значення здійснюється обласними радами народ#

них депутатів, а природних ресурсів національного значен#

ня — Кабінетом Міністрів України.

До природних ресурсів національного значення відно#

сять:

— територіальні і внутрішні морські води;

— ресурси континентального шельфу і морської еко#

номічної зони;

— атмосферне повітря;

— підземні води;

— поверхневі води, які належать або використовують#

ся на території більш ніж однієї області;

— лісові ресурси державного значення;

— ресурси природно#заповідного фонду республі#

канського значення;

— види тварин і рослин, які занесені до Червоної книги

України;

— корисні копалини, за винятком загальнопоширених;

— рекреаційні ресурси республіканського значення.

До природних ресурсів місцевого значення віднесені

всі інші види ресурсів, які не були згадані вище.

Показники, які характеризують природно#сировинний

потенціал, використовуються для порівняння масштабів

різних підприємств, визначення місця окремо взятого

підприємства за рангом, контролю за динамікою негатив#

них тенденцій у використанні природно#сировинного потен#

ціалу підприємства. До таких показників відносять:

— кількісні показники природних ресурсів спеціально#

го призначення (земля, ліс тощо);

— кількісні показники природних ресурсів виробничо#

го призначення (природно#сировинна база);

— енергоресурсний потенціал.

Спеціальними індикаторами можуть бути такі показни#

ки:

— перевищення фактичного обсягу використання при#

родних ресурсів над плановим (нормативним, лімітованим);

— обсяг використання природно#сировинного потенц#

іалу на одиницю продукції (виробленої, реалізованої);

— економічна ефективність використання природно#

сировинного потенціалу (відношення прибутку до потенці#

алу);

— планово#фактичні показники.

Наведені індикатори дозволяють розробити стратегію

екологічного розвитку в трьох основних аспектах:

— у відповідності з державним регулюванням;

— у відповідності з технологічним розвитком;

— у відповідності зі збутовою діяльністю.

Таким чином, ми отримуємо керовану систему викори#

стання природно#ресурсного потенціалу, на вході якої зна#

ходяться потенціал, а на виході — економічна продук#

тивність його використання. Сама ж система використання

природно#ресурсного потенціалу представляє технологіч#

ну систему його перетворення на фінансовий результат.

2. Показники, які характеризують антропогенне наван#

таження.

Антропогенне навантаження підприємства на природ#

ну сферу полягає у надходженні різних забруднювачів до

навколишнього середовища (викиди, відходи). Забрудню#

вачі можна ще представити як побічну продукцію. Вартість

цієї продукції є негативною величиною для підприємства в

умовах дії принципу платності за забруднення.

З точки зору фінансів, підприємство не зацікавлене в

перекручуванні інформації про фактичний обсяг забрудню#

ючих речовин, оскільки при виявленні фактів заниження

звітних даних сплачується штраф у п'ятикратному розмірі.

Це особливо актуально для підприємств, які мають по#

надлімітні викиди.

У стратегічному еколого#фінансового розвитку підприє#

мства одним з напрямків господарської діяльності є зни#

ження антропогенного навантаження на навколишнє се#
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редовище. При цьому використовуються натуральні та

вартісні показники для різних природних компонентів (по#

вітря, вода, грунт) по всьому технологічному ланцюгу:

— утворення забруднювачів у технологічному процесі;

— уловлювання, знешкодження, емісія шкідливих ре#

човин до навколишнього середовища.

Із введенням принципу платності забруднювача та ліміту#

вання обсягів забруднення, ми отримуємо систему, управлі#

ння якою можливе з боку підприємства. На вході системи

знаходяться нормативи забруднення, на виході — фактич#

ний обсяг забруднення. Продуктивність цієї системи є одно#

часно позитивною роботою (виробництво цільової продукції)

та негативною (виробництво побічної продукції). Продук#

тивність системи описується показниками еколого#фінансо#

вої ефективності: відношення фінансового результату (при#

бутку) до вартісної оцінки антропогенного навантаження (пла#

нові, фактичні платежі за забруднення — лімітні та по#

надлімітні). Стратегічною метою економічного розвитку

підприємства повинна бути ліквідація понадлімітного забруд#

нювання і, як наслідок, підвищених ставок платежів.

3. Показники, які характеризують фінансові потоки в

сфері природокористування.

Це показники, які характеризують надходження та вит#

рати фінансових ресурсів підприємства в сфері природо#

користування. Основними джерелами надходження фінан#

сових ресурсів до сфери природокористування підприєм#

ства є:

— надходження від реалізації продукції, коли на

підприємства надходять грошові засоби від споживачів про#

дукції, якими сплачується нормативне використання природ#

них ресурсів та нормативне забруднення;

— частина чистого прибутку, яка піде в оплату понад#

нормативних використання природних ресурсів та забруд#

нення;

— амортизаційні відрахування на промислово#приро#

доохоронні заходи підприємства сплачуються покупцем;

— кредиторська заборгованість: довгострокова — у

вигляді отриманих кредитів на природоохоронну діяльність,

короткострокова — у вигляді заборгованості за екологіч#

ними платежами.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження можна зробити

висновки, що основними напрямками витрачання фінансо#

вих ресурсів сфери природокористування підприємства є:

— погашення заборгованості;

— екологічні платежі;

— витрати на природоохоронні заходи.

У стратегічному плануванні цього етапу еколого#фінан#

сового розвитку підприємства необхідно, на нашу думку,

використовувати балансовий метод, який дозволяє виявля#

ти та ліквідувати диспропорції (в грошовому виразі) в еко#

логічному розвитку.

Організація виконання прийнятого рішення — найваж#

ливіший елемент процесу управління. Рішення повинно бути

доведено до виконавців. Найважливіша задача керівника

на останньому етапі процесу управління — подолання об#

'єктивних і суб'єктивних перешкод та створення умов для

реалізації рішення.

Велике значення має контроль за виконанням робіт,

який пов'язаний з реалізацією рішення, бо можуть виявитися

не тільки відхилення від плану, але й недоліки самого рішен#

ня, які потребують коригування. Задля того, щоб таких не#

доліків було менше, контрольну функцію необхідно

здійснювати на всіх етапах прийняття рішень. Це може вик#

ликати повторний розгляд процедур. Ефективність цього

процесу багато в чому залежить від методів, якими оперу#

ють менеджери і керівники при виконанні всіх управлінсь#

ких рішень.

Покращання професійної підготовки та підвищення

вимог до умов праці необхідно враховувати як соціально#

економічний фактор при розробці стратегічного плану роз#

витку підприємства, оскільки людський фактор є основним

"енергетичним фактором", за допомогою якого здійснюєть#

ся розвиток підприємства. Стратегічні підходи, які досить

широко використовуються на підприємствах в розвинених

країнах світу та які намагаються впроваджувати в Україні,

спрямовані на досягнення лише максимальних прибутків

шляхом задоволення товарних ринків і тому, на наш погляд,

ці підходи не повинні бути приоритетними напрямами роз#

витку. Прибуток — це суттєвий, але не головний показник

підприємницької діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку світового господар#

ства, що характеризується інтенсифікацією глобалізацій

них процесів, поглибленням міжнародного поділу праці

та міжнародної кооперації виробництва, все більшого

значення набуває проблема взаємодії суб'єктів еконо#
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Глобальний економічний простір розвивається під впливом чинників комплексного характе#
ру, які, зокрема, зумовлюють появу певних протиріч у його функціонуванні. Йдеться, передусім,
про зміщення векторів розвитку економічних відносин у напрямі вирішення проблем, спільних
для країн світогосподарського комплексу. Серед них важливого значення набуває питання за#
безпечення екологічних умов для розвитку міждержавної співпраці, врахування екологічних
чинників при здійсненні міжнародних економічних операцій. Це стає можливим завдяки зла#
годженій координації зусиль всіх учасників економічного співробітництва. В цьому зв'язку особ#
ливої уваги потребує питання фінансування екологізації світового господарства, одним із дже#
рел якого є іноземні інвестиції. Стаття присвячена дослідженню їх ролі в реалізації екологічних
проектів, обгрунтуванню напрямів раціонального залучення інвестиційних ресурсів у процес
формування екологічно орієнтованих економічних програм, форм та методів міжнародної взає#
модії. Розглянуто специфіку інвестиційного фінансування екологічних проектів, що реалізують#
ся в Україні.

Global economic space develops under the influence of complex character factors, which, in
particular, predetermine appearance of certain contradictions in its functioning. Speech goes,
foremost, about displacement of vectors of development of economic relations in the direction of
decision of problems, general for the countries of world economic complex. Among them an important
value is acquired by the question of providing of ecological terms for development of
intergovernmental collaboration, realizing of ecological factors in international economic operations.
It becomes possible due to the concerted co#ordination of efforts of all participants of economic
collaboration. In this connection the question of financing of ecologization of world economy, one of
sources of which there are foreign investments, requires special attention. The article is devoted
research of their role in realization of ecological projects, ground of directions of the rational bringing
in of investment resources in the process of forming of the ecologically oriented economic programs,
forms and methods of international co#operation. The specific of the investment financing of
ecological projects which is realized in Ukraine is considered.
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мічних відносин з природним середовищем. Нарощен#

ня промислового потенціалу, зростання обсягів вироб#

ництва продукції у глобальному економічному просторі

призводять до забруднення природних ресурсів і, як

наслідок, погіршення екологічного стану у планетарних

масштабах.
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Тісне переплетення економічної та екологічної скла#

дової розвитку країн світової спільноти вимагає прий#

няття спільних рішень щодо оптимізації виробничої та

господарської діяльності з урахуванням їх безпечності

для навколишнього середовища. Зокрема в цьому зв'яз#

ку важливого значення набуває розробка програм та ме#

тодів фінансування екологічних проектів на міжнарод#

ному рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розробку питань екологічної скла#

дової міжнародної економічної діяльності зробили су#

часні вітчизняні та західні науковці. Серед них слід ви#

ділити роботи Андреєвої Н., Андерсона К., Веклич О.,

Гринів Л., Дейлі Г., Есті Д., Ерліха П., Купінець Л., Мель#

ника Л., Семенюка Е., Туниці Ю., Фарлея Дж., Харичко#

ва С., Холдрена Дж. та ін. Проте питання ролі інозем#

них інвестицій в реалізації екологічних проектів, визна#

чення напрямів залучення інвестиційних ресурсів у про#

цес формування екологічно орієнтованих економічних

програм потребують більш грунтовного дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні пріори#

тетних напрямів використання іноземних інвестицій в ре#

алізації екологічних проектів. Це передбачає виконан#

ня наступних завдань: визначення сутності та особли#

востей прояву екологічних інвестицій та їх наслідків для

розвитку світового господарства, обгрунтування пріо#

ритетів їх реалізації в різних країнах, визначення пере#

думов залучення інвестиційних ресурсів для фінансуван#

ня екологічних проектів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема забезпечення екологічності господарю#

вання у глобальній економічній площині вимагає пошу#

ку раціональних форм, методів, інструментів фінансу#

вання природоохоронних проектів та програм. Зважа#

ючи на те, що екологічна проблема є спільною для всіх

без виключення країн світу, об'єктивно необхідним є

напрацювання комплексних механізмів її вирішення з

метою досягнення максимально збалансованого рівня

взаємодії розвитку світової економіки та природо ре#

сурсної бази. Важливе значення у реалізації фінансо#

вого забезпечення має, передусім, інвестиційна діяль#

ність. Йдеться як про залучення іноземних інвестицій#

них ресурсів, так і про державне фінансування розвит#

ку екологічних орієнтирів.

Екологічні інвестиції спрямовані, насамперед, на

охорону та відтворення умов щодо підтримки природ#

но#ресурсного потенціалу враховуючи властивості са#

морегуляції та самовідновлення екосистем. Результати

їх використання полягають у зниженні антропогенного

і техногенного навантажень на навколишнє середови#

ще; підвищенні ефективності суспільного виробництва;

розширенні можливостей використання міжнародних

домовленостей для активізації торгівлі квотами та еко#

логічно орієнтованою продукцією.

Специфічною особливістю екологічно орієнтованих

інвестицій є те, що вони переважно не приносять пря#

мих економічних ефектів, проте соціальні та екологічні

наслідки їх реалізації здійснюють вагомий вплив на за#

безпечення екологічно орієнтованого розвитку світово#

го господарства [1, с. 99]. Екологічні інвестиції мають

свій прояв, насамперед, у розробці та використанні при#

родоохоронного та очисного обладнання; використанні

ресурсозберігаючих технологій; створенні матеріально#

технічної бази для використання у виробничому процесі

відновлювальних та екологічно чистих джерел енергії;

виробництві екологічно чистих продуктів та розвитку

екологічної інфраструктури.

За формою прояву екологічні інвестиції передбача#

ють фінансування проектів, спрямованих на екологічну

модернізацію виробництва, впровадження ресурсозбе#

рігаючих технологій; фінансування процесів розробки

та імплементації нових нормативних документів у еко#

логічній сфері та удосконалення існуючого природо#

охоронного законодавства на основі його узгодження

з міжнародними стандартами; розробку екологічно

орієнтованих технологій [7, с. 346].

Слід відзначити, що ключовими суб'єктами еколо#

гічного інвестування є, передусім, держави світу, які

здійснюють вплив на інтенсивність процесу екологічно#

го інвестування за рахунок можливостей використання

інструментів різновекторного характеру. Вони охоплю#

ють екологічні субсидії, позики, податки пов'язані з нор#

муванням викидів шкідливих речовин, забезпечують

цілеспрямовані нагромадження певних фінансових

коштів на державних рахунках або у спеціальних еко#

логічних фондах та їх раціональний розподіл і цільове

використання. Поряд з цим, державне регулювання по#

винно враховувати механізми, спрямовані на заохочен#

ня здійснення екологічних інвестицій, та систему обме#

жень для тих учасників господарських процесів, які

здійснюють негативний вплив на навколишнє середови#

ще, зокрема, нормування викидів, штрафи або збори

за використання природних ресурсів та забруднення

навколишнього середовища тощо [2].

У цьому зв'язку доцільно брати до уваги досвід інду#

стріально розвинутих держав. Екологічна ситуація в них

перебуває під жорстким державним контролем завдя#

ки напрацьованим методам екологічного менеджменту,

економічним та інституційним механізмам підвищення

ресурсовіддачі, утилізації первинної та вторинної сиро#

вини, зменшення антропотехногенного тиску на довкі#

лля. Цьому сприяють також вдосконалення податкової

політики і системи національних рахунків з огляду на

екологічний чинник.

Доцільним прикладом врахування екологічних ас#

пектів у розвитку господарських механізмів є країни ЄС.

Так, наприклад, головною особливістю розвитку еко#

логізації країн Європи є те, що кожна країна впровад#

жує законодавчі акти, розроблені на рівні ЄС, на базі

наявних традицій і досвіду всередині країни. Перспек#

тивними напрямами розвитку методів реалізації еколо#

гізації, крім традиційних, у країнах ЄС є біржі прав на

забруднення, банки прав на забруднення, міжнародний

ринок квот, торгівля викидами [6].

Варто відзначити те, що інструменти економічного

механізму управління природокористуванням і охоро#

ною навколишнього середовища в промислово розви#

нених країнах представлені набагато ширше і викорис#

товують розширений арсенал стимулів, спрямованих на

раціональне природокористування. Серед них слід ви#
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ділити, по#перше, сезонні заборони на водокористуван#

ня (США) та квоти на споживання води (США, Ізраїль);

по#друге, заборони на використання пестицидів (Ла#

тинська Америка, Індонезія); по#третє, скорочення суб#

сидій для споживачів енергії, добрив (окремі країни

Європи); по#четверте, екологічні платежі за викиди заб#

руднюючих речовин (країни ОЕСР, США, Канада) та

платежі за користування мінерально#сировинними ре#

сурсами; по#п'яте, субсидії за скорочення енергоспожи#

вання (Швеція); по#шосте, торгівля правами на забруд#

нення (США) тощо.

Досвід зарубіжних країн показує, що природоохо#

ронна політика, заснована на фундаментальному пра#

вовому законодавстві, ефективно використовує еколо#

гічне оподаткування. Спеціальний екологічний податок

набув широкого поширення у використанні країнами#

лідерами у сфері екологізації. Він носить характер

фіксованого відрахування від загальної кількості подат#

кових надходжень (рис. 1).

Серед різних видів та форм екологічних податків

варто виділити, по#перше, екологічні податки і збори,

що стягуються за викиди забруднюючих речовин і ви#

користання ресурсів (країни ЄС); по#друге, оподаткуван#

ня шкідливих виробництв (Німеччина, Франція, Вели#

кобританія, Нідерланди). З іншої сторони, розповсю#

дженим інструментом фінансового регулювання еколо#

гічного розвитку є надання податкових стимулів, що пе#

редбачає надання пільг та прискореної амортизації еко#

логічно безпечним підприємствам [8].

Разом з тим, оскільки екологічні витрати впливають

на конкурентні позиції окремих виробників і країн, ефек#

тивно координувати екологічну та зовнішньоторговель#

ну політику доцільно на макроекономічному рівні з ура#

хуванням міжнародних угод. Сучасна структура меха#

нізму міжнародного співробітництва у сфері екологі#

зації світового господарства включає: 1) централізовані

та спеціалізовані установи ООН; 2) регіональні програ#

ми співробітництва; 3) міждержавні субрегіональні про#

грами співробітництва; 4) багатосторонні та двосторонні

угоди; 5) міжнародні неурядові організації.

Зважаючи на вищезазначене, основними джерела#

ми фінансування міжнародних природоохоронних про#

ектів є надходження від оподаткування різних видів гос#

подарської екологонебезпечної діяльності. Ці кошти

доцільно акумулювати на рахунках спеціальних міжна#

родних фондів. Зокрема доцільним є обкладання спе#

ціальним екоподатком валового внутрішнього продукту

держав, доходів від зовнішньої торгівлі, риболовлі у

відкритих морях, інвестиційної діяльності за певних

умов, а також різних видів і джерел забруднення морів

та океанів, споживання обмежених, рідкісних чи висна#

жених природних ресурсів тощо.

Важливим є також питання запровадження глобаль#

ного податку на емісію шкідливих газів. Це дасть мож#

ливість стабілізувати викиди CO
2
 до 2040 р. та забезпе#

чити їх повне припинення до 2100 р. При цьому прогно#

зовані розміри зазначеного податку становитимуть від

700 млрд до 18 трлн дол. на період до середини 21 ст.

Сьогодні масштаби світового виробництва екологічної

продукції є незначними і складають близько 3% світо#

вого ВВП, проте вклад цієї галузі у розвиток господарсь#

кого комплексу окремих країн, які концентрують основ#

ну частину своїх потужностей та інвестицій на вироб#

ництві екологічної продукції є значно вищим.

Питання залучення іноземних інвестицій для реалі#

зації екологічних програм є важливою складовою при#

родозбережного розвитку всіх країн світу і, зокрема,

України, особливо в контексті підписання нею Угоди про

асоціацію з ЄС. Європейський Союз висуває для учас#

ників високі екологічні вимоги. В середньому заходи,

необхідні для дотримання природоохоронного законо#

давства, оцінюються в 95—145 дол. на душу населення

в рік. Це капіталовкладення й експлуатаційні витрати

станцій очищення стоків, контроль за забрудненням

повітря, експлуатаційні витрати на контроль відходів. В

цьому зв'язку питання іноземної фінансової підтримки

для нашої держави набуває важливого значення. Хоча

Україна володіє значними запасами природних ре#

сурсів, їх використання в національній економіці є не#

достатньо раціональним. По#перше, залишається дуже

високою ресурсоємність ВВП, яка в 2—3 рази переви#

щує середній рівень, притаманний країнам ЄС. По#дру#

ге, зберігається низький рівень глибини переробки міне#

ральної сировини. По#третє, частка порівняно екологі#

чно чистих територій становить лише 7% від загальної

площі країни, умовно чистих — біля 8%, мало забруд#

нених — 15%, забруднених та дуже забруднених —

відповідно 30% і 40% загальної площі країни [3]. По#

четверте, має місце зменшення обсягів фінансування

природоохоронної діяльності, що збільшує ризики мас#

Екологічні податки в окремих країнах світу
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Рис. 1. Рівень екологічних податків в окремих країнах світу
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штабних техногенних аварій і катастроф. По#п'яте, змен#

шуються інвестиції у природоохоронне будівництво, а

на капітальні вкладення природоохоронного призначен#

ня припадає незначна частка загального обсягу інвес#

тицій в економіку України. Це та ряд інших факторів

впливає на вибір державних рішень стосовно забезпе#

чення ефективного еколого#економічного розвитку

країни.

Поряд з цим варто відмітити, що використання в

діяльності вітчизняних підприємств ресурсозберіга#

ючих технологій має позитивну динаміку. Зважаючи

на це, важливого значення для нашої країни набуває

її участь в міжнародних, регіональних та двосторонніх

угодах у сфері забезпечення екологічного розвитку

та його інвестиційної підтримки. Так, провівши серію

консультацій протягом 2010 року, установи Органі#

зації Об'єднаних Націй та уряд України домовилися

про підписання Рамкової програми партнерства уря#

ду України та Організації Об'єднаних Націй на 2012—

2016 рр. Серед основних тематичних областей, в рам#

ках яких ООН і уряд України домовилися про співпра#

цю слід виділити, зокрема, охорону навколишнього

середовища та подолання наслідків зміни клімату. В

контексті співпраці України з Міжнародним банком

реконструкції та розвитку в сфері фінансування еко#

логічно орієнтованих програм слід відзначити ряд

проектів, які спрямовані на реконструкцію та модер#

нізацію сектору енергетики з метою підтримки без#

пеки, надійності та якості постачання енергоносіїв,

зменшення забруднення довкілля. Йдеться, по#пер#

ше, про проект з передачі електроенергії (2007—2014 рр.,

238 млн дол.), по#друге, проект реабілітації гідрое#

лектростанцій (2005—2014 рр., 440,5 млн дол.), по#

третє, проект з підвищення енергоефективності

(2011—2016 рр., 200 млн дол.) [5, с. 8].

Крім того, Україна приєдналась до підсумкового

документу Конференції ООН "Ріо+20" "Майбутнє, яко#

го ми прагнемо" та до "Зеленої" промислової платфор#

ми Організації ООН з промислового розвитку. Також

питання сталого розвитку включені до Основних засад

(стратегії) державної екологічної політики на період до

2020 року [4], Державної цільової економічної програ#

ми енергоефективності на 2010—2015 роки, проекту

Енергетичної стратегії України на період до 2030 року,

Стратегії залучення, використання та моніторингу

міжнародної технічної допомоги і співробітництва з

міжнародними фінансовими організаціями на 2013—

2016 роки.

Зважаючи на вищезазначене, іноземне інвестуван#

ня екологічних проектів є важливим інструментом за#

безпечення еколого#економічного розвитку нашої краї#

ни. Реалізація таких інвестицій дозволить вирішити низ#

ку важливих проблем та забезпечити отримання пози#

тивного результату щодо збереження навколишнього

середовища.

ВИСНОВОК
У цілому слід відзначити, що міжнародне інвести#

ційне фінансування екологічних проектів має позитивні

соціально#економічні наслідки, які мають свій прояв у

зростанні продуктивності міжнародного виробництва за

рахунок застосування інноваційних та екологічних тех#

нологій; підвищенні конкурентоспроможності суб'єктів

господарювання; зменшенні негативного впливу на на#

вколишнє середовище та збереженні природних ре#

сурсів; відновленні екологічної рівноваги у планетарних

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

Землі сільськогосподарського призначення станом

на 01.01.2014 р. становлять 42756 тис. га, що складає

70,84% у загальній площі земельного фонду України

[7]. Такий значний відсоток зумовлює необхідність ре#

гулювання земельних відносин щодо використання, во#

лодіння та розпорядження, охорони та відтворення цих

земель. Фінансово#економічне регулювання земельних

відносин у агропромисловому секторі потребує квалі#

фікованого обгрунтування їх ефективності, сприяє ка#

піталізації сільськогосподарських земель та залучення

інвестицій у сільське господарство.
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ESTIMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC LAND RELATIONS REGULATION EFFICIENCY
CONCERNING AGRICULTURAL LANDS

У статті досліджено окремі аспекти ефективності земельних відносин та здійснено їх нормаліза#
цію завдяки розрахунку індивідуальних територіальних індексів. Критерій оцінки ефективності
фінансово#економічного регулювання земельних відносин передбачає застосування підкритеріїв
оцінки таких, як: економічна віддача 1 гектара земель сільськогосподарського призначення, нор#
мативна грошова оцінка сільськогосподарських земель та фіскальна віддача 1 гектара земель
сільськогосподарського призначення. Здійснено порівняльну оцінку та розглянуто динаміку ефек#
тивності фінансово#економічного регулювання земельних відносин за 2000, 2008 та 2013 роки.
Результати розрахунку інтегрального територіального індексу визначають рівень ефективності
фінансово#економічного регулювання земельних відносин щодо використання земель сільсько#
господарського призначення та групування його за порівняно низьким, нижчим середнього рівня,
вищим середнього рівня та порівняно високим інтервалами в розрізі регіонів України.

Particular aspects of land relations efficiency are investigated in the article and its normalization thanks
to the individual territorial indexes calculation is also provided. The criterion to estimate the financial and
economic land relations regulation efficiency provides following subcriteria: economic outturn of 1
hectare of agricultural lands, normative estimation of agricultural lands, and fiscal outturn of 1 hectare
of agricultural lands. The comparative estimation and the efficiency dynamic of financial and economic
land relations regulation in 2000. 2008, and 2013 are provided and reviewed by the author. Results of
the integral territorial index calculation defines the level of land relations regulation financial and economic
efficiency concerning agricultural lands and its grouping according to comparatively low, lower than the
average, higher than the average, and comparatively high level of intervals in different regions of Ukraine.

Ключові слова: земельні відносини, ефективність, регулювання, інтегральний індекс, землі сільськогос$

подарського призначення,
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальним проблемам ефективності у природоко#

ристувані присвятили свої роботи провідні науковці такі

як П. Борщевський [1], З. Герасимчук і В. Голян [2],

Б. Данилишин [3], Д.Добряк та А.Мартин [4], Я.Коваль

[5], А. Третяк [8], М. Хвесик [9], та ін., зокрема, у сфері

землеустрою Мартин А.Г. звертає увагу на ефективність

землевпорядних заходів при використанні земель, Тре#

тяк А.М. зосереджується на екологічній ефективності

управління земельних відносин, Борщевський П.П. на

підвищенні ефективності використання відтворення і

охорони земельних ресурсів регіону, але вони у більшій

мірі ведуть дослідження, що грунтуються на теоретич#

них підходах та методологічних засадах земельних
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відносин, і таким чином досі не в повній мірі з аналітич#

ної точки зору визначена оцінка ефективності фінансо#

во#економічного регулювання земельних відносин та

ретельний підбір відповідних показників.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Оцінити рівень ефективності фінансово#економіч#

ного регулювання земельних відносин в частині вико#

ристання земель сільськогосподарського призначення,

дослідити існуючі проблеми та обгрунтувати магіст#

ральні шляхи вирішення у системі їх регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для ідентифікації найбільш детермінуючих чинників

та виявлення наявних резервів підвищення рівня ефектив#

ності регулювання земельних відносин визначимо рівень

ефективності економічної складової земель сільськогос#

подарського призначення в розрізі регіонів України.

У межах критерію "ефективність фінансово#еконо#

мічного регулювання земельних відносин" визначимо

перелік часткових показників, які відображають окремі

аспекти ефективності земельних відносин для їх нор#

малізації розрахуємо індивідуальні територіальні індек#

си. Розрахунок таких індексів базується на припущенні

про наявність 2 груп показників ефективності: показ#

ників#стимуляторів та показників#дестимуляторів [6]. До

показників#стимуляторів будемо відносити показники,

зростання яких є необхідною передумовою підвищен#

ня рівня ефективності регулювання земельних відносин

до показників#дестимуляторів будемо відносити показ#

ники, зменшення яких виступає чинником підвищення

рівня ефективність регулювання земельних відносин,

виходячи з того, до якої групи показників відноситься

конкретний показник, вибирається методика розрахун#

ку індивідуального територіального індексу.

Для забезпечення репрезентативності переважної

більшості показників, врахування часових коливань в сис#

темі фінансово#економічного регулювання землекористу#

вання, ідентифікації наслідків окремих етапів земельної

реформи використаємо показники 2000, 2008 та 2013 років.

Враховуючи те, що до цих пір в системі сільсько#

господарського землекористування не сформувалися

атрибути класичних товарно#грошових відносин у зв'яз#

ку з наявністю інституціональних обмежень на вільний

оборот сільськогосподарських земель, перелік показ#

ників оцінювання ефективності регулювання земельних

відносин щодо їх використання має відображати:

— ефективність використання даної категорії зе#

мель у продуктивному сільськогосподарському обороті;

— адекватність інституціонального та методичного

забезпечення нормативної грошової оцінки;

— дієвість використання податкових регуляторів

(земельного та фіксованого сільськогосподарського по#

датку, орендної плати).

Виходячи з наведеного вище, в межах нашого кри#

терію було розраховано такі показники (і на їх основі

індивідуальні індекси) рівня ефективності регулювання

земельних відносин в частині використання земель

сільськогосподарського призначення: 1) економічна

віддача 1 га сільськогосподарських земель — відношен#

Регіони 

Значення показників
Економічна віддача 1 га 
сільськогосподарських 
земель тис. грн. / га 

Нормативна грошова оцінка ріллі  
і перелогів, гривень за гектар 

Фіскальна віддача ріллі,  
тис. грн. / га 

2000 
рік 

2008  
рік 

2013 
рік 

2000 
рік 

2008 
рік 

2013 
рік 

2000 
рік 

2008 
рік 

2013 
рік 

АР Крим 2,653 3,934 3,6 10602,728 13255,732 24651,430 0,007 0,0220 0,0358
Вінницька 4,609 6,285 8,7 9490,976 11865,799 22066,600 0,008 0,0260 0,0427
Волинська 3,998 4,743 5,9 8591,907 10741,766 19976,260 0,005 0,0157 0,0257
Дніпропетровська 3,116 4,947 5,9 9333,881 11669,396 21701,350 0,010 0,0314 0,0514
Донецька 3,768 4,659 5,5 10002,140 12504,866 23255,060 0,009 0,0293 0,0481
Житомирська 3,428 3,841 5,3 5903,980 7384,860 13731,640 0,005 0,0145 0,0232
Закарпатська 6,822 8,079 9,2 7569,579 9463,632 17599,330 0,005 0,0170 0,0279
Запорізька 2,661 3,682 4,1 9710,910 12140,764 22577,000 0,009 0,0307 0,0503
Івано-Франківська 6,200 6,435 8,7 8198,460 10250,620 19060,330 0,003 0,0097 0,0151
Київська  4,230 6,534 8,4 9174,369 11469,970 21330,500 0,011 0,0359 0,0592
Кіровоградська 2,866 4,470 5,5 9210,621 11515,294 21414,800 0,010 0,0336 0,0551
Луганська 2,026 3,167 3,3 7610,424 9514,697 17694,300 0,008 0,0289 0,0465 
Львівська 5,345 5,827 6,8 7639,668 9552,540 17762,290 0,004 0,0133 0,0219
Миколаївська 2,117 3,562 4,6 7565,210 9458,860 17588,096 0,007 0,0240 0,0393
Одеська 2,975 3,525 4,3 8067,451 10086,080 18756,890 0,010 0,0313 0,0512 
Полтавська 3,136 5,509 7,2 9829,335 12288,822 22853,286 0,011 0,0353 0,0578
Рівненська 4,513 5,438 6,8 9011,000 11269,000 20954,000 0,007 0,0218 0,0355
Сумська 3,409 3,681 5,4 8444,479 10557,449 19633,480 0,007 0,0227 0,0375 
Тернопільська 4,883 5,588 7,5 8620,595 10777,633 20042,810 0,006 0,0189 0,0308
Харківська 3,514 4,578 5,9 9336,610 11664,010 21688,430 0,010 0,0318 0,0518
Херсонська 2,729 3,845 4,8 9957,429 12448,967 23151,100 0,005 0,0167 0,0273 
Хмельницька 4,589 5,030 7,2 9899,424 12376,449 23016,240 0,007 0,0231 0,0379
Черкаська 4,376 7,280 10,1 11424,457 14283,074 26562,000 0,013 0,0427 0,0700
Чернівецька 6,284 7,560 9,4 9756,830 12198,175 22684,710 0,006 0,0188 0,0312 
Чернігівська  2,891 3,563 4,4 7008,870 8762,622 16295,010 0,006 0,0196 0,0313
Середне значення 3,886 5,03056 6,3 8878,453 11100,043 20641,878 0,00753 0,02 0,0402

Таблиця 1. Система показників оцінки ефективності фінансово)економічного регулювання
земельних відносин

Джерело: розроблено автором на основі аналізу [7].
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ня обсягу продукції сільського господарства до площі

сільськогосподарських земель; 2) нормативна грошова

оцінка земель сільськогосподарського призначення

(ріллі, перелогів); 3) фіскальна віддача 1 га сільськогос#

подарських угідь (ріллі) — відношення фіксованого

сільськогосподарського податку до площі ріллі в окре#

мому регіоні за відповідний рік.

Важливим показником ефективності регулювання

земельних відносин в частині використання земель

сільськогосподарського призначення є показник еконо#

мічної віддачі 1 га сільськогосподарських земель, рівень

якого з однієї сторони визначається об'єктивними чин#

никами (природна родючість), а з іншої — суб'єктивни#

ми — рівнем механізації сільськогосподарського вироб#

ництва, дотриманням сівозмін, науково#обгрунтованим

здійсненням гідро# та лісомеліоративних заходів. По#

рівняно високий рівень економічної віддачі 1 га сільсько#

господарських земель у 2000 році спостерігався у

Вінницькій, Закарпатській, Івано#Франківській,

Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та

Чернівецькій областях. Вищий середнього рівень мав

місце у Волинській, Київській та Черкаській областях.

Нижчий середнього рівень спостерігався у Донецькій,

Сумській та Харківській областях. Порівняно низький

рівень економічної віддачі мав місце в АР Крим, Дніпро#

петровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровог#

радській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Пол#

тавській, Херсонській та Чернігівській областях. Значний

варіаційний розмах між максимальними і мінімальними

значеннями показника економічної віддачі 1 га сільсько#

господарських земель зумовлений цілим рядом чинників,

зокрема, рівнем експортної орієнтації аграрної сфери

окремого регіону, рівнем комплексності ведення

сільськогосподарського виробництва, відповідністю

спеціалізації наявним природно#ресурсним передумовам.

Важливою якісною характеристикою ефективності

регулювання земель сільськогосподарського призначен#

ня виступає нормативна грошова оцінка ріллі і перелогів.

У 2000 році в розрізі регіонів України порівняно високий

рівень даного показника спостерігався в АР Крим та Чер#

каській області. Вищий середнього рівня мав місце у

Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій,

Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській,

Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій

областях. Показник нормативної грошової оцінки (ниж#

чий середнього рівня спостерігався у Волинській, Закар#

патській, Івано#Франківській, Луганській, Львівській, Ми#

колаївській, Одеській, Сумській та Тернопільській облас#

тях). Порівняно низький рівень нормативної грошової оц#

інки ріллі і перелогів мав місце в Житомирській та

Чернігівській областях. Така територіальна дисперсія да#

ного показника пов'язана з тим, що в основу методики

нормативної грошової оцінки ріллі і перелогів було покла#

дено економічну оцінку земель, яка базувалася на врожай#

ності сільськогосподарських культур у відповідних госпо#

дарствах (часовий інтервал економічної оцінки торкнувся

і докризового періоду — до 1990 року). Це й зумовило

порівняно високий та вище середнього рівень норматив#

ної грошової оцінки ріллі та перелогів в регіонах, де в

структурі земель сільськогосподарського призначення до#

мінують чорноземи, де застосовувались інтенсивні мето#

ди ведення сільськогосподарського виробництва (зрошу#

ване землеробство), переважало високоприбуткове круп#

нотоварне сільськогосподарське виробництво. Порівня#

но низький та нижчий середнього рівень мав місце у регіо#

нах, які входять до Карпатського та Поліського економіч#

ного району, де рівень врожайності основних сільськогос#

подарських культур (за винятком культур основної спец#

іалізації) є нижчим ніж в лісостеповій зоні. Також кількість

крупнотоварних господарств з високим рівнем прибутко#

вості у докризовий та в кризовий період тут була значно

меншою порівняно з регіонами, де спостерігався порівня#

но високий та вище середнього рівень нормативної гро#

шової оцінки ріллі та перелогів.

У 2000 році в розрізі регіонів України порівняно

високий рівень фіскальної віддачі ріллі спостерігався у

Київській, Кіровоградській, Одеській, Харківській та

Черкаській областях. Порівняно низький рівень фіскаль#

ної віддачі ріллі мав місце у Волинській, Житомирській,

Івано#Франківській, Львівській, Тернопільській, Хер#

сонській та Чернівецькій областях. Як бачимо, найниж#

чий рівень фіскальної віддачі ріллі спостерігається в

областях, які входять до Карпатського та Поліського

економічного району, знаходяться в зоні зрошуваного

землеробства (Херсонська область), відзначаються ви#

соким рівнем депресивності (Тернопільська область).

Виходячи з викладеного вище, можна констатувати

наступне: не спостерігається прямої залежності між вели#

чиною трьох показників за критерієм "ефективність фінан#

сово#економічного регулювання земельних відносин", це

пов'язано з тим, що спостерігається значний технологіч#

ний та інституціональний розрив між веденням сільсько#

господарського виробництва в окремих регіонах та в ок#

ремих категоріях господарств. Свідченням чого є те, що в

регіонах з порівняно високим рівнем нормативної грошо#

вої оцінки ріллі і перелогів не завжди спостерігається ви#

сокий рівень показника економічної віддачі 1 га сільсько#

господарських земель. Даний фактор значною мірою зу#

мовив територіальну асиметрію між рівнями інтегрально#

го територіального індексу, визначеного на основі індиві#

дуальних територіальних індексів (економічної віддачі

сільськогосподарських земель, нормативної грошової оц#

інки ріллі і перелогів, фіскальної віддачі ріллі).

Порівняно високий рівень інтегрального терито#

ріального індексу за критерієм "ефективність фінансово#

економічного регулювання земельних відносин" у 2000

році має місце у Київській та Черкаській областях. Вищий

середнього рівня спостерігався у Вінницькій, Дніпропет#

ровській, Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Пол#

тавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Черн#

івецькій областях. У деяких регіонах інтегральний терито#

ріальний індекс був нижчим від середнього рівня, зокре#

ма, в АР Крим, Волинській, Запорізькій, Івано#

Франківській, Львівській, Одеській, Сумській, Тер#

нопільській областях. Порівняно#низький рівень інтеграль#

ного територіального індексу спостерігається у Жито#

мирській, Луганській, Миколаївській, Херсонській та

Чернігівській областях. Низьке значення названого показ#

ника у Херсонській та Миколаївській областях пов'язано

з тим, що у 90#х роках не відбулося модернізації зрошу#

вальних систем, а на значних територіях вони були фак#

тично демонтовані. Низьке значення інтегрального тери#

торіального індексу у Житомирській та Чернігівських об#

ластях пояснюється поглибленням кризових явищ в аг#
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рарній сфері цих регіонів та втратою ними традиційних

спеціалізацій. Втрата традиційної спеціалізації призвела до

розбалансованого використання земельно#ресурсного по#

тенціалу, що сприяло деіндустріалізації сільськогоспо#

дарського виробництва в названих областях.

Якщо розглянути динаміку інтегрального терито#

ріального індексу за критерієм "ефективність фінансо#

во#економічного регулювання земельних відносин" за

2000, 2008 та 2013 рік, то спостерігається наступна зако#

номірність: у регіонах, де спостерігався порівняно висо#

кий та вищий середнього рівень даного показника у 2000

році, у 2008 та 2013 роках спостерігалось як правило,

його збільшення; у регіонах, де мав місце порівняно низь#

кий та нижчий середнього рівень зростання, за винятком

окремих регіонів не відбувалося. Так інтегральний тери#

торіальний індекс у Вінницькій обл. у 2008 році порівня#

Регіони 

Індивідуальні територіальні індекси 
Інтегральний територіальний 

індекс 
Економічна віддача 1 га 
сільськогосподарських 
земель тис. грн. / га 

Нормативна грошова оцінка 
ріллі і перелогів, гривень за 

гектар 

Фіскальна віддача ріллі,  
тис. грн. / га 

2000 
рік 

2008 
рік

2013 
рік 

2000 
рік

2008 
рік

2013 
рік

2000 
рік

2008 
рік

2013 
рік 

2000 
рік 

2008 
рік

2013 
рік

АР Крим 0,683 0,782 0,562 1,194 1,194 1,194 0,924 0,895 0,892 0,922 0,949 0,865 
Вінницька 1,186 1,249 1,367 1,069 1,069 1,069 1,064 1,059 1,064 1,106 1,124 1,162 
Волинська 1,029 0,943 0,927 0,968 0,968 0,968 0,639 0,637 0,641 0,870 0,843 0,839 
Дніпропетровська 0,802 0,983 0,925 1,051 1,051 1,051 1,288 1,277 1,279 1,037 1,100 1,080 
Донецька 0,970 0,926 0,866 1,127 1,127 1,127 1,193 1,191 1,196 1,094 1,078 1,058 
Житомирська 0,882 0,764 0,839 0,665 0,665 0,665 0,598 0,588 0,576 0,711 0,671 0,690 
Закарпатська 1,756 1,606 1,450 0,853 0,853 0,853 0,690 0,690 0,694 1,051 1,013 0,974 
Запорізька 0,685 0,732 0,654 1,094 1,094 1,094 1,261 1,247 1,252 0,998 1,012 0,983 
Івано-
Франківська 1,596 1,279 1,373 0,923 0,923 0,923 0,366 0,395 0,377 0,896 0,829 0,845
Київська  1,089 1,299 1,319 1,033 1,033 1,033 1,467 1,462 1,473 1,188 1,258 1,268 
Кіровоградська 0,738 0,889 0,869 1,037 1,037 1,037 1,369 1,369 1,371 1,032 1,089 1,082 
Луганська 0,521 0,630 0,525 0,857 0,857 0,857 1,099 1,174 1,157 0,810 0,874 0,828 
Львівська 1,376 1,158 1,077 0,860 0,861 0,860 0,527 0,541 0,544 0,890 0,836 0,814 
Миколаївська 0,545 0,708 0,722 0,852 0,852 0,852 0,981 0,976 0,978 0,783 0,842 0,848 
Одеська 0,766 0,701 0,674 0,909 0,909 0,909 1,276 1,275 1,273 0,972 0,947 0,937 
Полтавська 0,807 1,095 1,137 1,107 1,107 1,107 1,450 1,438 1,439 1,105 1,208 1,223
Рівненська 1,161 1,081 1,078 1,015 1,015 1,015 0,903 0,885 0,885 1,024 0,992 0,991 
Сумська 0,877 0,732 0,855 0,951 0,951 0,951 0,915 0,925 0,934 0,914 0,867 0,913
Тернопільська 1,257 1,111 1,184 0,971 0,971 0,971 0,765 0,767 0,766 0,987 0,944 0,966 
Харківська 0,904 0,910 0,935 1,052 1,051 1,051 1,278 1,292 1,290 1,072 1,078 1,087 
Херсонська 0,702 0,764 0,762 1,122 1,122 1,122 0,684 0,678 0,680 0,825 0,845 0,845 
Хмельницька 1,181 1,000 1,134 1,115 1,115 1,115 0,945 0,939 0,943 1,078 1,017 1,062 
Черкаська 1,126 1,447 1,587 1,287 1,287 1,287 1,736 1,737 1,743 1,369 1,484 1,532 
Чернівецька 1,617 1,503 1,479 1,099 1,099 1,099 0,758 0,766 0,775 1,130 1,101 1,098 
Чернігівська  0,744 0,708 0,699 0,789 0,789 0,789 0,824 0,796 0,779 0,786 0,764 0,755 
Середне значення 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Стандартне відхилення індексів від середнього за 2000 рік ( σ ) = 0,145 
Рівень ефективності у 2000 році: 

1 інтервал:  І < 0,855 порівняно низький 

2 інтервал: 0,855 ≤ І < 1 нижчий середнього рівня 

3 інтервал: 1 ≤ І < 1,145 вищий середнього рівня 

4 інтервал:  І ≥  1,145 порівняно високий 

Стандартне відхилення індексів від середнього за 2008 рік ( σ ) = 0,171 
Рівень ефективності у 2008р: 

1 інтервал:  І < 0,829 порівняно низький 

2 інтервал: 0,829 ≤ І < 1 нижчий середнього рівня 

3 інтервал: 1 ≤ І < 1,171 вищий середнього рівня 

4 інтервал: І ≥  1,171 порівняно високий

Стандартне відхилення індексів від середнього за 2013 рік ( σ ) = 0,181 
Рівень ефективності у 2013 році: 

1 інтервал:  І < 0,819 порівняно низький 

2 інтервал: 0,819 ≤ І < 1 нижчий середнього рівня 

3 інтервал: 1 ≤ І < 1,181 вищий середнього рівня 

4 інтервал:  І ≥  1,181 порівняно високий 

Таблиця 2. Індекси ефективності фінансово)економічного регулювання земельних відносин
щодо використання земель сільськогосподарського призначення

Джерело: розроблено автором.
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но з 2000 роком збільшився на 0,018, у 2013 порівняно з

2008 на 0,038. У Полтавській області даний показник у

2008 році в порівнянні з 2000 збільшився на 0,103; у 2013

порівняно з 2008 на 0,015. У Черкаській області інтеграль#

ний територіальний індекс у 2008 році порівняно з 2000

роком збільшився на 0,115, у 2013 році порівняно з 2008

роком на 0,048. Натомість у Житомирській та

Чернігівській областях не спостерігалось висхідного

тренду в динаміці даного показника. Напрошується вис#

новок про те, що глибока економічна криза у сільському

господарстві, яка мала місце у 90#х роках, була подола#

на у регіонах, які відзначалися високим рівнем прибут#

ковості і в докризові часи, та мали більш сприятливі пе#

редумови для розширеного відтворення ресурсно#вироб#

ничого потенціалу аграрної сфери. Подолання кризових

явищ у цих регіонах було забезпечено за рахунок зрос#

тання рівня концентрації інвестиційних ресурсів шляхом

формування інтегрованих підприємницьких структур вер#

тикального та горизонтального типу, підвищення рівня

енергетичної спрямованості с/г виробництва (ріпак), по#

глибленням інтеграції з переробними підприємствами. У

регіонах, де ведення сільськогосподарського виробниц#

тва потребувало додаткових капіталомістких агротехні#

чних заходів (зона зрошення та осушення) і мала місце

низька інвестиційна привабливість аграрного бізнесу, не

відбулося розширеного відтворення потенціалу аграрної

сфери. Надзвичайно повільно проходили процеси ство#

рення на базі особистих селянських господарств обслу#

говуючих та збутових кооперативів, що не давало мож#

ливості відновити традиційну спеціалізацію і підвищити

рівень капіталізації переважної більшості видів сільсько#

господарського виробництва.

На основі проведених розрахунків здійснимо гру#

пування областей України за рівнем ефективності фінан#

сово#економічного регулювання земельних відносин

щодо використання земель сільськогосподарського

призначення у 2013 році (табл. 3).

За результатами інтегральної порівняльної оцінки

відносно високий рівень ефективності фінансово#еконо#

мічного регулювання земельних відносин щодо сільсько#

господарських земель у 2013 році спостерігається в

Київській, Полтавській та Черкаській областях. Це пов'я#

зано з тим, що регіони мають найвищі рівні фіскальної

віддачі 1 га ріллі, достатньо високий рівень нормативної

грошової оцінки земель, високу частку обсягу продукції,

робіт і послуг сільського господарства у структурі вало#

вого регіонального продукту. Разом тим у Київській об#

ласті переважна більшість сільськогосподарських

підприємств найбільш інтенсивно застосовує сучасні тех#

нології у агропромисловому комплексі, налагоджені.

За інтегральним територіальним індексом ефектив#

ності фінансово#економічного регулювання земельних

відносин щодо використання земель сільськогоспо#

дарського призначення до групи з вищим від середньо#

го рівня входять Вінницька, Дніпропетровська, Донець#

ка, Кіровоградська, Харківська, Хмельницька, Черні#

вецька області. У цій групі за названим показником ви#

діляється Вінницька область, яка має сприятливі пере#

думови для розбудови сільськогосподарського підприє#

мництва, на відміну від Поліської зони та Карпатського

економічного району, і завдяки високому рівню показ#

ників економічної віддачі 1 га сільськогосподарських

земель, достатніх коефіцієнтів нормативної грошової

оцінки земель та фіскальної віддачі, регіон демонструє

високий рівень ефективності фінансово#економічного

регулювання земельних відносин.

Найнижчим рівнем ефективності фінансово#економ#

ічного регулювання земельних відносин щодо сільсько#

господарських земель, як показують результати інтег#

ральної порівняльної оцінки, відзначаються Житомирсь#

ка, Львівська, Чернігівська області, що пояснюється не#

безпечно низькою часткою сільськогосподарських зе#

мель в загальному земельному фонді даних областей

(пов'язане ще й з тим, що повною мірою не виконуються

навіть науково обгрунтовані агромеліоративні заходи) та

незадовільним рівнем ефективності фінансово#економі#

чного регулювання земельних відносин.

Занепокоєння викликає нижчий від середнього

рівень ефективності фінансово#економічного регулюван#

ня в 12 областях із 25, що складає 48% від загальної

кількості регіонів, а особливо у Луганській області. Це

пояснюється тим, що регіон хоча й відзначається доволі

високим рівнем фіскальної віддачі, прийнятним рівнем

нормативної грошової оцінки, але рівень економічної

віддачі 1 га сільськогосподарських земель є найнижчим

у порівнянні з іншими областями, бо у структурі валово#

го регіонального продукту частка обсягу продукції, робіт

і послуг сільського господарства є досить незначною,

адже область характеризується потужним промисловим

арсеналом. Ураховуючи наявні передумови для зростан#

Критерій оцінки 
Рівень ефективності регулювання земельних відносин 

порівняно 
високий 

вищий від 
середнього 

нижчий від 
середнього 

порівняно 
низький 

Фінансово-економічне 
регулювання земельних відносин 
щодо використання земель 
сільськогосподарського 
призначення 

Київська
Полтавська 
Черкаська 

Вінницька
Дніпропетровська  
Донецька  
Кіровоградська 
Харківська 
Хмельницька 
Чернівецька 

АР Крим
Волинська 
Закарпатська 
Запорізька 
Івано-Франківська 
Луганська 
Миколаївська 
Одеська 
Рівненська 
Сумська 
Тернопільська 
Херсонська 

Житомирська 
Львівська 
Чернігівська 

Таблиця 3. Групування областей України за рівнем ефективність
фінансово)економічного регулювання земельних відносин щодо використання земель

сільськогосподарського призначення у 2013 році*

Джерело: розроблено автором.
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ня рівня ефективності фінансово#економічного регулю#

вання земельних відносин, в областях, що віднесені до

даної групи, можна досягти значно кращих результатів

щодо використання земельноресурсного потенціалу,

його економічного та фіскального регулювання, вироб#

ництва продукції, робіт і послуг шляхом активізації

сільськогосподарського підприємництва, стимулювання

фінансово#кредитних інструментів системи регулювання

(кредитування с/г виробників під невеликі відсотки), які

сприятимуть збільшенню процесів капіталізації сільсько#

господарських земель та залучення інвестицій у агропро#

мисловий сектор.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отримані результати розрахунків показують мож#

ливості підтримання на належному рівні та покращення

заходів, завдяки яким здійснюється ефективне фінан#

сово#економічне регулювання земельних відносин

щодо використання земель сільськогосподарського

призначення у кожній із чотирьох груп регіонів. Висо#

кий рівень регулювання досягатиметься через децент#

ралізацію коштів від сплати земельного податку та орен#

дної плати в місцевих бюджетах, застосування реаль#

них ставок земельних платежів, зміну підходу до ви#

значення нормативної грошової оцінки сільськогоспо#

дарських земель тощо. Напрями подальших досліджень

у цій сфері будуть пов'язані з підбором вихідних даних

для проведення відповідних розрахунків для визначен#

ня рівнів ефективності соціальної та екологічної скла#

дових регулювання земельних відносин щодо земель

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

На сучасному етапі соціально#економічного розвит#

ку туристичний бізнес відіграє важливу роль в економіці

багатьох країн світу. Інтенсивне зростання цього сегмен#

ту обумовлено, перш за все, стрімким розвитком сфе#

ри послуг та ринкових відносин. Сфера послуг — одне

із найважливіших джерел мобілізації потенціалу стало#

го розвитку, підвищення рівня та якості життя населен#

ня, сервісного обслуговування, матеріальних та духов#

них потреб суспільства. Провідні позиції у сфері послуг

займає туризм, на нього припадає близько 9 % світо#

вого валового внутрішнього продукту (ВВП), більше 30

% обсягу світової торгівлі послугами, близько 10 %

світових інвестицій, кожне 11#те робоче місце у світовій
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CHARACTERISTICS OF THE TOURIST PRODUCT AS A SPECIFIC OBJECT PRICING

Стаття присвячена розгляду наукових підходів до трактування сутності поняття "туристич#
ний продукт". На основі результатів проведеного компаративного аналізу запропоновано ав#
торське визначення досліджуваного терміну. Встановлено, що визначення туристичного про#
дукту має характеризувати його як комплекс предметів споживання та послуг, необхідних у
процесі подорожі, та має враховувати туристично#рекреаційні ресурси, які являються основ#
ною метою поїздки туриста у регіон і визначають його споживчий вибір. Доведено, що турис#
тичному продукту притаманні свої, відмінні особливості такі, як сезонність споживання, нетран#
спортабельність, залежність від територіальних особливостей, зовнішніх чинників, що не за#
лежать від волі та дій продавця і покупця. У статті охарактеризовано поелементний склад тури#
стичного продукту як специфічного об'єкту ціноутворення. З метою формування оптимальної
ціни визначено структуру туристичного продукту з позиції туроператора.

Article is devoted to consideration of scientific approaches to interpretation of the concept "tourist
product". On the basis of results of the comparative analysis the author gives a definition of the studied
term. It is established that definition of a tourist product has to characterize it as a complex of the
consumer goods and services necessary in the course of travel. This definition also has to consider
tourist and recreational resources which are a main objective of a trip of the tourist to the region and
define its consumer choice. It is proved that the tourist product has the distinctive features such as
seasonality of consumption, not transportability, dependence on territorial features, external factors
which don't depend on will and actions of the seller and buyer. In article are characterized the elements
of structure of a tourist product as specific object of the price creating. For the purpose of formation
of the optimum price the structure of a tourist product from a position of tour operator is defined.

Ключові слова: туристичний продукт, туризм, ціна, ціноутворення, туристична послуга, потреба.
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зайнятості. За даними Всесвітньої туристичної органі#

зації (UNWTO) у 2014 р. світова індустрія туризму за#

безпечила відпочинок для 1133 млн осіб, що на 4,3 %

більше, ніж у 2013 р. [19]. Однак порівняно з іншими

європейськими країнами Україна має низькі показники

розвитку туристичного бізнесу. У ВВП країни його час#

тка сягає менше 2 %, а показники в'їзного туризму скла#

дають лише 1,1 % від загального туристичного потоку,

частка у державному бюджеті 3,5 %, зайнято у турис#

тичному секторі 0,1 % від загальної чисельності пра#

цюючих [15]. Припущення про неповне використання

потенціалу туризму як потужної складової національ#

ної економіки підтверджується зниженням розвитку га#

лузі через політичну та економічну кризу в Україні. Так,

у 2014 р. порівняно з 2013 р. в'їзний туристичний потік

до країни зменшився на 48,5 %, а доходи від туризму

зменшилися з 5,083 до 1,612 млн доларів США [19].
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Пошук ефективних шляхів вирішення цієї проблеми ви#

магає проведення радикальних економічних перетво#

рень та використання економічних важелів і механізмів

у сфері туризму, значне місце серед яких належить ціно#

утворенню.

Основним об'єктом, на який спрямований процес

формування ціни в туризмі, є туристичний продукт. Без

урахування специфіки туристичного продукту неможли#

во створити цілісну систему ефективного управління

ціноутворенням на туристичних підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Питання сутності поняття туристичного продукту

стало предметом наукових досліджень багатьох вчених#

економістів: Балабанова І. Т. [2], Ільїної Є.Н. [8], Кабуш#

кіна Н.І. [9], Любіцевої О.О. [12], Мальської М.П. [13],

Мідлтона В. [14], Худо В.В. [13], Цибуха В.І. [13], Шко#

ли І.М. [17] та ін. Проблематиці управління ціноутворен#

ням на туристичних підприємствах присвячені праці низ#

ки вітчизняних та зарубіжних науковців: Бейдик О.О. [3],

Гуляєва В.Г. [4], Дуровича А.П. [5], Зоріна І.В. [7], Квар#

тальнова В.А. [7], Котлера Ф. [11] та ін.

НЕВИРІШЕНІ СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Аналіз понятійного апарату в сфері управління ціно#

утворенням у туризмі необхідно починати з уточнення

визначення терміну "туристичний продукт". Незважаю#

чи на наявні напрацювання, на сьогоднішній день не

існує чіткого визначення поняття туристичного продук#

ту. Туристичному продукту переважно приписується

двоякий зміст: у вузькому розумінні він означає все, що

турист купує окремо (транспорт, харчування, розміщен#

ня) або у формі певної композиції туристичних послуг.

У широкому розумінні туристичний продукт — це все,

що турист робить під час подорожі та у місці призна#

чення. У зв'язку з неоднозначністю трактування даної

категорії, виникає необхідність в уточненні визначення

поняття "туристичний продукт".

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення поняття "туристичний про#

дукт" як специфічного об'єкту ціноутворення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття товару і продукту займає одне із найваж#

ливіших місць в економіці. Засновник теоретичного мар#

кетингу Котлер Ф. так визначає товар: "Товар — це все,

що може бути запропоновано для задоволення людсь#

ких потреб. Синонім товару — термін "пропозиція".

Товар, або пропозиція, може бути наданий як мате#

ріальний продукт(и), послуга(и) або ідея(ї). Цінність то#

вару — це оцінка споживачем здатності товару у ціло#

му задовольняти його потреби" [11, с. 94]. Таким чином,

основою будь#якого продукту є потреба людини. У за#

конодавстві та у науковій літературі з туризму прийня#

то використовувати термін "туристичний продукт".

Так, Зорін І.В. та Квартальнов В. А. дають наступне

визначення туристичному продукту. "Продукт туристич#

ний — це сукупність речових (предметів споживання)

та неречових (у формі послуг) споживчих вартостей, не#

обхідних для задоволення потреб туриста, що виника#

ють у період його подорожі. Це споживчий комплекс,

що складається із трьох частин: туру, туристично#екс#

курсійних послуг та товарів" [7, с. 106].

На наш погляд, у цьому визначенні фактично

відсутнє визначальне поняття, воно базується на струк#

турному комплексі, що об'єднується у туристичний про#

дукт. Дане визначення, яке характеризує туристичний

продукт як комплекс предметів споживання та послуг,

необхідних у процесі подорожі, не враховує головного

— туристично#рекреаційних ресурсів, які являються

основною метою поїздки туриста у регіон і визначають

його споживчий вибір.

Дурович А.П. [5] та Гуляєв В.Г. [4] визначають тури#

стичний продукт як будь#яку послугу, що задовольняє

потреби туристів під час подорожі і підлягає оплаті. На

практиці діє поняття основних та додаткових послуг, але

з точки зору споживчих властивостей, суттєвої різниці

між ними автори не виділяють. Вони вважають, що ос#

новним туристичним продуктом у практичній діяльності

є комплексне обслуговування — стандартний набір по#

слуг, що продається туристам в одному пакеті (пекідж#

тури). Дане визначення фактично виключає із елементів

туристичного продукту товари, передбачаючи наявність

у продукті тільки послуг. На наш погляд, це не може бути

правильним, оскільки будь#який туристичний продукт у

своєму складі має також уречевлені товари (близько

20 %), без яких реалізація туру є неможливою. Наприк#

лад, харчування туристів. У складі лікувально#оздоров#

чого туризму дієтичному харчуванню та прийому баль#

неологічних ванн, поряд з комплексом оздоровчих за#

ходів, надається велика увага. А досить часто ці оздо#

ровчі товари є метою поїздки туриста та визначають ним

вибір туру. Наявність матеріальних товарів у туристич#

ному продукті характерна для всіх видів туризму і навіть

у більшій кількості, ніж 20 %.

Крім основного комплексу товарів та послуг, турист

купує додаткові послуги і товари: сувеніри, споживчі

товари місцевого виробництва, відвідує ресторани та

кафе. Наприклад, такі види екстремального туризму як

дайвінг, альпінізм не можуть бути реалізовані без спе#

ціального обладнання. В окремих випадках це можуть

бути основні товари, якщо це спеціалізований туризм, а

в інших — додаткові, якщо спелеологія або рафтинг

пропонуються туристу як додаткове екскурсійне або

розважальне обслуговування, яке не входить до основ#

ного туристичного продукту.

Позитивної оцінки у даному визначенні заслуговує те,

що туристичний продукт акумулює у собі послуги, які

задовольняють потреби туристів під час подорожі. З цим

важко не погодитися, оскільки головною метою створен#

ня туристичного продукту є задоволення потреб туристів.

І як би ця мета не була закладена у туристичний продукт,

то він просто не користувався би попитом на ринку.

Англійський туризмолог Мідлтон В. [14] дає визна#

чення туристичному продукту, яке близьке за своєю

суттю до визначення Дуровича А. П. [5]. Він вважає, що

комплексний туристичний продукт представляє собою

набір, або пакет, матеріальних або нематеріальних ком#

понентів, склад яких визначається діяльністю людей у
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туристичному центрі. Пакет сприймається туристом як

доступні за ціною враження. Однак, на відміну від Ду#

ровича А. П., Мідлтон В. у пакеті туристичного продук#

ту поряд з нематеріальними компонентами (послугами),

виділяє також матеріальні компоненти (товари). Мідл#

тон В. також відмічає відмінності у сприйнятті туристич#

ного продукту працівниками туристичного центру, що

створюють туристичний продукт, та споживачами (ту#

ристами).

Невідповідність та протиріччя у сприйнятті туристич#

ного продукту суб'єктами туристичного ринку визначає

у своїй праці також і Дурович А. П. [5]. Таке протиріччя

у сприйнятті між суб'єктами туристичного ринку є об'єк#

тивним, так само як ринкове протиріччя між попитом і

пропозицією. Тільки ринок, за допомогою певних ме#

ханізмів, методів і засобів, встановлює хитку рівновагу

між ними. Оцінка сприйняття туристичного продукту

різними суб'єктами туристичного ринку має важливе

значення, оскільки дозволяє туроператору побачити

елементи туристичного продукту найбільш значимі для

туриста і дає змогу удосконалити свій товар у відповід#

ності до потреб останнього; а туристична індустрія, об#

ізнана з вимогами туроператора, який формує продукт

з урахуванням цілей туризму та побажань туристів, буде

прагнути до відповідності складових елементів комплек#

су туристичного продукту у цілому.

Відмінність у сприйнятті туристичного продукту су#

б'єктами туристичного ринку відмічає також Карпова Г.А.

[10]. З точки зору виробництва туристичний продукт

являє собою сукупність певної кількості та якості товарів

і послуг переважно рекреаційного характеру, підготов#

лених у даний конкретний момент для реалізації спо#

живачам. Для споживачів туристичний продукт не має

речового виразу. Це потенційна можливість, абстракт#

ний споживчий продукт, що складається з благ, джере#

ла яких знаходяться у природі як у матеріальній (турис#

тичні товари, споруди, інфраструктура), так й у немате#

ріальній (послуги, середовище, кліматичні умови)

формі. Об'єднання всіх цих благ в єдине поняття є об'єк#

тивною необхідністю, оскільки споживач не може за#

довольнити свої різноманітні потреби у відновленні

життєвих сил тільки за рахунок одного виду туристич#

них товарів або послуг, а тільки в комплексі. Туристич#

ний продукт сприймається як пакет благ, як неподільне

ціле.

На нашу думку, новацією даного визначення є ак#

цент на тому, що з точки зору виробництва туристичний

продукт є комплексом товарів та послуг переважно рек#

реаційного характеру. Оскільки готель, ресторан, транс#

порт є у будь#якому аеропорту або при залізничному

вокзалі (а саме послуги цих трьох сфер складають, на

думку провідних туризмологів, основний комплекс по#

слуг туристичного продукту), але навряд чи хто з ту#

ристів поїде відпочивати у таке місце, незважаючи на

відповідність інфраструктури комплексу туристичного

продукту. Саме туристично#рекреаційні ресурси приваб#

люють туристів у регіон, хоча без відповідної інфра#

структури використання ресурсів є фактично неможли#

вим.

Кабушкін Н.І. [9], а також Ільїна Є.Н. [8] у визначенні

туристичного продукту підкреслюють наступні власти#

вості. Туристичний продукт — це сукупність речових

(предмети споживання) та неречових (форма послуг)

споживчих властивостей, необхідних для задоволення

туриста, які виникають у період його туристичної подо#

рожі та викликаних саме цією подорожжю. При певних

перевагах даного визначення, його суттєвим недоліком

є відсутність у визначенні туристичного продукту тури#

стично#рекреаційних ресурсів.

Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р. та Олл'є Р. [1] від#

мічають, що туристичний продукт одночасно являє со#

бою сукупність складних різнорідних елементів: природ#

них ресурсів, культурних, архітектурних та історичних

пам'яток, технологічних можливостей, які можуть при#

вабити туриста та побудити його здійснити подорож;

обладнання, яке саме по собі не є чинником, що впли#

ває на мотивацію подорожі, але за його відсутності ви#

никають численні перешкоди для можливої подорожі

(засоби розміщення туристів, ресторани, кафе, необхі#

дне обладнання для відпочинку та занять спортом); мож#

ливості пересування, які у певній мірі залежать від моди

на різні види транспорту, що використовуються турис#

тами. Такі можливості оцінюються скоріше з точки зору

їх економічної доступності, ніж з точки зору швидкості

пересування.

Даючи таку характеристику туристичному продук#

ту Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р. та Олл'є Р. фактич#

но не дають його визначення, а представляють турис#

тичний продукт як систему трьох складових, запозиче#

ну у Буркарта А. та Медліка С. [18].

Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р. та Олл'є Р. під#

креслюють: "Готель сам по собі — це ще не є туризм"

[1]. Однак у зв'язку із різноманіттям видів туризму і цей

вислів не може бути до кінця вірним. Готель може бути

основою туристичного продукту, метою приїзду ту#

ристів, наприклад, у конгрес#туризмі або діловому ту#

ризмі.

Котлер Ф. підходить до поняття продукту через його

структуру і дає йому загальне визначення. Він вважає,

що продукт — це все, що може задовольнити бажання

або потребу та пропонується на ринку з метою викли#

кання уваги, придбання, використання або споживання

[11].

У структурі товару, у тому числі туристичного, Кот#

лер Ф. [11] наводить поняття системи покращення од#

ного й того ж товару, не розкриваючи складу туристич#

ного продукту та ієрархію його складових. Структура,

запропонована Котлером Ф., передбачає прогностич#

ний підхід. Вона обгрунтовує систему маркетингових

досліджень потреби та її задоволення з кожним етапом

на новому, більш високому якісному рівні. Пропонуючи

таку структуру, Котлер Ф. націлює підприємців ринку

на постійні дослідження у сфері можливостей задово#

лення потреб клієнта, показуючи систему швидкого ста#

ріння і звикання до високого рівня та споживчих влас#

тивостей і цінностей товару.

У Законі України "Про туризм" під туристичним про#

дуктом розуміється "попередньо розроблений комплекс

туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі

послуги, що реалізується або пропонується для реалі#

зації за визначеною ціною, до складу якого входять

послуги перевезення, послуги розміщення та інші тури#

стичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщен#

ням (послуги з організації відвідувань об'єктів культу#
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ри, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції

тощо)" [6]. На наш погляд, дане визначення дещо об#

межене, оскільки поняття "продукт" та "послуга" у ньо#

му ототожнюються.

Мальська М.П., Худо В.В. та Цибух В.І. визначають

туристичний продукт як "упорядковану сукупність тури#

стичних послуг, робіт і товарів (пакет туристичних по#

слуг), що складається як мінімум з двох або більше оди#

ничних чи множинних туристичних послуг, робіт, товарів

і засобів забезпечення, інших туристичних ресурсів,

достатніх для задоволення потреб туристом" [13, с. 106].

Дане визначення, на нашу думку, більш широке, ніж у

Законі України "Про туризм", воно охоплює зміст по#

няття туристичного продукту, але у той же час містить й

певне дублювання.

Бейдик О.О. розглядає туристичний продукт як

"набір послуг, що входять до вартості туристичної по#

їздки за певним маршрутом з комплексним обслугову#

ванням" [3, с. 94]. Дане тлумачення не враховує того

факту, що послуги надаються не тільки під час турис#

тичної поїздки, але й в процесі підготовки до неї. Також

існує пішохідний туризм, який інколи не потребує пере#

міщення споживача за допомогою транспортних за#

собів.

Школа І.М. зазначає, що "туристичний продукт —

це комплекс туристичних послуг, необхідних для задо#

волення потреб туриста під час його подорожі" [17, с.

9].

Балабанов І.Т. трактує туристичний продукт з двох

позицій: "як право на тур, призначене для реалізації ту#

ристу та як економічну категорію, яка включає: тури,

об'єднані згідно з їх доцільністю; туристсько#екс#

курсійні послуги (розміщення, харчування, транспортні

послуги і т. ін.); товари туристсько#сувенірного призна#

чення (мапи, листівки, сувеніри і т. ін.)" [2, с. 169].

Любіцева О. О. стверджує, що "туристичний продукт

— це комплекс туристичних послуг, благ та товарів, що

забезпечують реалізацію мети подорожі. Туристичний

продукт у формі туру виступає товаром на туристично#

му ринку" [12, с. 38].

Дослідивши існуючі підходи до трактування понят#

тя "туристичний продукт" можна виділити три основні

напрями його сприйняття: як комплексу туристичних

послуг; як об'єкту продажу; як інструменту задоволен#

ня потреб туристів.

На наш погляд, доцільним є виділення також чет#

вертого напряму у сприйнятті туристичного продукту як

об'єкту ціноутворення.

Структурований підхід багатьох авторів до турис#

тичного продукту націлює на формування структури

складових його елементів та їх ієрархічного об'єднан#

ня. Однак доцільніше з економічної та правової точки

зору структурувати туристичний продукт, визначаючи

його складові, а не визначати його у системі еволюцій#

ного розвитку одного зі складових елементів. Така схе#

ма дозволить систематизувати та упорядкувати діяль#

ність туроператорів, оцінити їх витратний механізм,

сформувати оптимальну ціну, визначити концепцію то#

вару у туристичній сфері з точки зору суб'єктів ринку:

туроператорів, турагентів, споживачів (туристів) та ре#

гіону реалізації туристичного продукту. На наш погляд,

даний підхід до поняття туристичного продукту спланує

маркетингову діяльність туристичного підприємства,

визначить її кінцеву мету, виходячи саме із бачення ту#

ристичного продукту туристом.

До характеристики та розкриття складу туристич#

ного продукту як специфічного об'єкту ціноутворення

необхідно підходити з точки зору сприйняття туристич#

ного продукту суб'єктами туристичного ринку (вироб#

ник (туроператор) — регіон реалізації — споживач (ту#

рист)). Для формування оптимальної ціни важливим є

визначення структури туристичного продукту з позиції

туроператора.

Базисом для формування туристичного продукту

туроператором є туристичні потреби та ресурси регіо#

ну. Туристичні ресурси — це все, що може привабити

туристів у регіон, задовольнити їх туристичні потреби і

бути метою подорожі. Таким чином, туристично#рекре#

аційні ресурси є основою, першим рівнем туристичного

продукту з точки зору туроператора. Туроператор, об#

слуговуючи певний сегмент споживачів, або працюючи

у сфері одного (двох або більше) видів туризму, реалі#

зуючи свій бізнес у регіоні однієї країни, що є туристич#

ним центром, обирає, у першому випадку, ресурси у

відповідності з потребами клієнтів свого сегменту, у

другому — ресурси, а відповідно і регіони для реалі#

зації певного виду туризму, у третьому випадку, якщо

туроператор організує свою діяльність на території

однієї країни, спектр додаткових послуг екскурсійного

плану має бути досить широким.

Сегментація не є панацеєю для туроператорів, ос#

кільки розробляючи туристичний продукт на базі одно#

го#двох об'єктів (або видів) туристичних ресурсів, туро#

ператор визначає його як основний (для мінімізації стар#

тової ціни туру), пропонуючи туристу у процесі відпо#

чинку елементи екскурсійних та розважальних програм

менш значимих, але достатньо важливих для дозвілля.

У регіоні, що має один#два унікальних об'єкта тури#

стичних ресурсів, зазвичай складаються й інші турис#

тичні ресурси (додаткові). Чим більше розробляється

місцевих регіональних програм для туристичного пока#

зу, тим більш привабливим стає регіон для туристів. Так,

в умовах сімейного відпочинку потреби та смаки членів

сім'ї досить різноманітні, тому важливо, щоб кожен от#

римав щось своє, цікаве саме для нього (відвідування

стародавнього замка або монастиря, концерту відомо#

го музиканта, картинної галереї, екологічно чистих аль#

пійських лугів, рибної ловлі тощо), хоча основною ме#

тою поїздки сім'ї у регіон може бути, наприклад, про#

ходження курсу відпочинку у грязелікарні (лікувально#

оздоровчий туризм). Усі суб'єкти ринку при цьому ма#

ють значну вигоду: турист задовольняє туристичні по#

треби, туроператор отримує додатковий потік клієнтів

та прибуток, а туристичний центр — додаткові доходи.

За наявними даними, туристи дуже охоче витрача#

ють свої кошти під час відпочинку, оскільки це також

надає їм позитивних емоцій. Розмір і склад витрат є

різними і залежать від цілої низки соціально#економіч#

них, демографічних чинників, виду туризму, країни пе#

ребування тощо.

Структуру витрат суб'єктів туристичної діяльності

України на послуги сторонніх організацій, що викорис#

товувалися при виробництві туристичного продукту у

2014 р. наведено на рисунку 1.
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Як видно із даних наведеної діаграми, витрати на

розміщення і проживання складають найбільшу питому

вагу (60,41 %), на другому місці витрати на транспорт#

не обслуговування (32,93 %), на третьому місці — ви#

трати на харчування (4,34 %), на четвертому місці —

інші послуги, що використовуються при виробництві ту#

ристичного продукту (1,52 %), на п'ятому — витрати на

візове обслуговування (0,31 %), на шостому — витрати

на медичне обслуговування (0,20 %), на сьомому — ви#

трати на екскурсійне обслуговування (0,15 %) і на

восьмому — витрати на послуги культурно#освітнього,

культурно#дозвільного характеру, організаціям культу#

ри (0,13 %).

Годфрі Харріс та Кеннет М. Кац [16], аналізуючи

міжнародні показники витрат туристів відмічають, що

за даними статистики близько третини загальних витрат

туристів припадає на харчування та проживання, 25 %

— на купівлю місцевих виробів, 15 % — на пересуван#

ня наземним транспортом. Хоча загальновідомо, що для

залучення іноземних туристів необхідні розваги міжна#

родного класу та курортна інфраструктура, але на це

припадає не більше 10 %.

Відмінність в оцінках спеціалістів у структурі витрат

туристів визначається низкою причин, але у першу чер#

гу — видом туризму, класом подорожі, національністю

туриста та іншими чинниками. Загальним у цих дослід#

женнях є те, що більше половини витрачених коштів ту#

рист під час подорожі витрачає на додаткові товари та

послуги. Тому за прибутковістю та фінансовим значен#

ням додаткові послуги та товари не поступаються ос#

новним, а іноді навіть їх перевищують.

Якщо оцінити структуру витрат туриста у процесі

відпочинку у системі пасивного рекреаційного туризму

за типом "пляж — море", то у цій системі для органі#

зації та проведення дозвілля турист витратить значно

більшу суму коштів, ніж коштує сам тур. Але у цьому

випадку турист має можливість маневреного вибору (ви#

ходячи із настрою, стану здоров'я, звичок, потреб) об#

рати найбільш цікавий йому екскурсійний показ (мож#

ливо дуже дорогий, але унікальний), ресторан з блюда#

ми національної кухні та виступом фольклорних ан#

самблів та виконавців, тобто отримати те, що запам'я#

тається йому на все життя. Оскільки середовище, в яко#

му здійснюється отримання основних туристичних по#

слуг (реалізація та досягнення мети подорожі) відіграє

досить важливу роль у туризмі. Туристичні послуги в

одних випадках (видах туризму) можуть бути додатко#

вими, а в інших — основними.

Таким чином, структура туристичного продукту з

позиції туроператора буде мати три рівні:

перший рівень — туристично#рекреаційні ресурси;

другий рівень — основні послуги і товари;

третій рівень — додаткові послуги і товари (рис. 2).

Перший рівень — туристично#рекреаційні ресурси

— основний стрижень туристичного продукту. Унікальні

туристичні ресурси регіону є принадою для туриста зі

сторони туроператора і складають основу його пропо#

зиції, а зі сторони туриста вони є метою поїздки.

Другий рівень туристичного продукту з позиції ту#

роператора — це основні послуги і товари (саме послу#

ги і товари, а не товари і послуги, оскільки послуги зай#

мають найбільшу частку і більш значимі у структурі ту#

ристичного продукту). За ієрархією першими тут є по#

слуги туроператорів та турагентів, їх діяльність із сег#

ментації туристичного ринку, вивчення потреб потен#

ційних клієнтів, планування і формування туристичного

продукту, його реклами та просування на ринок, інфор#

мування та комунікації зі споживачами, виробниками

елементів, що створюють туристичний продукт, забез#

печення реалізації договірних умов та якості туристич#

 
1,52%0,13%0,31%0,15%
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34%
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На розміщення і проживання
На транспортне обслуговування
На харчування
На медичне обслуговування
На екскурсійне обслуговування
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На послуги культурно-освітнього, культурно-дозвільного характеру, організаціям культури
На інші послуги, що використовуються при виробництві туристичного продукту

Рис. 1. Структура витрат суб'єктів туристичної діяльності України на послуги сторонніх
організацій, що використовувалися при виробництві туристичного продукту у 2014 р.

Джерело: побудовано автором за даними [15].
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ного продукту, оцінки думки туристів — споживачів про#

дукту з метою поліпшення його якості. До системи ос#

новних послуг включаються також послуги з проживан#

ня, транспортні послуги та послуги харчування. Другий

рівень туристичного продукту передбачає забезпечен#

ня користування туристом туристичними ресурсами, а

відповідно і досягнення мети поїздки.

Третій рівень туристичного продукту з позиції туро#

ператора передбачає додаткові послуги і товари: екс#

курсійні послуги, послуги індустрії розваг, шопінг і т. ін.

Додаткові послуги не включаються до вартості турис#

тичного продукту, але відіграють достатньо важливу

роль у формуванні загального враження туриста від

поїздки. Вони полегшують інновацію та цінове манев#

рування туристичного продукту.

За кількістю рівнів та їх природою туристичний про#

дукт з позиції туроператора і туриста майже ідентичний.

Безумовно він ширший за складом послуг з позиції ту#

роператора і це не випадково. Оскільки ті елементи, що

використовуються і залучаються туроператором до

складу туристичного продукту невідомі туристу і досить

часто не сприймаються ним як товар. Особливість тури#

стичного продукту також полягає у тому, що виробни#

чою ланкою у туризмі є туроператор, хоча напряму ви#

робництвом він не займається. Виробниками складових

туристичного продукту є готелі, ресторани, транспортні

підприємства. Туроператор є виробником виключно для

туристів. Окремо взятий готель або ресторан не може

створити туристичний продукт. Туроператор є генера#

тором, який акумулює зусилля підприємств певних сфер

у єдиний продукт, здатний стати товаром. Сприйняття

та розуміння цього процесу ускладнюється тим, що ту#

роператор акумулює у продукт послуги і в результаті

створює право на отримання послуг.

Специфіка послуг як товару є складною за своєю

природою. Такі властивості послуги, як невідчутність до

моменту отримання, територіальна розрізненість вироб#

ника, реалізатора і споживача, життєвий цикл, змінність

якості послуги та неможливість її до зберігання, роб#

лять послугу складним товаром на ринку як для товаро#

виробників, так і для споживачів.

Отже, загальним у визначенні туристичного продук#

ту є його склад. Більшість авторів погоджується з дум#

кою, що туристичний продукт — це комплекс товарів

специфічного призначення та сукупність послуг (транс#

портних, послуг розміщення, послуг гідів, перекладачів,

послуг з організації екскурсій, розваг тощо), що прино#

сять користь або певну вигоду туристу. Відповідно, мож#

на підкреслити важливу характеристику, притаманну

будь#якій послузі — адресність, яка слугує запорукою

її продажу. Вивчення попиту потенційного туриста має

велике значення при плануванні, формуванні та органі#

зації процесу реалізації туристичного продукту. Це зму#

шує виробляти та пропонувати на ринку такий туристич#

ний продукт, який у найбільшій мірі відповідає очікуван#

ням споживача.

Туристичному продукту притаманні відмінні особли#

вості такі, як сезонність споживання, нетранспорта#

бельність, він створюється зусиллями багатьох під#

приємств, кожне із яких має власні методи роботи, спе#

цифічні потреби та різні комерційні інтереси, залежність

від територіальних особливостей, від зовнішніх чин#

ників, що не залежать від волі та дій продавця і покупця

(природних умов, міжнародних та політичних подій, ко#

ливання курсу валют тощо).

ВИСНОВКИ
Отже, результатом економічної діяльності туристич#

ного підприємства є створений туристичний продукт.

Якщо продукт цікавий та пропонується споживачу у ви#

гляді споживчої вартості, то він стає товаром і надхо#

дить у процес обміну. Зміст товару розглядається з двох

точок зору: споживчої вартості і вартості, вираженої у

грошах. Проаналізувавши визначення туристичного про#

дукту, запропоновані вченими#економістами, можна

виділити три аспекти у його змісті: сукупність окремих

елементів, можливість задовольняти потреби особли#

вого роду, пріоритет організації та технології. Вищеви#

кладене дозволяє говорити про те, що туристичний про#

дукт включає у себе предмети, процеси, продукти праці,

що задовольняють певні людські потреби і відповіда#

ють інтересам та цілям споживача. Особливістю турис#

тичного продукту слід вважати те, що він складається

із сукупності матеріальних і нематеріальних благ.

Об'єднання всіх благ в одне поняття "туристичний про#

дукт" є об'єктивною необхідністю, оскільки споживач

не може задовольнити свої різноманітні потреби у

відновленні життєвих сил тільки за рахунок одного виду

блага, за рахунок одного виду туристичних товарів та

послуг. Це можливо зробити тільки через набор послуг

і при наявності відповідних умов.

Таким чином, поняття туристичного продукту є

більш широким, ніж туристична послуга. Туристичний

продукт — це набір послуг і товарів спеціального при#

значення, що виражають відносини між суб'єктами ту#

ристичного ринку, тобто між виробниками і споживача#

ми туристичних послуг у процесі їх виробництва, просу#

вання та реалізації. Подальші дослідження у цьому на#

прямку мають бути спрямовані на розроблення мето#

дичного інструментарію формування ціни туристично#

го продукту.
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Рис. 2. Структура туристичного продукту як
специфічного об'єкту ціноутворення з позиції

туроператора
Джерело: розроблено автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Повномасштабне виведення вітчизняного сільсько#

го господарства на інноваційний шлях розвитку та адап#

тація його до умов відкритої конкурентної економіки

зумовлює докорінну зміну підходів до кадрового забез#
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО
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THE STAGES OF COMPETITIVE STAFF FORMATION IN THE AGRARIAN SPHERE
AND ITS INVESTMENT PROVIDING

Стаття присвячена з'ясуванню особливостей та умов формування конкурентоспроможного
персоналу у аграрному секторі економіки. Дослідження базується на фундаментальних поло#
женнях теорії людського капіталу та концепції компетенцій. На основі взаємозв'язку процесів
розвитку персоналу і відтворення людського капіталу автором визначено основні періоди та
етапи становлення конкурентоспроможного фахівця у сільському господарстві. Виявлено про#
блеми, що виникають на шляху набуття необхідних професійних та особистісних компетенцій.
Обгрунтовано необхідність належного інвестиційного забезпечення реалізації етапів форму#
вання і розвитку конкурентоспроможного персоналу, визначено пріоритетні напрями та дже#
рела інвестицій. Розроблено модель життєвого циклу інвестування людського капіталу та
здійснено аналіз обсягу інвестиційних потоків на регіональному рівні.

The article investigates the characteristics and conditions of competitive staff formation in the
agricultural sector. The research is based on the fundamental tenets of the human capital theory and
concept of competence. In view of the relationship between personnel development and human
capital reproduction, the main periods and stages of competitive specialist becoming in agriculture
are determined by author. The problems arising on the way of obtaining the necessary professional
and personal skills are identified. The necessity of the proper investment providing on the stages of
competitive staff formation and development is substantiated and the priority areas and investment
sources are defined. The lifecycle model of human capital investment is created and the investment
flows at the regional level are analyzed.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможний персонал, людський капітал, аграрна
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печення підприємств галузі. Вони не повинні обмежува#

тися суто добором необхідних працівників та раціональ#

ним їх розподілом за робочими місцями. На нашу дум#

ку, стратегічним напрямом менеджменту підприємств та

кадрової політики держави повинно стати формування
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та розвиток персоналу нової генерації — так званого

"конкурентоспроможного персоналу", здатного забез#

печити паритет у економічних взаємовідносинах сільсь#

когосподарських підприємств з господарюючими суб#

'єктами інших секторів національної економіки, або й

навіть інших країн.

Водночас підвищення конкурентоспроможності

персоналу — це складний, тривалий і багатогранний

процес, який далеко виходить за межі системи управлі#

ння персоналом на підприємстві і органічно пов'язаний

із середовищем формування і використання людсько#

го та інтелектуального капіталу. Створення такого се#

редовища в аграрній сфері є першочерговим завданням,

розв'язання якого сприятиме якісно новому, конкурен#

тоспроможному розвитку галузі [1, с. 9]. Але ця мета

не може бути успішно реалізована без залучення дос#

татнього обсягу інвестицій у людський капітал на всіх

етапах його формування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування та розвитку персоналу, забез#

печення його конкурентоспроможності в умовах інно#

ваційної моделі господарювання належать до найбільш

актуальних проблем сучасної економічної науки та прак#

тики. Його вирішенню присвячені праці низки зару#

біжних та вітчизняних вчених: Е. Гітмана, М. Портера,

Е. Тоффлера, Р. Фатхудінова, Д. Богині, О. Вартанової,

О. Грішнової, І. Грузіної, В. Коломієць, В. Нижник,

Ю. Нікітіна, М. Семикіної, О. Смірнова, І. Цвєткової та

ін.

Вагомий внесок у дослідження механізму взаємоз#

в'язку процесів розвитку персоналу із інвестиційним

відтворенням людського капіталу зробили О. Амосов,

В. Близнюк, О. Бородіна, О. Добринін, С. Дятлов, О. За#

харова, В. Куценко, А.Колот, Е. Лібанова, О. Подра та

ін.

Відносно аграрного сектору економіки означені

проблеми знайшли широке відображення у працях І. Ба#

ланюка, О. Біттера, К. Бондаревської, І. Курило, В. Лип#

чука, Л.Михайлової, Л. Червінської, Г. Черевка, К. Яку#

би.

Проте, незважаючи на значний творчий доробок цих

та багатьох інших дослідників, інвестиційна складова

формування професійних компетенцій та інших складо#

вих конкурентоспроможності працівників сільськогос#

подарських підприємств не знайшла належного відоб#

раження у науковій літературі.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є характеристика етапів розвитку кон#

курентоспроможного персоналу в аграрній сфері та

аналіз джерел, обсягів і особливостей інвестиційного

забезпечення цього процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Загострення проблеми обмеженості ресурсів, мо#

нополізація ресурсних і товарних ринків, нерівномірна

концентрація капіталу, посилення впливу глобалізаціних

процесів на внутрішньо економічну ситуацію в країні, а

також бурхливий розвиток інноваційних технологій го#

стро ставлять перед сільськогосподарськими підприє#

мствами завдання пошуку нових конкурентних переваг.

Серед них визначальне значення має наявність конку#

рентоспроможного персоналу.

У нашому розумінні конкурентоспроможний персо#

нал — це добре підготовлений, високоорганізований,

дисциплінований і належно мотивований персонал, що

володіє необхідним набором компетенцій, і орієнтова#

ний на досягнення цілей підприємства та вирішення кон#

кретних виробничих завдань.

Унікальність персоналу у забезпеченні конкурентних

переваг підприємства визначається тим, що на його ос#

нові формується людський та інтелектуальний капітал,

які є утворювальною основою продукування і руху знань.

Саме працівник є власником та носієм знань, кваліфікації,

досвіду, інформації, які він може накопичувати, викори#

стовувати, розвивати та передавати упродовж усього

періоду свого життя та трудової діяльності. А в постінду#

стріальну епоху знання та інформація — це одні із го#

ловних ресурсів, що забезпечують інноваційний розви#

ток економіки та конкурентоспроможний продукт.

Причому, як стверджує І.І. Цвєткова, "людському

капіталові, який формується на основі персоналу

підприємства, властива самозростаюча цінність, і він, на

відміну від інших ресурсів, які потребують підтримки і

управління для створення конкурентних переваг

підприємства, розвивається самостійно, залучає і ком#

бінує інші ресурси підприємства [2, с. 122].

Багато науковців, особливо тих, які розглядають

конкурентоспроможність персоналу з позицій компетен#

тісного підходу, основою механізму її формування вва#

жають розвиток персоналу. При цьому зміст цієї кате#

горії переважно трактують як процес професійного на#

вчання, підготовки та перепідготовки працівників, що

дозволить реалізувати стратегічні цілі діяльності під#

приємства [3, с. 105].

Водночас конкурентоспроможність працівників не

обмежується лише їх професійними ознаками, а й вра#

ховує цілу низку інших якостей, пов'язаних із різними

аспектами людського розвитку. Тому, у аграрній сфері

вона формується не лише як результат реалізації кад#

рового потенціалу сільськогосподарських підприємств,

але є також похідною чинників, що зумовлюють фор#

мування та розвиток людського капіталу села загалом.

Передусім, на цей процес впливають: особливості

сільського укладу життя і зайнятості населення, при#

родні умови і сезонний характер аграрного виробницт#

ва, стан розвитку сільських територій та їх інфраструк#

тури, незначний рівень впровадження інноваційних тех#

нологій у сільське господарство, низький платоспро#

можний попит населення і більшості суб'єктів господа#

рювання, демографічні і соціальні процеси на селі та ін.

Концепція людського капіталу передбачає постійний

людський розвиток, навчання протягом всього життя,

надбання нових знань, вмінь, підтримку здоров'я та на#

лежного рівня життя. Проте розвиток є неможливим без

матеріальних та нематеріальних інвестицій на будь#яко#

му етапі життя людини [4]. Відповідно підвищення кон#

курентоспроможності персоналу безпосередньо пов'я#

зане із процесами інвестування у людський капітал та

формуванням соціально#економічних умов, необхідних

для його збереження й розвитку.
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Сам же процес становлення конкурентоспроможно#

го фахівця у сільському господарстві, як і будь#якій

іншій сфері діяльності, відбувається у декілька періодів

та етапів. У структурі запропонованої нами моделі умов#

но виокремлено періоди формування та розвитку, ко#

жен з яких включає два етапи. (рис. 1)

Так, складовими періоду формування є: 1) етап

загального розвитку та професійного самовизначення;

2) етап професійного навчання.

У цей період насамперед відбувається формування

трудового потенціалу майбутнього працівника, тобто

потенційна складова його конкурентоспроможності. По#

суті це період первинного накопичення людського кап#

італу, для якого характерним є значний обсяг держав#

них і приватних інвестицій у людину.

Етап загального розвитку та професійного самови#

значення триває від народження людини і до початку

професійного навчання. Його мета — становлення осо#

бистості, її життєве та професійне самовизначення, а та#

кож формування загальних (базових) компетенцій та

індивідуальних характеристик, від рівня розвитку яких

залежатиме подальше набуття професійних компе#

тенцій.

Визначальну роль у цьому процесі відіграють сімей#

не, дошкільне та шкільне виховання і навчання, рівень

добробуту сільських домогосподарств, соціокультурне

середовище. Завдяки їм формуються відповідні мо#

ральні якості особи, її ментальність, культурний рівень,

ставлення до праці, життєві пріоритети та цінності, роз#

виваються творчі та інтелектуальні здібності, які згодом

вплинуть на професійний вибір.

Кінцевою стадією першого етапу фахового станов#

лення особистості є вибір майбутньої професії. Тут

вкрай важливою є правильна професійна орієнтація мо#

лоді і забезпечення її проведення з боку відповідних

органів, насамперед державної служби зайнятості.

Другий етап формування конкурентоспроможного

фахівця передбачає оволодіння первинними теоретич#

ними і практичними знаннями (фаховими компетенція#

ми) за обраною професією, а також набуття особистіс#

них характеристик, необхідних для якісної та ефектив#

ної професійної діяльності. Вихідним пунктом етапу є

вибір навчального закладу, спеціальності та форми на#

вчання. Цей процес передбачає всебічне вивчення рин#

ку освітніх послуг та оцінку можливостей абітурієнта

пройти конкурсний відбір.

Як відомо, одним із критеріїв конкурентоспромож#

ного працівника є наявність профільної освіти. На жаль,

у аграрних ВНЗ реалізація етапу професійного навчан#

ня пов'язана із низкою проблем. Це, зокрема, скоро#
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Рис. 2. Життєвий цикл інвестицій у людський капітал у контексті розвитку
конкурентоспроможного персоналу сільськогосподарських підприємств

Стаття витрат 2009 р 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення (+; –) 
грн. %** грн. % грн. % 

Охорона здоров’я 16,05 2,1 26,22 19,95 28,26 27,07 2,0 +11,02 –0,1 
Відпочинок і культура 5,25 0,7 5,20 7,32 9,55 14,33 1,1 +9,08 +0,4 
Освіта 4,82 0,6 6,70 11,73 9,17 13,75 1,0 +8,93 +0,4 

Таблиця 1. Динаміка сукупних витрат сільських домогосподарств Львівської області на деякі
види послуг (в середньому на місяць на 1 особу), грн.*

* Складено за матеріалами Головного управління статистики у Львівській області.

** у % вказана частка у загальній сумі сукупних витрат за відповідний період.
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чення бюджетних місць, недостатнє матеріально#техні#

чне та фінансове забезпечення навчального процесу,

слабкий зв'язок із виробництвом, невідповідність на#

вчальних програм, змісту дисциплін та якості знань су#

часному рівню розвитку продуктивних сил і виробничим

тенденціям у сільському господарстві.

На цьому етапі значну роль у професійному розвит#

ку і формуванні конкурентних переваг також відіграє

самоосвіта та самовдосконалення. Однак бар'єрами на

їх шляху є:

— недостатній рівень інформування студентів щодо

сучасних розробок у галузі з боку викладачів;

— відсутність у деяких навчальних закладах комп#

лексних програм інноваційних наукових досліджень із

можливістю залучення до них студентів;

— недостатня забезпеченість бібліотек навчальних

закладів новітньою навчальною та науковою літерату#

рою, періодичними виданнями;

— обмежена співпраця між навчальними заклада#

ми (в т.ч. закордонними), а також між ними та передо#

вими галузевими підприємствами;

Третій етап — етап професійного становлення —

розпочинається після закінчення студентами навчаль#

ного закладу за відповідним освітньо#кваліфікаційним

рівнем (в окремих випадках — на старших курсах на#

вчання) та виходом на ринок праці. Тобто, дипломова#

ний спеціаліст вступає у фазу конкурентної боротьби

між носіями такої ж професії за бажане робоче місце і

можливість реалізувати свій потенціал у сфері праці. Ви#

хідною її точкою є вивчення пропозиції ринку праці,

співставлення своїх компетенцій і вимог із можливостя#

ми конкурентів та вимогами роботодавців, вибір

підприємства. Саме тут й проявляється ринкова конку#

рентоспроможність працівника. Особливістю цієї фази

у сільському господарстві є відносно незначний попит

на висококваліфікованих фахівців з боку невеликих

підприємств та фермерських господарств, з іншого —

така ж незначна пропозиція праці для роботи у галузі.

Винятком знову ж таки є ситуація з агрохолдинга#

ми та деякими великими передовими господарствами.

У ці підприємства більшість молодих фахівців техноло#

гічних та економічних спеціальностей не проти б влаш#

туватися на роботу, однак наштовхуються на досить

жорсткі вимоги роботодавців щодо рівня фахової підго#

товки, зокрема практичних навиків та інноваційних

знань.

Третій етап дає можливість зробити попередні оці#

нки рівня конкурентоспроможності працівника та ефек#

тивності здійснених у його розвиток приватних та дер#

жавних інвестицій.

За умови закріплення працівника у підприємстві,

успішного завершення ним фази професійної адаптації

та набуття деякого досвіду роботи відбувається перехід

до завершального етапу — активної трудової діяльності

та професійного розвитку. Цей етап не лише завершує

процес формування висококваліфікованого фахівця,

але передбачає комплекс заходів щодо підтримки та

розвитку конкурентоспроможності персоналу.

Необхідність підтримки конкурентоспроможності

персоналу зумовлена її відносністю, динамічністю та

цільовим характером. Адже навіть при незмінному

кількісному і якісному складі персоналу чи організацій#

ному капіталі підприємства, конкурентоспроможність

персоналу відносно позицій інших підприємств може

змінюватися, причому, як правило, в гіршу сторону. Ці

зміни можуть бути наслідком різних тенденцій у зовні#

шньому середовищі, змін ринкової кон'юнктури, інсти#

туційних правил, що спричиняє коригування цілей

підприємства та вимог до якості персоналу для забез#

печення їх досягнення.

Для підтримки конкурентоспроможності персоналу,

працедавець, як правило, орієнтується на дві групи за#

ходів:

1) зміну кваліфікації і приведення компетенцій пра#

цівників у відповідність із новими виробничими потре#

бами та вимогами. Це передбачає використання широ#

кого спектру методів розвитку персоналу (стажування,

участь у семінарах, тренінгах, курсах підвищення ква#

ліфікації, самоосвіта тощо).

2) підтримку і стимулювання гнучкої зайнятості,

диверсифікацію і гнучкість систем оплати праці та інших

форм мотивації праці.

Масштаби і ключові параметри розвитку персоналу

визначаються насамперед стратегією розвитку підприє#

мства, рівнем впровадження у виробництво інновацій#

них технологій, конкуренцією на внутріфірмовому та га#

лузевому ринку праці, конкурентними позиціями

підприємства на товарних ринках, а також його фінан#

совими можливостями.

Саме технологічна, ринкова та фінансова складові

найчастіше стоять на заваді залучення у аграрну галузь

висококваліфікованих спеціалістів, випускників аграр#
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Рис. 3. Динаміка витрат сільських домогосподарств
на освіту (в розрахунку на 1 особу у віці від 6 до 22 років), грн./рік

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Львівській області.
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них ВНЗ; спричиняють пасивність працівників до підви#

щення своїх професійних навиків, а також відмову ке#

рівників підприємств фінансувати розвиток персоналу

та інвестувати кошти у людський капітал села.

З огляду на динамічність конкурентоспроможності

персоналу, етап розвитку не має завершення та носить

циклічний характер. Беззаперечним є його зв'язок із

етапом професійного навчання, оскільки кар'єрне зро#

стання працівника як елемент розвитку його кадрового

потенціалу часто потребує здобуття профільної вищої

освіти за ОКР "Спеціаліст" та "Магістр" або взагалі от#

римання другої вищої освіти на базі відповідних нав#

чальних закладів.

Реалізація кожного етапу становлення і розвитку

конкурентоспроможного персоналу у сільському госпо#

дарстві потребує залучення достатнього обсягу мате#

ріальних та нематеріальних інвестицій у людський капі#

тал, які забезпечують набуття, накопичення, збережен#

ня та розвиток його основних компонентів.

Зокрема, інвестиції в освіту та професійний розви#

ток працівника дають змогу використати його творчий

та інтелектуальний потенціал, підвищити продуктивність

праці, розширити інноваційну складову виробництва,

перейняти і використати передовий досвід, забезпечи#

ти поліфункціональність, гнучкість та адаптивність пер#

соналу сільськогосподарських підприємств, їх здатність

протистояти зовнішнім викликам та загрозам. Інвестиції

у капітал здоров'я також є невід'ємною умовою підтрим#

ки конкурентоспроможності персоналу через підвищен#

ня працездатності працівників, їх здатності витримува#

ти професійні навантаження, зменшення захворюва#

ності і травматизму.

Як видно із рисунка 1, кожному етапу процесу ста#

новлення і розвитку конкурентоспроможного персона#

лу аграрної сфери притаманна диверсифікація джерел

інвестування та зміна їх пріоритетності. Так, на етапі

загального розвитку та професійного самовизначення

домінуючими джерелами інвестицій є кошти батьків та

членів родини, а також кошти державного та місцевих

бюджетів. Це, зокрема, витрати на утримання освітніх

закладів, закладів охорони здоров'я, різні допомоги,

пов'язані із народженням і вихованням дітей.

На етапі професійного навчання головні джерела

коштів залишаються практично незмінними, однак зро#

стає їх обсяг, що пов'язано із більшими витратами на

матеріальне забезпечення навчальних закладів, сти#

пендії, оплату праці наукового#педагогічних кадрів. Із

допоміжних джерел інвестування тут будуть частково

задіяні кошти роботодавців (оплата навчання), недер#

жавних фондів (гранти, спеціальні стипендії) та власні

кошти працюючих студентів.

Із переходом до етапу професійного становлення

роль пріоритетного інвестора у розвиток конкуренто#

спроможного персоналу поступово переходить до ро#

ботодавців, які беруть на себе витрати, пов'язані із

організацією первинного навчання та професійної адап#

тації працівників та оплатою їх праці. Частка державних

інвестицій відповідно зменшується і переходить в кате#

горію допоміжних джерел. Витрати держави обмежу#

ються фінансуванням послуг служби зайнятості, надан#

ня певних пільг і компенсацій працедавцям в рамках пол#

ітики зайнятості, соціального захисту та підтримки пра#

цюючих осіб. Також зростає обсяг залучення власних

коштів на самоосвіту та саморозвиток. Натомість участь

родини у інвестуванні людського капіталу зводиться до

мінімуму.

На етапі активної професійної діяльності та профес#

ійного розвитку кошти працедавця є домінуючим і

найбільш стійким джерелом інвестицій у людський кап#

італ. До процесу інвестування активно долучаються не#
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Рис. 4. Видатки місцевих бюджетів
на фінансування соціально)культурних заходів в розрахунку на 1 особу, грн./рік

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Львівській області.

Рівень витрат місцевих 
бюджетів на освіту, грн. / рік 

Кількість 
районів 
у групі 

Середній 
обсяг витрат, 
грн. / рік 

Частка сільського 
населення у віці 

6- 17 років, % 

Частка 
учнів 

сільських 
шкіл, % 

Чисельність учнів 
сільських шкіл 

Низький 8393–10019 5 9294 71,4 64,8 46471 (43,5%) 
Середній 10020–11646 9 10678 69,5 64,2 36617 (34,3%) 
Високий 11647 і більше 6 12379 73,1 65,8 23674 (22,2%) 

Таблиця 2. Розподіл районів Львівської області за рівнем витрат місцевих бюджетів на освіту
(в розрахунку на 1 учня)

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Львівській області.
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державні установи та фонди, компанії#виробники

сільськогосподарської техніки та інші суб'єкти. Пара#

лельно зростає роль власних коштів персоналу, оскіль#

ки частину зарплати працівники можуть реінвестувати у

власний професійний розвиток з метою кар'єрного ро#

сту чи підвищення власної ринкової конкурентоспро#

можності.

Графічна модель описаного нами життєвого циклу

інвестування розвитку конкурентоспроможного персо#

налу у аграрній сфері представлена на рисунку 2.

У контексті реалізації цих етапів нами було проана#

лізовано деякі кількісні аспекти інвестиційного забез#

печення розвитку конкурентоспроможного персоналу

в аграрній сфері на прикладі Львівської області. Зокре#

ма аналіз витрат сільських домогосподарств на освіту,

охорону здоров'я, духовний та культурний розвиток

свідчить про вкрай низький рівень споживання цих по#

слуг (табл. 1).

Щоправда, що впродовж 2009—2013 рр. мало місце

збільшення номінальних витрат сільських домогоспо#

дарств на згадані складові людського розвитку у таких

розмірах: на охорону здоров'я — на 68,7%, освіту — у

2,8 раза, відпочинок і культуру — у 2,7 раза.

З точки зору перспектив формування професій#

них компетенцій, незначний розмір витрат сільських

домогосподарств на освіту викликає певне занепокоє#

ння. Як видно із таблиці 1, вони у 2013 р. склали всьо#

го 13,75 грн./міс на одну особу. Скоригувавши цю

цифру на чисельність дітей у віці від 6 до 22 років, а

саме: ця категорія населення переважно охоплена

освітнім процесом, отримуємо суму 69,03 грн./міс

або 828,39 грн./рік. Загальну ж динаміку річних вит#

рат сільських домогосподарств на освіту ілюструє

рисунок 3.

Згідно з наведеними даними, їх величина впро#

довж 2009—2013 років збільшилася у 3,1 раза. З ура#

хуванням індексу інфляції на освітні послуги, реаль#

ний обсяг інвестицій сільських домогосподарств в

освіту зріс ще більше — у 3,6 раза і склав у 2013 р.

813 грн. З огляду на цей рівень витрат, а також ко#

мерціалізацію освітніх послуг (репетиторство, змен#

шення бюджетних місць у вищих навчальних закла#

дах), напрошується висновок, що сільські мешканці

сьогодні не в змозі забезпечити повноцінне інвесту#

вання інтелектуального капіталу підростаючого поко#

ління, що в перспективі вкрай негативно позначиться

на його професійнійних компетенціях та конкурентос#

проможності праці.

У період формування людського капіталу визна#

чальне місце серед його інвесторів все ж належить дер#

жаві. Так, у 2013 р. видатки бюджету Львівської об#

ласті на фінансування соціально#культурних заходів в

розрахунку на 1 особу склали 4836 грн./рік, що на

63,3% більше порівняно з 2009 р. У їх складі, витрати

Таблиця 3. Витрати підприємств Львівської області на утримання робочої сили за видами
економічної діяльності у 2013 р. (на 1 штатного працівника), грн./рік

Вид економічної 
діяльності 

Сума 
витрат 
грн. 

У тому числі
Витрати на 
соціальне 

забезпечення 
працівників 

Витрати на 
культурно-
побутове 

обслуговування

Витрати на 
забезпечення 
працівників 
житлом 

Витрати на 
професійне 
навчання 

Інші витрати на 
робочу силу 

грн. % грн. % грн. % грн. % грн. %
Сільське господарство 1116,4 61,3 5,5 234,3 21,0 105,8 9,5 6,0 0,5 709,0 63,5
Промисловість 2796,9 1051,5 37,6 507,4 18,1 90,6 3,2 95,3 3,4 1052,1 37,7 
Будівництво 4331,1 143,8 3,3 28,2 0,7 18,6 0,4 36,2 0,8 4104,3 94,8
Транспорт і поштова 
діяльність 4088,0 931,1 22,8 262,1 6,4 98,4 2,4 98,1 2,4 2698,3 66,0 

Фінансова та страхова 
діяльність 1340,6 363,5 27,1 108,9 8,1 94,5 7,0 74,9 5,6 698,8 52,2 

Державне управління 843,3 41,2 4,9 28,8 3,4 3,0 0,4 44,0 5,2 726,3 86,1 
В середньому по 
економіці 2347,5 647,0 27,6 261,7 11,1 59,2 2,5 73,6 3,1 1306,0 55,7 

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Львівській області.
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за видами економічної діяльності, тис. грн.

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Львівській області.
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на освіту займали 32,4%, на охорону здоров'я —

20,8%, на духовний і фізичний розвиток — 5,0% і на

соціальний захист та соціальне забезпечення населен#

ня — 27,0%. Тенденція зміни цих витрат представле#

на на рисунку 4.

Оскільки освітня складова цих витрат орієнтована

як правило на учнів шкіл та ПТУ (населення у віці від 6

до 17 років), розрахунковим шляхом нами встановле#

но, що середній обсяг інвестицій з місцевих бюджетів

у підготовку 1 учня становлять 10625 грн./рік. Однак

у розрізі адміністративних районів даний показник

істотно коливається. Методом групування ми визначи#

ли кількість районів із низьким, середнім та високим

рівнем витрат на освіту та розрахували, яка частка

сільських школярів підпадає під відповідний обсяг інве#

стицій.

 Дані таблиці 2 свідчать, що при відносно однаковій

питомій вазі сільських учнів у їх загальній чисельності

по кожній групі, їх розподіл за рівнем витрат на загаль#

ноосвітню підготовку досить неоднорідний. Це зумов#

лено рівнем розвитку певного району, його інфраструк#

тури, а разом із тим — густотою населення та вкрай

низькою наповненістю шкіл. Ще один чинник — додат#

кові витрати по забезпеченню доїзду учнів з віддале#

них сіл.

Водночас зазначений обсяг фінансування не дає

можливості забезпечити сільські школи необхідним на#

вчальним приладдям, комп'ютерною технікою та інши#

ми засобами, залучити кваліфіковані педагогічні кадри,

що негативно позначається на якості сільської шкільної

освіти, професійній ідентифікації молодих людей та їх

конкурентних можливостях при вступі до вищих на#

вчальних закладів.

На етапі професійного розвитку уявлення про рівень

інвестицій у інтелектуальний та людський капітал пра#

цівників дає обсяг та структура витрат сільськогоспо#

дарських підприємств на утримання робочої сили (табл.

3).

Як бачимо, розмір цих витрат у розрахунку на од#

ного працівника склав у 2013 р. 1116,4 грн., що у 2,5

раза менше ніж у промисловості та 2,1 раза менше ніж

в середньому по економіці. Водночас у структурі ви#

трат інвестиції у професійне навчання персоналу ста#

новили лише 0,5%, що є найнижчим показником се#

ред усіх видів економічної діяльності, де такі витрати

мали місце.

В абсолютному вираженні витрати на професійне

навчання склали лише 6 грн. на одного працівника, що

у 12,3 раза менше ніж в середньому по економіці. Відпо#

відно, між загальним обсягом інвестицій у професійний

розвиток персоналу, здійснених сільськогосподарськи#

ми підприємствами та суб'єктами господарювання інших

галузей існує катастрофічний розрив (рис. 5).

На жаль, більшість агрохолдингів неохоче вклада#

ють кошти у професійне навчання працівників, особ#

ливо коли йде мова про первинну підготовку на базі

ВНЗ. Причини цього у наступному: 1) відносно незнач#

ний відсоток випускників аграрних ВНЗ працевлашто#

вується у сільськогосподарських підприємствах; 2) ви#

сока плинність кадрів, що спричиняє втрату накопиче#

ного людського капіталу і робить інвестиції неефек#

тивними.

Ще одна проблема полягає у тому, молодь не має

достатньої теоретичної і практичної підготовки для ос#

воєння новітньої техніки і методів господарювання. А

за цих умов, витрати часу і коштів на підвищення квалі#

фікації молодих спеціалістів досить значні, що не відпо#

відає інтересам великих компаній.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, процес інвестиційного забезпечення форму#

вання конкурентоспроможного персоналу сільськогос#

подарських підприємств повинен носити системний та

комплексний характер, що зумовлено множинністю

джерел залучення інвестицій, їх різною спрямованістю

та неоднаковими мотивами суб'єктів інвестування. Тому

повноцінна реалізація етапів професійного розвитку по#

требує залучення досить широкого кола учасників на

різних рівнях господарювання та максимальної консо#

лідації їхніх зусиль. Вкрай важливим є не лише пошук

можливостей розширення обсягів інвестицій у людсь#

кий капітал, але й розробка дієвого механізму їх збере#

ження, трансформації у відповідні компетенції персо#

налу, а також ефективного використання у підприєм#

ствах аграрної галузі.
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ВСТУП
Забезпечення збалансованого соціально#економі#

чного розвитку на основі цілеспрямованих інституціо#

нальних перетворень виступає пріоритетним завданням

для кожної країни і всієї світової спільноти. Особливе

теоретичне і практичне значення дана проблема має в

українському суспільстві, що переживає складний і бо#

лісний період переходу до нової системи соціально#еко#

номічних відносин, суттєвою перешкодою у проведенні

якого виступає недосконалість інституційного середо#

вища [7].
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У статті досліджено інституційні механізми реалізації регіональних економічних інтересів.
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regional economic interests in the system of economic interests. The main directions of improvement
of the institutional mechanism for implementing regional economic interests in Ukraine and its
regions.
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Інституційні фактори соціально#економічного

розвитку нашої країни та її регіонів вивчені економ#

ічною наукою недостатньо. Тим часом відомо, що

вони формують фундаментальні параметри довгос#

трокового функціонування економічних систем. У

дослідженнях і офіційних документах мало уваги

звертається на необхідність врахування особливос#

тей регіонів, на важливість застосування спеціаль#

них інституційних механізмів регулювання, стимулю#

вання і координації соціально#економічного розвит#

ку регіонів в інтересах країни та її жителів. Все це, в
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сукупності, підкреслює актуальність досліджень,

присвячених проблемам регулювання економічного

і соціального розвитку українських регіонів на ос#

нові формування ефективного інституційного сере#

довища.

Розкриття сутності та змісту зазначених явищ доз#

воляє дати оцінку результатів реформування вітчизня#

ної економіки на основі інституціональних перетворень,

ілюструючи ці процеси через аналіз взаємозв'язку інсти#

туційних змін з соціально#економічним розвитком ре#

гіонів у ході економічних реформ. Аналіз інституціо#

нальних пасток відкриває можливості для обгрунтова#

них підходів до розкриття обмежень і відхилень у соц#

іально#економічному розвитку. Такий аналіз показує,

що в пореформені роки українська економіка стала "за#

ручницею" безлічі імпортованих з#за кордону інститутів#

пасток [5].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка науково#методич#

них основ формування механізмів розвитку соціально#

економічного потенціалу регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Обгрунтування стратегії економічного розвитку ре#

гіонів є достатньо вивченим науково#практичним аспек#

том державної регіональної політики, що відображено

у працях учених, серед яких О.М. Алімов, О.А. Амоша,

О.О. Бакаєв, З.С. Варналій, В.В. Волошин, В.М. Геєць,

Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, В.В. Дорофієнко,

С.І. Дорогунцов, В.С. Кравцов, А.С. Лисецький, І.І. Лук#

інов, Л.Г. Мельник, А.І. Мокій, Я.Б. Олійник, Я.Я. Пушак,

Н.В. Танчук, М.А. Хвесик, Л.Г. Чернюк, М.Г. Чумаченко,

Л.Б. Шостак та ін.

Незважаючи на достатній рівень вивченості пробле#

ми формування та реалізації стратегії регіонального

розвитку, наявність чималої кількості нормативно#пра#

вових актів, і досі залишаються невирішеними багато

питань. До цього часу наявна територіальна диферен#

ціація регіонів України, не завершено реформування ад#

міністративно#територіального устрою, не сформовані

механізми стимулювання місцевих громад до приско#

рення розвитку регіонів, не оптимізовано процеси цен#

тралізованого регіонального регулювання та підтрим#

ки місцевих ініціатив, у т. ч. співвідношення їх інтересів

тощо. Усе це засвідчує необхідність постійного вдос#

коналення існуючих концепцій соціально#економічного

розвитку регіонів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема, пов'язана з реалізацією економічних

інтересів, одна з ключових в економічній теорії, що має

велике практичне значення. Це цілком зрозуміло, тому

інтереси є основними рушійними силами розвитку су#

спільства.

У сучасних умовах особливого значення дана про#

блема набуває з позиції підвищення ролі регіонів, яка

тягне за собою розширення регіональних економічних

інтересів, появу нових форм їх вираження.

Існує значна диспропорція в соціально#економічно#

му розвитку регіонів, яка посилилася в умовах глобаль#

ної економічної кризи. Ця ситуація призводить до ви#

никнення протиріч регіональних економічних інтересів

із загальнонаціональними. У зв'язку з цим, актуалізуєть#

ся необхідність інституційного оформлення економіч#

них інтересів усіх рівнів господарювання, сприяюча їх

гармонізації. Такий підхід проявляється через систему

специфічних інститутів узгодження, до яких відносить#

ся бюджетне регулювання.

Ефективна реалізація економічних інтересів тери#

торії через соціальну політику безпосередньо впливає

на якість життя населення, сприяє сталому розвитку

регіональної економіки і, відповідно, української еко#

номіки в цілому.

Вивчення регіону через призму методології аналі#

зу як суб'єкта виникнення економічних інтересів дає

можливість показати складність і багатовимірність

його сучасного трактування. Порівняльний аналіз

різних точок зору щодо визначення поняття "регіон"

дозволив здійснити класифікацію цих підходів, виді#

ливши при цьому вивчення регіону як території і як

соціальної конструкції. У другому випадку регіони яв#

ляють собою економічні суб'єкти, що мають свої особ#

ливі інтереси. При цьому політико#економічною осно#

вою функціонування такого економічного суб'єкта є

наступні фактори: відносини власності, що дають ма#

теріальну основу самостійності суб'єкта; система інсти#

тутів, що забезпечує реальні можливості їх функціо#

нування; наявність власних бюджетів. Все вищесказа#

не зумовлює відокремлення економічних інтересів ре#

гіону.

Перетворення регіонів України в економічні суб'єкти

відбулося в середині 90#х років минулого сторіччя. У

цій ситуації вони відповідають за умови життя населен#

ня території, беруть участь у формуванні загальнона#

ціональної політики і є основою обліку своїх інтересів у

макроекономічних рішеннях [1].

Інституційна теорія може бути покладена в осно#

ву сучасної моделі розвитку регіону. Зростання ролі

формальних і неформальних інститутів сприяє реа#

лізації інтересів регіону як ефективного і постійно

зростаючого ресурсу економіки. З цієї точки зору

інституційне середовище і структура є характерною

особливістю регіону, що враховує сукупність бага#

торівневих зв'язків: поведінка людини, що проживає

на даній території; менталітет, сформовані традиції

життя; національні особливості. Всі ці риси припус#

кають основу формування економічних інтересів

регіону.

Функціонування і розвиток регіонів як економічних

суб'єктів виникнення та реалізації їхніх інтересів, пов'я#

зано з поділом влади, законодавчими умовами та об#

меженнями. При цьому слід враховувати, що органи

влади регіону, крім висловлення ними інтересів жителів

території, мають і власні, відмінні від інтересів платників

податків, спрямовані на отримання додаткової вигоди,

названої політичною рентою.

Система взаємодії інтересів суб'єктів регіону

включає соціальні інститути і населення даної тери#

торії, муніципальні утворення, організації та підприє#

мства регіонального господарства, його працівники.

Для кожного з цих суб'єктів характерний свій набір

економічних відносин з приводу задоволення своїх

потреб. Природно, що мотивація та інтереси діяль#
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ності у них відрізняються. Оскільки ці суб'єкти об#

'єднані в процесі присвоєння суспільних благ, то їх

різнопланові інтереси стають джерелом внутрішніх

протиріч регіону. Реалізація регіонального інтересу

визначається також зовнішніми факторами, які пред#

ставлені різними рівнями інституціоналізації всіх видів

суспільної діяльності у вигляді закріплення формаль#

них і неформальних правил. При цьому інтереси всіх

рівнів не завжди збігаються з інтересами представ#

ницької та законодавчої влади на місцях і можуть при#

звести до виникнення різноспрямованих інтересів

соціальних інститутів.

У системі економічних інтересів суспільства значну

роль відіграє державний економічний інтерес, основою

якого виступає державна власність. Даний вид інтересу

виступає як загальнонаціональний економічний інтерес.

У цьому зв'язку узгодження економічних інтересів ре#

гіону із загальнонаціональними є необхідною умовою

економічного порядку і розвитку регіону. Такий підхід

забезпечує соціальну орієнтацію сучасної економіки,

необхідний рівень добробуту для всіх верств населен#

ня.

Ефективна реалізація регіональних економічних

інтересів обгрунтовується функцією відтворювально#

го процесу на мезорівні з метою задоволення потреб

населення даної території і господарюючих суб'єктів.

При цьому простежується чітка функціональна за#

лежність між достатністю матеріальної бази і розви#

неністю формальних інститутів, особливо в області

майнових, земельних та фінансово#податкових відно#

син, і питаннями реалізації регіональних економічних

інтересів [4].

Регіональні економічні інтереси різноманітні і

суперечливі, так як вони виникають в сферах сусп#

ільного виробництва, розподілу, обміну та спожи#

вання і мають різні форми і різновиди. Для врегу#

лювання протиріч виникає такий соціальний інсти#

тут як орган регіональної влади, якому передано

право юридичної особи від імені місцевого співто#

вариства.

Питання економічного розвитку і зростання завж#

ди були в центрі уваги як господарської практики, так і

наукових розробок. Інститути, розвиток яких нерозрив#

но пов'язаний з еволюцією суспільства, не могли ігно#

руватися економічною наукою на всіх етапах її розвит#

ку.

Для успішної трансформації економічної системи

ключове значення має дослідження сутності, прин#

ципів, методології інституційних перетворень, вияв#

лення тенденцій, суперечностей і факторів, що впли#

вають на формування інституційного середовища. По#

ставлені проблеми не завжди можливо проаналізува#

ти з позицій неокласичної теорії, тому її методологі#

чна та категоріальна база не дає можливості пояснен#

ня економічних явищ в динаміці. А "неекономічні"

чинники ігноруються неокласиками, хоча саме вони,

в більшості своїй, багато в чому, обумовлюють харак#

тер економічних відносин. Необхідна особлива мето#

дологія дослідження економічних процесів транзи#

тивної економіки і нові аналітичні інструменти пізнан#

ня реальності, які розроблені в теорії інституціоналі#

зму.

Інституціоналісти рушійною силою економіки, по#

ряд з матеріальними факторами, вважають також ду#

ховні, моральні, правові, екологічні та інші фактори,

що розглядаються в історичному контексті. Серед

неоінстітуціоналістів, що займалися дослідженням

процесу розвитку інституцій в руслі теми даного досл#

ідження, слід окремо виділити І.М. Вахович, який од#

ним з перших позначив проблему впливу інститутів та

інституційних змін на економічне зростання і функціо#

нування економіки в цілому [3]. В інституціональній

теорії наголошується значимість структурних і інсти#

туційних особливостей реальної економіки. А.Г. Гран#

берг, поряд з економічною людиною (homo

economicus), вводить поняття інституційної людини,

знову#таки, в суто економічному сенсі, як homo

institutius. Як зазначає А.Г. Гранберг, для інституцій#

ної людини матеріально#фінансові ресурси відіграють

роль обмежувачів, а особистісна оцінка ситуації —

роль критерію, в той час як для економічної людини

— навпаки [6].

Слід доповнити трактування даного поняття, роз#

глядаючи його з більш фундаментальних позицій. У

зв'язку з посиленням в філософських, загальнонауко#

вих і антропологічних дослідженнях проблеми люди#

ни в широкому сенсі, його соціальної природи і перс#

пектив виживання в майбутньому, слід визнати, що лю#

дина, в цілому, як соціальна істота виступає як людина

інституційна ("homo institutionalis"), народжується,

живе і вмирає в царстві інститутів. Найважливішими

серед них виступають, наприклад, сім'я, релігія, дер#

жава, соціальні норми, культурні традиції, духовні

цінності тощо. Все життя людини залежить від стану і

якості інститутів, в лоні яких він перебуває ще до на#

родження, за життя і навіть після смерті. Це положен#

ня особливо стосується економічних умов її життя,

оскільки економіка є атрибутом людського соціуму,

цілком обумовленим існуючим в суспільстві інституці#

ональним середовищем. На основі викладеного мож#

на стверджувати, що людина як homo institutionalis є

об'єктом, що втілює в собі сукупність властивостей

навколишнього його інституційного середовища і суб#

'єктом, що реалізує у своїй життєдіяльності закладені

в ньому інституційні якості. Видається, що термін

"homo institutionalis" має такі ж права на існування і

аналіз свого змісту, як терміни "homo erectus" (люди#

на прямоходяча), "homo habilis" (людина уміла), "homo

sapiens" (людина розумна), "homo economicus "(еко#

номічна людина) і т.п. Очевидно, що поняття homo

institutius у трактуванні А.Г. Гранберг в цей ряд логіч#

но не "вписується" [6].

Роль інституційних чинників у забезпеченні соц#

іально#економічного розвитку багатогранна, вони

впливають на його довгостроковість і якість. Ці чинни#

ки можна підрозділити на формальні і неформальні.

Формальними інститутами вважаються законодавча,

судова і правова системи, у тому числі специфікація та

захист прав власності, система державного управлін#

ня, освіти і науки, ринкова інфраструктура: кредитно#

фінансові, страхові, некомерційні, ЗМІ, інвестиційні

інститути і т.д.

До неформальних інституціональних факторів на#

лежать культура, традиції, норми поведінки економіч#
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них суб'єктів, система базових економічних цінностей,

що визначають взаємини в суспільстві, звичаї ділового

обороту, ставлення до праці та бізнесу, ступінь довіри і

чесності в суспільстві.

До інституціональних факторів соціально#еконо#

мічного розвитку також можна віднести багато явищ,

серед яких особливу значимість для нашої країни сьо#

годні мають: побудова відповідальної держави,

ступінь розвитку фондового ринку, стабільність по#

даткової системи, зниження інвестиційних, фінансо#

вих, господарських ризиків, підвищення надійності

коопераційних зв'язків, низький рівень бюрократи#

зації та корупції та ін. До інституціональних факторів

регіонального розвитку відносяться: передбачу#

ваність появи нових і зміни чинних законів для еко#

номічних агентів; ефективні відносини центр#регіон

(розмежування прав власності, міжбюджетних відно#

син та податкової системи між центром і регіонами);

стабільність існуючих інститутів; якість судової сис#

теми; неформальні норми, особливо ставлення до

сплати податків, до хабарів і інших форм корупції;

способи вирішення адміністративних проблем. Однак

інституціональні фактори розвитку регіонів України

вивчені поки недостатньо.

Отже, в якості факторів економічного розвитку

представники інституціонального напрямку, насампе#

ред, розглядають інвестиції не в основний капітал, а в

наукові відкриття, винаходи, інновації. Інституціоналі#

сти ставлять поведінку людини в залежність від сукуп#

ності імпульсів, звичок, звичаїв, стереотипів поведінки,

загострюючи увагу на соціально#економічних аспектах

економічного і технологічного розвитку. У зв'язку з цим,

багато вітчизняних вчених в даний час відзначають важ#

ливість духовної складової в модернізації українсько#

го суспільства.

Нездатність сформованої в Україні інституційної

системи забезпечити ефективний економічний роз#

виток змушує говорити про інституційні пастки. Не#

гативні прояви даної системи перешкоджають пози#

тивним зрушенням у модернізації економіки та її кон#

курентоспроможності. Поняттям "інституційна пас#

тка" описується придбання стійкого характеру нега#

тивних явищ: бартер, неплатежі, корупція, відхід від

податків, тіньові економічні процеси і т.д. До інсти#

туціональних пасток можна віднести і те, як учені,

фахівці, представники влади і навіть все населення

країни можуть бути охоплені певною односторон#

ньою інституційною ідеєю і сліпо за нею слідувати.

Такою в нашій країні виявилася ідея безоглядного

неорганізованого переходу до ринкової економіки

без урахування української специфіки, спроба сліпо#

го копіювання західних інституціональних зразків,

що призвело до утворення неефективних власників,

глибокого соціального розшарування суспільства,

консервування застарілої структури економіки

тощо. У такому випадку в інституційній пастці, ви#

являється, опинилася вся економічна система, яку за

короткий термін безболісно переробити практично

неможливо. Дослідження показують, що навколо

неефективних інститутів в більшості випадків скла#

лися стійкі групи інтересів, що включають представ#

ників як держави, так і бізнесу. Маючи доступ до

таких інститутів, відповідні економічні суб'єкти от#

римуватимуть політичну ренту, тому в рамках раціо#

нальної моделі поведінки вони будуть перешкоджа#

ти їх реформуванню або перетворювати весь процес

в "часткові реформи". Інституційні розриви між про#

веденими реформами породжують нові джерела

ренти навіть на тлі спаду або стагнації, і спеціальні

групи, які отримують цю ренту, можуть блокувати

або розвивати перетворення в потрібному для них

напрямку. Прикладом цього є нинішній український

олігархат, що виник на початку 90#х рр. і майже по#

вністю захопив економічну владу в країні і керує еко#

номікою в суто власних інтересах. Для того, щоб

послабити подібні інституційні дисфункції треба

змінити сам вектор реформ. Важливою особливістю

інституційної пастки є те, що з неї важко вийти без

істотних соціальних витрат, потрясінь.

Однією з основних причин появи інституційних пас#

ток є розбіжність короткострокових і довгострокових

інтересів економічних суб'єктів. У перехідній економіці

першої половини 1990#х рр. вигода економічних агентів

від короткострокових операцій набагато перевищува#

ла вигоди від інвестицій у виробництво. У наявності гло#

бальна пастка перехідної економіки: превалювання ко#

роткострокових інтересів над довгостроковими при

прийнятті рішень, зокрема, при розділі власності. При#

чому навіть сама держава у своїй макроекономічній

політиці керувалася рішенням короткострокових про#

блем, наприклад, покриття дефіциту державного бюд#

жету (одержання закордонного кредиту на невигідних

умовах, продаж підприємств, що мають для країни стра#

тегічне значення, підписання не завжди економічно

ефективних угод і т.д.).

Що стосується нинішньої економічної системи

України, то вона включає суперечливий набір інсти#

тутів. До того ж наявні ринкові інститути розвинені

слабко. Це стосується, перш за все, захищеності

приватної та державної власності, незалежної судо#

вої системи, яка покликана захищати права власності

та контракти, конкуренції і фінансової системи, тоб#

то базових інститутів ринку. Слід підкреслити пара#

доксальність того, що інституційні пастки, що пере#

шкоджають довгостроковому ефективному розвит#

ку, через свою недієздатність, пом'якшують нега#

тивні короткострокові наслідки непідготовлених,

занадто швидких перетворень. Аналіз формування

інституційних пасток підтверджує, що скоростигле

створення ринкових правових норм не гарантує ви#

никнення надійних і ефективно діючих ринкових

інститутів. Крім того, слід зазначити, що в період

масштабних реформ мета макроекономічної політи#

ки може вступити в конфлікт з інституційними ціля#

ми, роблячи задачу успішного реформування еконо#

міки важко вирішуваною.

Теорія інституційних пасток відкриває перед вче#

ними особливі можливості для застосування абсолют#

но нового підходу до аналізу різних сфер діяльності,

зокрема, до оцінки стану економічної системи і про#

веденої макроекономічної політики. Розвиток грома#

дянського суспільства в сучасній Україні та її регіо#

нах вимагає зміни моделі взаємодії між владою і сус#

пільством, що неможливо без формування в Україні
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все більшого числа інститутів громадянського сусп#

ільства, зміцнення правової сфери та затвердження

в ментальності українського населення базових цінно#

стей громадянської культури участі, заснованої на

принципах свободи , демократії та взаємної відпові#

дальності.

Глибокі системні зміни у перехідних економіках при#

зводять до кардинальної інституційної трансформації в

суспільстві, що представляє собою складну еволюцію

різних інститутів як ринкових, так і неринкових — тра#

дицій, звичаїв, моралі, релігії, некомерційних органі#

зацій, громадських рухів. Це ставить безліч питань про

те, які відмінності нової інституціональної системи від

попередньої, і в чому зміст змін. Гострота суперечнос#

тей, які залишилися в спадщину від радянського часу,

була осмислена не повною мірою. У силу цього, її ре#

формування відбувалося в значній мірі непередбачува#

но. Причини і наслідки слід шукати в цільових установ#

ках відповідальних за проведення реформ, фундамен#

тальних особливостях соціокультурного менталітету

населення, що, в свою чергу, обумовлено природними

особливостями країни та її становищем у геополітичній

конфігурації. Деякі характеристики менталітету наших

людей стримують розвиток. Крім того, держава не ви#

конувала системні, інстітутоутворюючі і інші функції,

без яких суспільство не може ефективно функціонува#

ти [2].

Світовим досвідом доведено, що інституціональне

економічне середовище у величезній мірі впливає на

можливості соціально#економічного розвитку, посилю#

ючи або послаблюючи його. Для економічного розвит#

ку в Україні необхідне створення такого інституційного

середовища, яке б стимулювало інноваційно#виробни#

чу активність і накопичення капіталу, спонукало до на#

вчання і впровадження нових технологій, підвищення

якості продукції. Інституційні реформи, зокрема, можуть

бути націлені на заохочення активної підприємницької

діяльності, проведення стимулюючої політики держави

щодо створення сприятливих умов для інвесторів. Для

цього необхідне формування ефективної системи інсти#

тутів, що включає відповідне законодавство та право#

застосовну систему.

Зазначений характер ринкових реформ в Україні

зіграв вирішальну роль при здійсненні економічних пе#

ретворень. Це призвело до того, що негативні сторо#

ни українських ринкових реформ мали істотний нега#

тивний вплив на хід економічних перетворень у регіо#

нах.

При оцінці проведених економічних реформ, слід

відзначити те, що не було реалізовано чимало мож#

ливостей для ефективного вирішення існуючих зав#

дань. У належній мірі не вирішено проблеми економ#

ічного регіоналізму: розмежування прав власності,

міжбюджетних відносин та податкової системи; не

завершено реформи на нижньому — місцевому рівні

державного управління та самоврядування; недостат#

ньо чітко реалізується конституційне розмежування

функцій між гілками влади: законодавчою, виконав#

чою та судовою; в системі державного управління є

велика кількість дублюючих структур, органами дер#

жавної влади часто виконуються зайві функції, що

ускладнює роботу уряду, посилює бюрократизацію

держапарату, підвищує витрати на його утримання

що, в кінцевому рахунку, знижує ефективність всієї

роботи державних структур. Крім того, не сформо#

вані необхідні механізми реалізації більшості законів

та нормативних документів, правова культура насе#

лення.

Основні інституційні зміни, що відбулися в Ук#

раїні, слід розглядати стосовно до законодавства,

сфери інститутів державно#правового будівництва,

розвитку демократичних інститутів та місцевого са#

моврядування, у сфері фінансових інститутів і по#

датків, соціального розвитку, аграрній сфері, сфері

інститутів охорони правопорядку та громадської

безпеки, сфері регулювання житлових відносин, на#

укової діяльності. Багато особливостей інституцій#

ної системи України виражаються в певних історич#

них традиціях, життєвих цінностях, звичаях, прави#

лах і т.д. Наприклад, до них можна віднести: слабку

схильність корінного населення до торгівлі, ринко#

вих відносин, промислового виробництва; історич#

но#генетичну схильність основної маси працездатно#

го населення до колективних, кооперованих, общин#

них форм організації праці і відсутність у людей при#

хильності до індивідуально ініціативних форм діяль#

ності.

Розвиток інституційної структури України харак#

теризується збереженням переважної ролі нефор#

мальних інститутів, а також інститутів, властивих по#

передній інституційній системі, відтворення дис#

функцій інститутів, появи інституціональних пасток.

Це положення повною мірою відноситься і до розвит#

ку інституційного середовища Причорноморського

регіону. Необхідні, перш за все, такі інститути, як

ефективно чинна держава (система публічної влади

та управління), конкурентний ринок, інноваційне

підприємницьке середовище, стабільно діючі і кори#

стуємі загальною довірою інститути банківсько#кре#

дитної системи.

Складний і суперечливий хід українських реформ

поки не привів до формування системи інститутів су#

часної ринкової економіки. Навпаки, виникли і утвер#

дилися антиінститути: надлишкова бюрократизація,

значні масштаби тіньової діяльності, криміналізація

підприємницького середовища, значної частини

фінансових потоків і т.д. Передбачається поява інсти#

туційних факторів соціально#економічного розвитку,

що ведуть до якісних перетворень. На практиці спос#

терігається стагнація ситуації в інституційній сфері.

Міжнародні дані показують, що за останні десять

років Україні вдалося досягти деякого прогресу в

сфері ефективності державного управління, в той час

як в області антикорупційного контролю і якості дер#

жавного регулювання, а також у сфері правового ре#

гулювання положення не поліпшується. Стосовно до

України та її регіонів, необгрунтованим було припу#

щення, що виникаючі ринкові сили можуть замінити

державу у сфері інституційного формування, інвес#

тицій у людський капітал, а також у розвитку інфрас#

труктури ринку. Недорозвиненість інституційного

середовища стала, тим самим, гальмуючим елемен#

том у політиці переходу. Лібералізація і приватизація

без добре організованої ринкової інфраструктури
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замість того, щоб підтримати розвиток, вели до по#

глиблення кризи.

До числа найважливіших передумов просування до

ефективного соціально#економічного розвитку сьогодні

слід віднести формування надійної системи зміцнення

прав приватної власності і контрактних прав, подолан#

ня неповноти укладеної ринкової системи, включаючи

рівність форм власності, поглиблення фінансової струк#

тури і розвиток нових фінансових ринків.

Прихильники інституційної модернізації вважають

за необхідне проведення інституційних реформ, спря#

мованих на поліпшення державного управління та су#

дової системи, придушення корупції, усунення адміні#

стративних бар'єрів, поліпшення реалізації людського

потенціалу і т.д. [8].

Для успішного розвитку інституційної інфраструк#

тури інвестиційного та інноваційного процесів необхід#

на активна участь малого підприємництва в створенні

технопарків і бізнес#інкубаторів, формуванні територі#

альних інноваційних кластерів, підтримці міжрегіональ#

ного та міжнародного співробітництва, фірм і корпо#

рацій і кооперацій суб'єктів інноваційної інфраструкту#

ри. Крім загальноукраїнських проблем в інноваційній

області (недосконалість законодавства, нерозвиненість

венчурних фондів та ін.), не можна не згадати і внутрішні

складнощі в даній сфері. Причорноморському регіону

необхідно збільшити як кількість інноваційно активних

підприємств, так і обсяг інноваційної продукції.

ВИСНОВОК
З метою подальшого удосконалення інституційної

системи в Україні та її регіонах необхідно вжити актив#

них заходів економіко#правового та організаційного

характеру. Держава повинна створити необхідну інфра#

структуру для розвитку інноваційного та інвестиційно#

го бізнесу; розвивати середній клас, який виступить ос#

новним двигуном інституційних реформ; визначити пер#

спективи розвитку державного ладу, щоб чітко уявляти

завдання соціально#економічного розвитку.

Важливе значення інститутів для розвитку економі#

чної та соціальної сфер країни та її регіонів стало за#

гальновизнаним фактом сучасної економічної науки.

Інституційні перетворення є найважливішою складовою

економічної політики держави та стратегії розвитку

країни в майбутні роки. Одночасно зростає розуміння

того, що відсутність досить розвиненої теорії в цих об#

ластях вимагає набагато більшої уваги з боку еко#

номістів до систематичного осмислення інституційної

різноманітності економічних систем.
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INTRODUCTION
Human trafficking is a crime that affects the most

vulnerable members of society. It is a global issue and
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И АНАЛИЗ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ЦЕЛИ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Article 3, paragraph (a) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons
Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime specifies that "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation,
transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of
coercion, of abduction, of fraud, of deception, of abuse of power or of a position of vulnerability or of
giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over
another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, exploitation
of prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or
practices similar to slavery, servitude or removal of organs.

The most prevalent forms and causes of trafficking in human beings — identification of the gender
of a victim, assistance and social rehabilitation measures to and for victims, ensuring confidentiality
of victims — has been studied in the article. The survey was conducted between 4 experts and
ultimately provide recommendations to combat human trafficking.

Статья 3, пункта Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен#
щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности "торговля людьми" означает
осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или
получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, по#
хищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения,
либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирую#
щего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других
лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

В статье исследованы самые распространенные формы торговли людьми — Определение
пола жертв, Применение социальной реабилитации жертвам торговли людьми и соблюдение
их конфиденциальности.

Key words: Human trafficking, social rehabilitation measures for victims, survey, financial resource, expert.

Ключевые слова: торговля людьми, меры социальной реабилитации, исследование, финансовые ре$

сурсы, эксперт.

according to the United Nations, is tied with illegal arms,

the second largest criminal activity in the world after drugs.

Victims of human trafficking suffer a violation of human
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rights and are to be considered as persons in need of

protection. Promoting safety and well#being of victims

must be a paramount concern for all law#enforcement

bodies.

According to International Labour Organization's (ILO)

2012 global estimate of forced labour, there are at least

20.9 million victims of forced labour, trafficking and slavery

in the world at present. Moreover, ILO recently estimated

that at least 12.3 million people are victims of forced labour

throughout the world. Of these, 9.8 million are exploited

by private agents, including more than 2.4 million in forced

labour as a result of human trafficking. Trafficking in

Persons Report of the U.S. Department of State (2013)

estimates that, based on the information governments

have provided, only around 40,000 victims have been

identified in the last year, however "many advocacy groups

cite figures of more than 27 million people worldwide

exploited in contemporary forms of slavery [1].

BRIEF LITERATURE OVERVIEW
Azerbaijan is the largest country in the Caucasus

region of Eurasia. Known for its wealth of crude oil and

natural gas reserves; Azerbaijan is bounded with the

Caspian Sea in the east, Russia in the north, Georgia in

the northwest, Armenia in the west, and Iran in the south.

With a territory of 86.6 thousand square kilometres in total

and a population of around 9.4 million, Azerbaijan, thanks

to its strategic geopolitical location, has been at the

crossroads of several civilizations over the centuries [2].

Azerbaijan is a source, transit, and destination country

for men, women, and children subjected to trafficking in

persons, specifically conditions of forced labour and

women and children in forced prostitution. Men and boys

from Azerbaijan are subjected to conditions of forced

labour in Russia. Women and children from Azerbaijan are

subjected to forced prostitution in the United Arab

Emirates, Turkey, Russia and Iran. Men from Azerbaijan

are trafficked within Azerbaijan for the purpose of forced

labour and women and children are trafficked internally for

forced prostitution and forced labour, including forced

begging. Azerbaijan serves as a transit country for women

from Moldova, Uzbekistan, and Kazakhstan subjected to

forced prostitution in Turkey and the UAE. The Azerbaijani

exclave of Nakhchivan serves as a transit point for women

trafficked to Turkey for forced prostitution. Azerbaijan is

a destination country for women from Ukraine, Moldova,

Uzbekistan, Kazakhstan, and Russia subjected to forced

prostitution. It is also a destination country for men and

women from Bosnia and Herzegovina, Serbia, Macedonia,

and China subjected to conditions of forced labour,

primarily in the construction industry [3].

Addressing the international conference organized by

OSCE Office in the capital city of Azerbaijan in 2012,

Deputy Interior Minister said that 484 facts of human

trafficking have been revealed in Azerbaijan since 2006.

10 of them were related to forced labour, 363 faced

charges, 222 groups were rendered harmless, and 8 were

organized criminal gangs. 473 people were freed and

rehabilitated as a result of the struggle against human

trafficking [4].

PURPOSE
This study aims at review of the problem of human

trafficking and analysis of rehabilitation assistances

available to victims in Azerbaijan.

METHODOLOGY
Gender structure of respondents involved to the

survey is 67% female. Only 33% male experts participated

in the survey. Thus, gender equality is not followed within

survey. Most of the experts (78%) are highly#educated and

some of them (57%) are government officials.

In order to find out counter factors influencing on

efficient outcomes of the social rehabilitation process

available to victims of human trafficking in Azerbaijan, I

developed the following hypotheses:

— The main reason of human trafficking is financial

difficulties;

— The most widespread form of human trafficking is

sexual exploitation.

— The organizations implementing social reha#

bilitation assistance do not have financial resources;

RESULTS
During the survey, it was determined that majority of

victims are female. The most widespread form of human

Fig. 1. What are the causes of human trafficking? (in)%)

a) to make illegal profit; b) avarice; c) financial difficulties; d) unawareness.
Source: Own research, own processing.
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trafficking is sexual exploitation in

Azerbaijan. In particular, financial difficulties

(44%) promote human trafficking. This form

manifests itself especially among women.

The male victims are mostly subjected to

forced labor. Experts also noted that, most

victims are female, but male victims are more

interested in social rehabilitation process.

Because, when women get victim status,

they are afraid of joining social rehabilitation

process. This creates challenges to social

rehabilitation and reintegration process of

female victims. After judicial procedure

contacts of victims are not activated, it

causes another challenge to social

rehabilitation process. Victimized children

are rarely found in practice. NGOs assist to

these children within their capabilities.

Experts suggested awareness activities,

strengthening of law enforcement and

improvement of hotline service to fight

against human trafficking.

Experts noted that, they direct the victims to

vocational trainings and provide them with legal, medical,

psychological and social assistance in social rehabilitation

process. They also protect the rights of victims in judicial

process. Initial assistance is provided by Department on

struggle against trafficking in human beings of the Ministry

of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan. The next

stage of the assistance is provided by Assistance Center

to Victims of Trafficking in Human Beings of the Ministry

of Labour and Social Protection of Population. Social

rehabilitation measures are also provided by NGOs and

International Organizations. The assistance provides

reintegration into society of victims.

It was determined that, the experts also provide

confidentiality during social rehabilitation process.

Reasons of unawareness about legislation on confidential

information are sometimes dislocated. To prevent these

cases, experts implement awareness campaigns among

victims and employees of relevant bodies.

"The social rehabilitation plan should be prepared

properly in order not to need addit ional social

rehabilitation measures. First of all, the victim's

psychological condition should be considered and

psychological assistance should be provided. The victim's

individual social rehabilitation plan should be prepared

in such a way so that the victim cannot be re#victimized

or victimize others. It happens mostly in sexual

exploitation. This derives from the fact that the victim

faces unemployment, social problems, poverty, and

discrimination after the social rehabilitation. Mostly,

there is double approach towards the victims in

Azerbaijan. If there is discrimination against the victim

in the family and in the society, then he or she is more likely

to become a victim again. The maintenance of

confidentiality of victims should be one of the priorities

of the plan. The confidentiality of the victim in the family

should be maintained by shelters, state bodies and NGOs".

"First of all, victim's needs should be learned at the

moment when he or she obtains the status of victim. The

assessment should be carried out and an individual plan

should be prepared. If there is failure to do so, either a

victim rehabilitates himself or herself with own resources.

Strengthening of awareness raising measures and

provision of victims with employment are one of the issues

that will prevent this process."

Fig. 2. Have you assisted to victims of human trafficking
in your experience? (in)%)

a) Yes; b) No

Source: Own research, own processing.

Fig. 3. Which additional social rehabilitation measures
are needed in order to prevent re)victimization? (in)%)

a) Victim's Individual Plan should be made properly; b) Need for sustainability of social services; c) Individual needs assessment
should be made on the spot; d) There is a need for other additional social rehabilitation measures

Source: Own research, own processing.
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"Social services should be sustainable. The support

to be rendered by government agencies to the victims has

been reflected in relevant laws and National Action Plan

(NAP). According to the new decision of the Ministry of

Labour and Social Protection of Population, vocational

education of child victims will be free of charge".

Financial resources allocated to the elimination of

trafficking in human being

Every 30 seconds, the criminal industry of human

trafficking makes more than $30,000 in the World. That

statistic, calculated from estimates by the International

Labour Organization, reveals the size and international scope

of human trafficking, or the exploitation of humans as a

commodity. Human trafficking happens in urban metropolises

and in remote rural areas, in developing and first world

nations. This lucrative and globally pervasive industry is

growing rapidly. Behind only drug trafficking and the sale of

counterfeit or pirated goods as the most profitable organized

crime, human trafficking brings in approximately $32 billion

a year, according to an estimate by the United Nations. That

sum is generated through the slavery, abuse and exploitation

of an estimated 27 million people [6].

Most part of about AZN 400 thousand funds averagely

allocated from the state budget every year for combating

human trafficking is spent for social rehabilitation of

victims, including their maintenance in the shelter (about

AZN 570 for every victim), issuance of one#time allowances

(AZN 400), payment of expenses of the Assistance Center

to the Victims of Human Trafficking (AZN 30.400) [7].

2010 was one of those years when there was spent

vast amount of financial resources on anti#human

trafficking activity in Azerbaijan. During the year, the

Ministry of Internal Affairs contributed 52,000 AZN grant

for operation of Hotline and shelter, the Council of State

Support to NGOs under the President of Azerbaijan

contributed 46,500 AZN, the European Commission

contributed 87 000 AZN, the Office for Democratic

Institutions and Human Rights (ODIHR) of OSCE

contributed 90,000 AZN, OSCE Baku Office contributed

55 000 AZN, International Organization for Migration

contributed 100 000AZN, Open Society Institute

Assistance Foundation (Soros fund) contributed 125 000

US dollars, ILO contributed 120 000 US dollars, Norway

embassy (with technical support of Eurasia Foundation)

contributed 20 000 US dollars. One of the matters worthy

of note is that amount of benefits paid to the victims of

trafficking in human beings during reintegration period was

increased two fold and reached to AZN 400 by the decision

of the government in 2011 [8].

33 projects was funded and more than 230 thousands

manat was allocated for these purposes the Council of

State Support to Non#Governmental Organizations under

the Auspices of the President of the Republic of Azerbaijan

the period of National Action Plan of the Republic of

Azerbaijan on Struggle Against Trafficking in Human

Beings (2009—2013) [9].

RECOMMENDATIONS
— Improvement of assistance process for potential

victims of human trafficking;

— Involvement to social rehabilitation process of a

victim of human trafficking from identification process;

— Raising a wide range of public awareness on human

trafficking;

— Providing training on ethical issues in preventing

and combating human trafficking among relevant agencies;

— Increasing the number of Assistance Centers for

victims and to make people aware of the Centers;

— Increasing the number of shelters for victims;

— Providing children with assistance by the

Assistance Center;

— Increasing and Increasing resources of the

Assistance Centers for social rehabilitation process;

— Increasing cooperation among relevant bodies;

— There should be opened a compensation foundation

financed on account of confiscation of money or property

obtained by human traffickers;

— Financial resources should be allocated to the

Assistance Center;

— Identifing the case of labor exploitation as human

trafficking.

CONCLUSION
As a result of the research that I conducted for the

article, I came to a conclusion that there are shortcomings

in rehabilitation process. The experts proved the hypotheses

developed in this article that there is a need for improvement

of cooperation among relevant organizations in order to

increase efficiency of rehabilitation process of victims.

There is a need for monitoring efficiency of the practical

work of relevant authorities which are engaged in the

rehabilitation process of victims in order not to repeat the

same shortcomings in the next National Action Plan which

will cover the period of 2014—2018.

The outcomes of the interview with the experts showed

that there is an obvious need for the state support to the

local NGOs which are rendering rehabilitation assistances

to victims. Another shortcoming is that there is only one

state#run rehabilitation centre (the Centre for Assistance

to Victims of Trafficking in Human Beings) in Azerbaijan.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE UNIVERSITIES

У статті обгрунтовано актуальність дослідження людського капіталу ВНЗ; проаналізовано
наукові праці вітчизняних вчених з питань формування та використання людського капіталу на
сучасному етапі соціально#економічного розвитку; розроблено методику оцінки людського
капіталу співробітників ВНЗ.

Запропонована методика включає такі етапи: 1) формування переліку одиничних показників
людського капіталу; 2) оцінка одиничних показників; 3) визначення коефіцієнтів значимості
одиничних показників людського капіталу; 4) розрахунок групових показників; 5) визначення
коефіцієнтів значимості групових показників; 6) розрахунок інтегрального показника людсько#
го капіталу; 7) вибір стратегічних напрямів підвищення людського капіталу.

Дослідження грунтується на використанні основних положень системного підходу. У процесі
роботи для вирішення комплексного наукового завдання використано загальнонаукові та спец#
іальні методи дослідження процесів та явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, а саме: діалектич#
ний, аналізу і синтезу, логічного узагальнення результатів, кореляційного та факторного анал#
ізу.

Actuality of research of human capital of university has been grounded. Works of native scientists
on issues of enterprise formation human capital of an modern stage of socioeconomic development
utilization have been analyzed in the paper. Methodical approach of estimation human capital has
been formulated.

The method includes such stages: 1) formation of the list of individual indicators of human capital;
2) evaluation of individual indicators; 3) determination of significance indicators of individual
indicators of human capital; 4) calculation of group indicators; 5) determination of significance
indicators of group indicators; 6) calculation of the integral index of human capital; 7) choice of
strategic directions of increasing human capital.

The study is based on the utilization of the main provisions of the systematic approach. To solve
the complex scientific problem the following general scientific and special methods of processes
and phenomena research in their relationship and development have been used: the dialectic method,
the method of analysis and synthesis, the logical generalization of the results, the method of
correlation and factor analysis.
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ної підготовки, загальної культури при забезпеченні

сталого розвитку нашої держави. Саме розвиток люди#

ни визначено критерієм прогресу в межах концепції ста#
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лого розвитку. Рівень розвитку країни, її місце у світо#

вому співтоваристві, знаходяться у повній відповідності

з показниками стану людського капіталу. Людський ка#

пітал — це категорія, яка на сучасному етапі найповні#

ше відображає наукові погляди на роль і місце людини

в економічній системі суспільства. Вирішальне значен#

ня при формуванні людського капіталу належить вищим

закладам освіти, діяльність яких безпосередньо пов'я#

зана із вихованням, передачею знань та навичок, а,

отже, особистісним та професійним формуванням мо#

лоді [1, c. 85—86].

З огляду на зазначене особливої актуальності на#

бувають питання розробки методичного підходу до оц#

інки співробітників ВНЗ як основи для визначення за#

ходів щодо підвищення трудової активності, сприяння

в досягненні особистих цілей і цілей ВНЗ, розробки

стратегічних напрямів управління людським капіталом

ВНЗ, а, отже, сприяння людському розвитку України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування, використання та оцінки

людського капіталу на сучасному етапі розвитку

світового співтовариства досить широко розгляда#

ються у роботах таких науковців як В. Антонюк, С.

Климко, Н. Ушанко, О. Головінов, Т. Кір'ян, І. Журав#

льова та інші. Незважаючи на значимість та цінність

результатів, одержаних вказаними авторами, питан#

ня оцінки людського капіталу потребує подальших

дослідження.

Показники Формули розрахунку Умовні позначення 
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аналіз робіт вітчизняних вчених з питань формуван#

ня та використання людського капіталу обумовив не#

обхідність розробки методики оцінки, яка дозволила би

врахувати сучасні вимоги до людського капіталу науко#

во#педагогічних працівників ВНЗ, визначити його ос#

новні складові, їх динаміку та взаємозв'язок, а також

використати результати аналізу для вибору основних

стратегічних напрямів підвищення людського капіталу

ВНЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Спираючись на аналіз наукових праць таких вітчиз#

няних вчених як Г. Назарова, Т. Кір'ян, Е. Лібанова, В.

Антонюк, С. Климко, В. Пригода, В. Сизоненко, О. Го#

ловінов, Н. Ушанко, було розроблено методику оцінки

людського капіталу НПП (науково#педагогічних праців#

ників) ВНЗ. Особливість даної методики полягає у зас#

тосуванні положень теорії бажаності як способу, що дає

можливість найбільш об'єктивно оцінити велику

кількість одиничних показників з урахуванням потреб

окремого ВНЗ. Також при розробці даної методики було

використано метод головних компонент, який на основі

аналізу варіації та кореляції факторів дозволяє встано#

вити коефіцієнти їх значимості. Зазначена методика

автором пропонується для обгрунтування основних

стратегічних напрямів підвищення рівня людського ка#

піталу співробітників ВНЗ.

Пропонована автором методика оцінки людського

капіталу ВНЗ включає такі етапи:

І етап. Формування переліку складових (одиничних

показників) людського капіталу співробітників та об#

'єднання їх у групи. Фрагмент системи показників оці#

нювання людського капіталу ВНЗ, а саме розвитку НПП,

наведено у табл. 1.

ІІ етап. Оцінка одиничних показників людського

капіталу співробітників ВНЗ на основі теорії бажа#

ності. Сутність методу полягає в тому, що кожен оди#

ничний показник оцінюється за допомогою перехідної

безрозмірної величини за спеціальною таблицею —

шкалою бажаності. В її основі лежить ідея побудови

узагальнюючого критерію оптимізації шляхом пере#

творення значень окремих показників у безрозмірну

шкалу [2].

ІІІ етап. Визначення коефіцієнтів значимості показ#

ників всередині кожної групи пропонується здійснюва#

ти на основі методу головних компонент, оскільки екс#

пертні методи, які використовуються для визначення

коефіцієнтів значимості найчастіше, дають досить суб#

'єктивні результати. Для побудови об'єктивних узагаль#

нюючих показників на підставі достовірної інформації

про структуру сукупності факторних змінних доцільно

застосовувати більш обгрунтовані наукові методи, зок#

рема, кореляційний і факторний аналіз, які складають

основу методу головних компонент [2].

В цілому визначення коефіцієнтів значимості показ#

ників передбачає здійснення наступних кроків:

1) Визначення N — кількості об'єктів, які досліджу#

ються та n — кількості ознак (критеріїв, факторів), які

характеризують об'єкт. Побудова матриці Y порядку

 Nn ⋅ , яка відображає сукупність всіх N значень за всіма

параметрами n після нормалізації. З метою усунення

неоднорідності критеріїв, які розглядаються, пропо#

нується використовувати метод нормалізації, в основу

якого покладено формулу:
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де  jix  — значення випадкової величини x
j
 при і#му

вимірі;
 

jx  — середнє значення випадкової величини xj за

результатами N вимірів;
 jσ — середнє квадратичне відхилення x

j
.
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Середнє квадратичне відхилення розраховується за

формулою:
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2) Побудова кореляційної матриці R на основі роз#

рахунку окремих коефіцієнтів кореляції.

Коефіцієнт кореляції r
jk

 характеризує зв'язок між

двома випадковими величинами x
j
 та x

k
 у випадку

лінійної кореляції між ними. Для будь#яких ознак і ви#

падкових величин коефіцієнт кореляції розраховуєть#

ся за формулою:
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де y
ki
 — нормоване значення випадкової величини

x
k
 для і$го виміру (об'єкта).

3) Описання набору критеріїв n числом головних

компонент m << n, які забезпечили б задану частку

дисперсії за допомогою матриці F, яка включає су#

купність всіх N отриманих значень усіх n головних ком#

понент. При цьому FAY ⋅= .

У розгорнутому матричному вигляді дана формула

має вигляд:
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4) Визначення матриці А — матриці коефіцієнтів

значимості, які враховують щільність зв'язку між вихід#

ними критеріями і головними компонентами. Зв'язок між

головними компонентами і коефіцієнтами кореляції для

об'єкта описується рівнянням:

,...,2,1;...2211 Nifafafay nijnijijji =⋅++⋅+⋅=    (6),

де y
ji
 — нормоване значення j#го критерія для і#го

об'єкта;

f
ji
 — значення j#ї головної компоненти для i#го об'єк#

та.

5) Визначення повного внеску кожного фактора у

результативний показник.

Варіація, яка залежить від особливостей об'єкта, є

причиною відмінностей у значеннях критеріїв між об'єк#

тами відносно математичного очікування. Повна диспер#
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сія ознаки виражається через дисперсію головних ком#

понент. Оскільки дисперсії нормованих величин дорів#

нюють одиниці, а головні компоненти ортогональні, то

залежність має вигляд:

 1... 22
2

2
1

2 =+++= jnjjj aaaσ (7).

Повний внесок r#го фактора у дисперсію всіх n оз#

нак визначає ту частку загальної дисперсії, яку дана го#

ловна компонента пояснює. Цей внесок розраховуєть#

ся за формулою:
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де j — індекс ознаки;

r — індекс головної компоненти.

Незважаючи на те, що замість n ознак виходить така

ж кількість головних компонент, внесок більшої части#

ни з них у дисперсію результативної ознаки є незнач#

ним. Виключають із розгляду ті головні компоненти,

внесок яких є несуттєвим.

ІV етап. Розрахунок групових показників людсько#

го капіталу НПП ВНЗ. Обчислення групових показників

здійснюється за формулою:
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де  гр
kjІ  — груповий показник, що характеризує пев#

ну групу складових людського капіталу співробітника;

q
ij
 — і#й одиничний показник, що характеризує компо#

нент певної групи (бали);  іа  — коефіцієнт значимості і#

го показника в загальному наборі певної групи, визна#

чена з використанням методу головних компонент; n —

кількість показників у групі.

V етап. Визначення коефіцієнтів значимості групо#

вих показників на основі методу головних компонент

здійснюється аналогічно третьому етапу.

VІ етап. Розрахунок інтегрального показника людсь#

кого капіталу НПП ВНЗ. Обчислення інтегрального по#

казника здійснюється за формулою:
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k
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інт
j bI ⋅= ∑

=
 (10),

де  інт
jІ  — інтегральний показник оцінки людсько#

го капіталу співробітника ВНЗ; в
k
 — коефіцієнт значи#

мості k#ої групи показників оцінки людського капіталу;

т — кількість груп показників.

Цей показник дає комплексну (інтегральну) харак#

теристику людського капіталу, в якій враховуються всі

його складові.

VІІ етап. Вибір стратегічних напрямів підвищення

людського капіталу співробітників ВНЗ. Запропонова#

на методика може бути використаний для аналізу вне#

ску кожної складової людського капіталу співробітників

в інтегральний показник. Дану методику можна також

використовувати з метою вибору стратегічних напрямів

підвищення рівня людського капіталу окремого співро#

бітника та колективу ВНЗ в цілому.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

На сучасному етапі соціально#економічного розвит#

ку особливе значення має формування методики комп#

лексної оцінки людського капіталу ВНЗ. Запропонова#

на методика може бути використана для оцінки людсь#

кого капіталу окремих співробітників, а також колекти#

ву ВНЗ в цілому. Також дана методика пропонується

автором для обгрунтування основних стратегічних на#

прямів підвищення рівня людського капіталу співробіт#

ників ВНЗ. Подальшого дослідження потребує розроб#

ка процедури вибору стратегічних напрямів підвищен#

ня рівня людського капіталу за результатами його інтег#

ральної оцінки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління інформаційною безпекою має велике зна#

чення для будь#якого господарюючого суб'єкту, який у своїй

діяльності використовує сучасні технології збору, зберіган#

ня й оброблення інформації. Невід'ємною частиною цього

процесу є управління ризиками, яке визначається як фор#

мальні процеси, пов'язані з ідентифікацією, аналізом, оці#

нюванням ризиків та прийняттям рішень, які включають мак#

симізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків

настання ризикових подій. Запобігання загрозам безпеки

шляхом управління ризиками спрямоване на захист еконо#

мічних, соціальних та інформаційних інтересів підприємства

та є дієвим інструментом економічного менеджменту.

Впровадження провідних інформаційних технологій

завжди пов'язане з новими ризиками. Чим складнішою є

структура CRM системи, тим вищим є ступінь ризику

здійснення стосовно неї загроз: проникнення ззовні чи не#

санкціонований доступ зсередини підприємства, зокрема з
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У статті досліджено проблему ризиків інформаційної безпеки CRM систем. Запропоновано
методику оцінювання ризиків, що грунтується на використанні апарату нечіткої логіки. Здійсне#
но лінгвістичний опис рівня частоти можливих втрат внаслідок впливу чинників загрози. Визна#
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метою фінансового шахрайства або розкриття комерційної

таємниці, викривлення чи знищення інформації тощо.

З метою управління інформаційними ризиками розроб#

лені спеціальні методики на базі міжнародних (ISO 17999,

ISO 27005, ISO 15408) і національних стандартів. Так, виді#

ляють якісні методики управління ризиками на основі ви#

мог ISO 17999. Другу групу методик управління ризиками

складають кількісні методики, актуальність яких обумовле#

на необхідністю вирішення оптимізаційних завдань, що ви#

никають у господарській діяльності підприємства.

До третьої групи відносяться методики, які включають

у себе частково автоматизовані методи, що дозволяють гнуч#

ко і ефективно аналізувати й оцінювати інформаційні ризи#

ки підприємства. Такі методики крім якісних характеристик

ризику, дають і кількісні величини, що важливо для вирішен#

ня оптимізаційних завдань проведення аналізу ризиків.

На особливий інтерес заслуговує використання апара#

ту нечіткої логіки. Нечіткі описи в структурі методу аналізу
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ризиків з'являються у зв'язку із невпевненістю експерта, яка

виникає в процесі класифікацій різного роду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній науковій літературі, в національних і міжна#

родних стандартах приділяється значна увага проблемам

управління ризиками, які пов'язані з використанням інфор#

мації в діяльності господарюючих суб'єктів. Разом з тим

залишається невирішеним ціла низка проблем, головна з

яких — відсутність методологій оцінювання інформаційних

ризиків, що забезпечували б системний підхід до управлін#

ня інформаційною безпекою як окремих інформаційних

систем, так і підприємства в цілому.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення методики аналізу ризиків

безпеки з врахуванням таких параметрів, як рівні частоти

виникнення подій загрози та вразливості інформаційної си#

стеми, із застосуванням апарату нечіткої логіки. Така мето#

дика міститиме незначну частку суб'єктивізму та матиме вла#

стивості гнучкості й адаптивності за умов подальшого пере#

оцінювання ризиків в процесі функціонування системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковій та спеціальній літературі виділяють чотири

основні кроки аналізу інформаційних ризиків [1, с.10]:

І. Ідентифікація компонент:

1) інформаційних ресурсів (активів) підприємства, що

можуть бути об'єктом ризику;

2) можливих загроз активу. Для управління ризиками

необхідно ідентифікувати можливі небезпеки, які загрожу#

ють інформаційній системі. Такими можуть бути, наприклад,

стихійне лихо, відключення електроживлення або атаки зло#

вмисників із наслідками різного ступеню складності. На цьо#

му етапі рекомендується врахувати всі ризики, але з оціню#

ванням тільки тих, реалізація яких можлива виходячи з прий#

нятої моделі порушника [3, с. 251]. Наприклад, якщо мо#

дель порушника не описує категорію віддалених користу#

вачів, то ймовірність витоку інформації у результаті досту#

пу до неї ззовні дуже мала, і нею можна знехтувати при роз#

рахунку ризиків.

ІІ. Оцінювання частоти подій можливих втрат внаслідок

дії ризику [1, с. 27]:

— можливий рівень сили (Threat capability), з якою аген#

ти загрози впливатимуть на актив. Припускається, що деяка

частина популяції агентів загрози є більш здатною до впли#

ву на актив, ніж інша;

— очікувана дієвість засобів контролю (Control strength)

впродовж відведеного часового інтервалу. Взявши за осно#

ву зорієнтованість на середню здатності агентів загрози,

приймається базовий рівень ефективності контролю;

— вразливість розглядається як результат впливу фак#

торів можливого рівня сили загрози та дієвості засобів кон#

тролю;

— частота виникнення загрози — можлива частота

реалізації чинників ризику (агентів загрози) в межах певно#

го часового інтервалу. Під чинниками розуміють опис типів

зловмисників, які навмисно або випадково, діями або без#

діяльністю здатні нанести збитки CRM системі;

— частота виникнення подій втрат — можлива частота

протягом визначеного часового інтервалу, з якою агент за#

грози завдає шкоди активу, розглядається як результат

впливу факторів частоти виникнення загрози та вразливості.

III. Оцінювання величини можливих збитків:

— визначення можливої дії кожного з агентів загрози

інформаційному активу;

— оцінювання величини кожної з можливих форм

збитків, що пов'язані з дією певного агенту загрози;

— оцінювання величини всіх можливих форм збитків.

IV. Результат аналізу інформаційних ризиків CRM сис#

теми зводиться до оцінювання загального рівня інформа#

ційних ризиків в інформаційній системі.

На першому етапі необхідно сформувати набір окремих

показників:

— для оцінювання рівня частоти виникнення подій за#

грози CRM системі:

( )1 2 3 4 5 6 71 1 1 1 1 1 1 1 1, , , , , ,H f h h h h h h h= (1),

де  
11

h  — статистика зареєстрованих несприятливих

подій у системах подібної структури; 
21h  — тенденції в ста#

тистиці за подібними порушеннями; 
31h  — наявність у сис#

темі інформації, в якій можуть бути зацікавлені потенційні

внутрішні чи зовнішні порушники; 
41h  — оцінка моральних

якостей персоналу; 
51h  — можливість отримати вигоду зі

зміни інформації, що опрацьовується системою; 
61h  — на#

явність альтернативних способів доступу до інформації; 
71h

— статистика порушень в інших інформаційних системах

підприємства;

— для оцінювання рівня вразливості системи:

( )1 22 2 2 2,H f h h= (2),

де 
12h  — оцінка рівня сили загрози; 

22h  — оцінка рівня

дієвості засобів контролю захисту інформації.

Для оцінювання та опрацювання лінгвістичної змінної

2H  сформовано шкалу з п'яти якісних термів [6, с. 187;

Номер вхідної 
комбінації 

Узагальнені значення груп показників Вага 
ijq  

Кінцева змінна 
2H  

12h  
22h  

11 _TC VH  _CS VL  11q  _V VH  
12 _TC VH  _CS L  12q  

_V VH  … 
16 _TC M  _CS VL  16q  
21 _TC VH  _CS H  21q  

_V H  … 
24 _TC L _CS VL 24q  

… 
51 _TC M  _CS VH  51q  

_V VL  … 
56 _TC VL  _CS VH  56q  

Таблиця 1. База знань для визначення рівня вразливості

Джерело: розроблено автором.
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7, с. 313]: _V VH — "дуже високий" рівень вразливості, _V H
— "високий", _V M  — "середній", _V L — "низький", _V VL
— "дуже низький". Терм#множина вихідної змінної 2H  ма#

тиме вигляд:
 { }_ , _ , _ , _ , _VL V VH V H V M V L V VL= (3).

У таблиці 1 наведено фрагмент набору вирішаль#

них правил, що були сформовані з використанням [1;

6; 8].

Наступним кроком є визначення математичної форми

запису вирішальних правил за допомогою функцій належ#

ності та з використанням бази знань для визначення рівня

вразливості CRM системи. Наприклад, вирішальне правило

для визначення вразливості рівня _V M  може бути записа#

не таким чином:

 
1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

_ _ _
2 2 31 2 2

_ _ _ _
32 2 2 33 2 2

_ _ _ _
34 2 2 35 2 2

( , ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ,

V M TC VL CS VL

TC L CS L TC M CS M

TC H CS H TC VH CS VH

h h q h h

q h h q h h

q h h q h h

μ μ μ

μ μ μ μ

μ μ μ μ

⎡ ⎤= • ∨⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤∨ • ∨ • ∨⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤∨ • ∨ •⎣ ⎦ ⎣ ⎦

(4),

де  
1 2

_
2 2( , )V M h hμ  — функція належності вектора вхідних

змінних  
1 22 2( , )h h  значенню кінцевої змінної 2H ; 3 ( 1,5)kq k =

— ваговий коефіцієнт для відповідної  k #ї комбінації; ( )12
jd hμ

— функція належності параметра  
12h  до нечіткого терму

 
jd D∈  ( { },_ _ _, ,_ _,TC TC TCD VH H M LTC TC VL= —харак#

теризує загальний рівень загрози); 
 ( )22

iem hμ  — функція на#

лежності параметра  
22h  до нечіткого терму iem EM∈

( { }_ , _ , _ , _ , _EM CS VH CS H CS M CS L CS VL=  — рівень діє#

вості засобів контролю).

Для оцінювання й опрацювання лінгвістичної змінної 1H
сформовано шкалу з п'яти якісних термів:  _TF VH  — "дуже

високий",  _TF H — "високий",  _TF M  — "середній", _TF L
— "низький",  _TF VL  — "дуже низький" рівень частоти ви#

никнення подій загрози. Терм#множина вхідної змінної 1H
матиме вигляд:

 { }_ , _ , _ , _ , _TF TF VH TF H TF M TF L TF VL= (5).

Для оцінювання значень кінцевої лінгвістичної змінної

 ϒ , що є множиною ступенів частоти виникнення можливих

втрат, використовуються терми: _LEF VH — "дуже висока"

частота, _LEF H  — "висока", _LEF M  — "середня", _LEF L
— "низька", _LEF VL  — "дуже низька". Терм#множина ви#

хідної змінної  ϒ матиме вигляд:

{ }_ , _ , _ , _ , _LEF LEF VH LEF H LEF M LEF L LEF VL= (6).

На підставі розрахованих значень груп показників про#

водиться оцінювання рівня частоти виникнення можливих

втрат активів інформаційної системи внаслідок впливу заг#

роз:

( )1 2,f H Hϒϒ= (7).

Визначається можливий діапазон змінювання контро#

льованих параметрів 1H , 2H  та кінцевої змінної ϒ . Задаєть#

ся вигляд функцій належності нечітких термів для різних

контрольованих параметрів.

Наступним етапом аналізу є формування системи не#

чітких знань для визначення кожного з рівнів частоти мож#

ливих втрат. На основі [1, 4, 6] сформовано набір вирішаль#

них правил, які реалізують співвідношення (7). У таблиці 2.

наведено фрагмент такого набору.

Критеріїв  1H  та 2H , які є значеннями зазначених груп

показників, необхідно подати у вигляді математичних залеж#

ностей від вихідних чинників. Тобто сформувати систему не#

чітких знань для визначення рівнів загроз і вразливості CRM

системи.

Наступним кроком є визначення математичної форми

запису вирішальних правил за допомогою функцій належ#

ності для визначення рівнів частоти виникнення можливих

втрат. Наприклад, вирішальне правило для визначення час#

тоти можливих втрат рівня _LEF L може бути записане та#

ким чином:

 _ _ _
1 2 41 1 2

_ _ _ _
42 1 2 43 1 2

_ _ _ _
44 1 2 45 1 2

( , ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ,

LEF L TF H V VL

TF M V L TF L V M

TF L V H TF L V VH

H H m H H

m H H m H H

m H H m H H

μ μ μ

μ μ μ μ

μ μ μ μ

⎡ ⎤= • ∨⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤∨ • ∨ • ∨⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤∨ • ∨ •⎣ ⎦ ⎣ ⎦

(8),

де ( )_
1 2,LEF L H Hμ  — функція належності вектора вхідних

змінних  H  значенню кінцевої змінної  ϒ;  4 ( 1,5)km k =  — ва#

говий коефіцієнт для відповідної  k #ї комбінації; ( )1
jtf Hμ  —

функція належності параметра  
1H  до нечіткого терму

jtf TF∈ ; ( )2
ivl Hμ  — функція належності параметра 2H  до не#

чіткого терму ivl VL∈ .

Величину втрати P інформаційних активів пропонуємо

характеризувати за факторами:  1V  — продуктивність; 2V  —

внутрішні витрати (реакція);  3V  — вартість заміни активу; 4V
— штрафи та санкції; 5V  — втрати, що призводять до зни#

ження конкурентоспроможності організації; 6V  — репута#

ція організації.

Номер 
вхідної 

комбінації 

Узагальнені значення груп 
показників Вага 

m  
Кінцева змінна 

ϒ  
1H  2H  

11 _TF VH  _V M  11m  

_LEF VH  12 _TF VH  _V H  12m  

13 _TF VH  _V VH  13m  
21 _TF VH  _V L  21m  

_LEF H  … 
24 _TF H  _V VH  24m  

… 
51 _TF M _V VL 51m  

_LEF VL  … 
58 _TF VL  _V VH  58m  

Таблиця 2. База знань для визначення рівня частоти можливих втрат активів
від інформаційних ризиків

Джерело: розроблено автором.
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Оцінювання фактору  jV , 1, 6j = , проводиться експертом

за шкалою: _L VH — "збитки дуже великі", _L H — "збитки

великі", _L M  — "збитки середні",  _L L  — "збитки малі",

 _L VL — "збитки дуже малі". Тобто, терм#множина
вхідних змінних в загальному вигляді представляється у

вигляді:
 { }_ _ _ _, , _, ,L L LLA V L LH H M L VL= (9).

Для оцінювання та опрацювання лінгвістичного показ#

ника   сформовано шкалу з шести якісних термів: _PL VH
— "дуже високий" рівень збитків, _PL H  — "високий",

 _PL Sg — "суттєвий",  _PL M  — "середній", _PL L — "низь#

кий", _PL VL — "дуже низький" рівень збитків у відповідних

грошових одиницях відносно бюджету проекту інформа#

ційної системи. А терм#множина вихідної змінної P  запи#

сується у вигляді:
 { }_ _ _ _, , , _,_,LD VH P H P SPL g P M P L PL L L L L VL= (10).

На підставі значень групи показників  jV , 1, 6j =  про#

водиться оцінювання величини можливих збитків інфор#

маційних активів CRM системи від інформаційних ри#

зиків:
 ( )1 2 3 4 5 6, , , , ,PP V V V V V Vϑ= (11).

Базу нечітких знань стосовно величини можливих

збитків інформаційних активів від інформаційних ризиків

можна подати у вигляді табл. 3.

Систему нечітких знань для опису моделі оцінюван#

ня величини можливих збитків інформаційних активів

CRM системи від інформаційних ризиків запишемо у ви#

гляді:

6

1 2 6
1 1

( , , , ) ( ) , 1,6,
i ip

ji

k
lald

ip j
p j

V V V w V iμ μ
= =

⎛ ⎞⎡ ⎤
= =⎜ ⎟⎢ ⎥

⎣ ⎦⎝ ⎠
∨ ∧K (12),

де 1 2 6( , , , )ild V V Vμ K  — функція належності вектора вхідних

змінних 1 2 6( , , , )V V VK  значенню вихідної змінної  ild  з множини

(10); ik  — кількість комбінацій значень змінних 1 2 6( , , , )V V VK ,

для яких вихідна змінна приймає значення ild  з множини (10);

ipw  — ваговий коефіцієнт для відповідної комбінації; ( )
ip
jla

jVμ
— функція належності вхідної змінної  jV  до нечіткого тер#

му jla  з множини (9).

На підставі розрахованих значень груп показників рівня

частоти подій втрат інформаційних активів та величини мож#

ливих збитків внаслідок інформаційних ризиків проводить#

ся оцінювання загального рівня інформаційних ризиків в

CRM системі:

( ),f PΛΛ = ϒ (13),

де  ϒ  — отримана з (7) оцінка рівня частоти подій втрат

інформаційних активів; P  — попередньо оцінена в (11) ве#

личина можливих збитків.

Для оцінювання та опрацювання лінгвістичної змінної

Λ рекомендуємо скористатися шкалою з чотирьох якісних

термів: C — "критичний", H  — "високий", M  — "середній",

L — "низький" рівень ризику. Терм#множина вихідної

змінної Λ представляється у вигляді:

{ }, , ,IR C H M L= (14).

Наступним етапом аналізу є формування системи

нечітких знань для визначення кожного з рівнів інфор#

маційних ризиків. Використовуючи [1; 2; 5], сформова#

но набір вирішальних правил, які реалізують співвідно#

шення (14). У таблиці 4 наведено фрагмент такого на#

бору.

Наступним кроком є визначення математичної фор#

ми запису вирішальних правил за допомогою функцій на#

Номер вхідної 
комбінації 

Вхідні змінні Вагові 
коефіцієнти 

w  

Вихідна 
змінна 

P  1V  2V  3V  4V  5V  6V  

11 _L VH _L VH _L VH _L VH _L VH _L VH 11
iw  

_PL VH12 _L VH _L VH _L VH _L VH _L VH _L H 12
iw  

…  
11k  _L H  _L H _L H _L VH _L VH _L VH

11kw  

21 _L H  _L H _L H _L H _L VH _L VH 21w  
_PL H  … 

22k  _L H  _L H _L H _L H _L M _L M
22kw  

31 _L H  _L H _L H _L M _L M _L M 31w  

_PL Sg  … 
33k  _L M  _L M _L M _L M _L H _L H

33kw  
 1V  2V  3V  4V  5V  6V   

41 _L M  _L M _L M _L M _L M _L H 41w  

_PL M  … 
44k  _L L  _L L _L L _L M _L M _L M

44kw  

51 _L L  _L L _L L _L L _L M _L M 51w  

_PL L  … 
55k  _L VL  _L VL _L VL _L L _L L _L L

55kw  

61 _L VL  _L VL _L VL _L VL _L L _L L 61w  

_PL VL  … 
66k  _L VL  _L VL _L VL _L VL _L VL _L VL

66kw  

Таблиця 3. База нечітких знань
стосовно величини можливих збитків інформаційних

активів

Джерело: розроблено автором.
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лежності для визначення рівнів інформаційних ризиків.

Наприклад, вирішальне правило для визначення інфор#

маційних ризиків рівня М може бути записане таким чи#

ном:

_ _
31

_ _ _ _
32 33

_ _ _ _
34 35

_ _ _ _
36 37

3

( , ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

M LEF VL PL H

LEF VL PL Sg LEF L PL Sg

LEF L PL M LEF M PL M

LEF M PL L LEF H PL L

P m P

m P m P

m P m P

m P m P

m

μ μ μ

μ μ μ μ

μ μ μ μ

μ μ μ μ

⎡ ⎤ϒ = ϒ • ∨⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤∨ ϒ • ∨ ϒ • ∨⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤∨ ϒ • ∨ ϒ • ∨⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤∨ ϒ • ∨ ϒ • ∨⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∨ _ _ _ _
8 39( ) ( ) ( ) ( ) ,LEF H PL VL LEF VH PL VLP m Pμ μ μ μ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ϒ • ∨ ϒ •⎣ ⎦ ⎣ ⎦

(15),

де ( ),M Pμ ϒ  — функція належності вихідної змінної Λ
значенню  M з нечіткого терму (14);  3 ( 1,9)km k =  — ваговий

коефіцієнт для відповідної  k #ї комбінації; ( )jlefμ ϒ  — функ#

ція належності параметра ϒ  до нечіткого терму jlef  з терм#

множини  LEF; ( )ild Pμ  — функція належності параметра P
до нечіткого терму ild  з терм#множини (10).

Таким чином формується вся база знань з використан#

ням експертних даних та виводиться система нечітких логі#

чних рівнянь.

ВИСНОВКИ
Результатом розробленої методики оцінювання ризиків

інформаційної безпеки CRM системи, в основу якої покла#

дена концепція та інструментарій оцінювання рівня частоти

подій загроз та величини можливих втрат інформаційних

активів, є лінгвістичний опис загального рівня інформацій#

них ризиків в інформаційній системі. Використанням апа#

рату нечіткої логіки для управління ризиками дозволяє

сформувати математичну модель не тільки з можливістю

налагодження її на певну інформаційну систему, але й з ура#

хуванням подальшого переоцінювання ризиків.
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Таблиця 4. База знань для визначення рівня інформаційних ризиків

Джерело: розроблено автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наслідки економічної та політичної криз в Україні

призвели до загострення проблем формування фінан#

сових ресурсів держави та актуалізували пошук альтер#

нативних джерел наповнення державного бюджету. За

таких умов виникає необхідність залучення зовнішніх

державних запозичень, які призводять до виникнення

державного боргу.

У розвинених країнах світу зовнішні та внутрішні

борги є вагомою складовою державних фінансів, разом

з тим — не призводять до суттєвих негативних еконо#

мічних наслідків, що пов'язано із ефективною борговою

політикою. Тому, першочерговим завданням для Украї#

ни сьогодні, на нашу думку, є не скорочення обсягів дер#

жавних запозичень, а вироблення новітніх результатив#

них стратегій управління державним боргом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню державного боргу присвячені праці

багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, Р. Мас#

грейв розробив положення про оптимальний розподіл

боргового тягаря між поколіннями; А. Пігу займався

пошуком ефективних джерел використання боргових

ресурсів; А.Лернер висвітлював проблеми оптимізації

структури державного боргу (співвідношення його зов#

нішньої та внутрішньої частини); Дж. Кейнс у своїй теорії

державного регулювання економіки значну увагу при#
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діляв дослідженню феномену державного боргу.

Серед сучасних вітчизняних вчених, які займалися

дослідженням проблем формування та управління

державним боргом варто виділити праці С. Андрусів,

О. Барановського, Л. Бенч, А. Гальчинського, Т. Кощук,

А. Крисоватий, В. Лісовенко, С. Льовочкіна, І. Лютого,

В. Опаріна, О. Плотнікова, В. Федосова, М. Флейчук,

С. Циганова, С. Юрія та ін. До зарубіжних науковців, що

досліджували проблеми державних фінансів загалом та

державного боргу зокрема належать G. Corsetti,

C. Edwards, P. Gerson, R. Lawson, W. Park, N. Roubini,

V. Tanzi та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблем функціонуван#

ня державного боргу та пошуку шляхів вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження потенціалу й реального впливу подат#

ково#боргових стратегій регулювання на динаміку еко#

номічного зростання сьогодні можна вважати чи не го#

ловною темою економічних дискусій сучасної економі#

чної науки. Значна розбіжність поглядів притаманна

позиції західних учених, частина яких, на підставі нео#

кейнсіанської теорії, доводить необхідність встановлен#

ня широких фіскальних меж втручання держави у роз#

виток ринкової економіки для стимулювання економіч#

ного зростання [7; 8; 9], із чим власне ми погоджуємось,
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однак вважаємо, що такі заходи доцільно

проводити лише в короткостроковому пер#

іоді (так звана — "шокова терапія"). Інші

вчені навпаки, за допомогою неолібераль#

ного інструментарію обгрунтовують шкід#

ливість значного бюджетного перерозпод#

ілу фінансових ресурсів та визнають ефек#

тивність державного впливу на макроеко#

номічні процеси лише з метою усунення не#

гативних екстерналій функціонування рин#

ку [9; 11].

Рекомендації перших та других базу#

ються на критичному сприйнятті доказів

опонентів, часто виводяться за результата#

ми розрахунків у рамках спеціально побу#

дованих економіко#математичних моделей,

проте жодна з позицій не відзначається яв#

ними перевагами перед іншими. Більш того,

як кейнсіанські, так і ліберальні концепції макроеконо#

мічного регулювання були певною мірою вдало апро#

бовані на практиці і тепер почергово використовуються

урядами високорозвинених країн залежно від того, яке

завдання перед ними ставиться: подолання циклічного

спаду або ж боротьба з інфляційними наслідками не#

ефективної державної активності. Причому, такі реалії

навіть приводять окремих науковців до висновків про

незалежність економічного зростання від розмірів дер#

жавного сектору економіки.

Вітчизняні науковці Л. Бенч та Р Корнацька відзна#

чають, що боргова політика є іманентною складовою

фіскальної політики. Державні позики розширюють

фінансові можливості бюджету, виступаючи інструмен#

том збалансування в частині державних витрат і подат#

кових надходжень. Актуалізація проблеми державно#

го боргу у кризовому та посткризовому періодах потре#

бує зміни підходів до використання боргових фінансів,

пошуку нової парадигми боргової політики [1, с. 35].

Удосконалення боргової політики повинно здійснюва#

тися в рамках реформування бюджетного процесу, пе#

реходу до бюджетування, орієнтованого на результат,

і створення стимулів для більш ефективного фінансу#

вання державного сектора. Впроваджуючи в бюджет#

ний процес нові методи бюджетування, зокрема, щодо

державного боргу, уряд повинен отримати максималь#

ний ефект від використання державних позик [1, с. 35].

У свою чергу професор В. Федосов наголошує на

тому, що значна роль державного боргу в економіці дер#

жави обумовлюється його багатостороннім впливом на

всі сфери життя, необхідністю розрахунку його гранич#

ного рівня для країни з урахуванням забезпечення

стійкого економічного зростання, узгодження фіскаль#

ної та монетарної політики [5, с. 409].

В умовах значного зростання обсягів дефіциту бюд#

жету, державні позики виступають альтернативним по#

даткам джерелом наповнення бюджету. Проте їх вико#

ристання має певні обмеження. Розміщені запозичення,

забезпечивши виконання видаткової частини бюджету в

умовах його дефіцитності, через певний період часу ма#

ють бути повернені із сплатою відсотків. Для того, щоб

проаналізувати загрози, пов'язані з надмірними обсяга#

ми державного боргу, пропонуємо дослідити його струк#

туру та динаміку протягом останніх років (табл. 1).

З огляду на таблицю 1 відзначимо, що обсяги дер#

жавного боргу невпинно зростають. Так, якщо в 2009

році він становив 226,9 млрд грн., то в 2013 році його

сума збільшилась у 2,1 рази та становила 480,2 млрд

грн. Таке стрімке зростання обсягів державного боргу

вважаємо вкрай негативною тенденцією. Окремо хоче#

мо відзначити зростання державного боргу впродовж

2014 року, коли його обсяги сягнули 947 млрд грн.

Загальна сума державного боргу України скла#

дається із внутрішнього боргу (заборгованість перед

резидентами держави) та зовнішнього (заборгованість

перед нерезидентами). Зміну структури державного

боргу у бік переважання його зовнішньої або ж внутрі#

шньої складової протягом 2009—2014 рр. можна роз#

ділити на кілька основних етапів:

— перший — 2009—2011 рр. — на цьому етапі спо#

стерігаємо суттєве переважання зовнішнього держав#

ного боргу над внутрішнім. У 2009 році зовнішній дер#

жавний борг на 44,9 млрд грн. більший внутрішнього

державного боргу;

— другий — 2012—2013 рр. — скорочення розри#

ву між внутрішнім та зовнішнім державним боргом — у

2012 році до 18,7 млрд грн., а в 2013 році уже внутрішній

державний борг переважав зовнішній на 33,6 млрд грн.;

— третій період розпочався в 2014 році — він ха#

рактеризується значним зростанням як обсягів зовніш#

нього, так і внутрішнього державного боргу, що обу#

мовлено важким соціально#економічним становищем та

значною девальвацією національної грошової одиниці.

У випадку продовження таких тенденцій Україна опи#

ниться на грані дефолту.

Вважаємо, якщо держава здійснює запозичення у

внутрішніх кредиторів, то у такому випадку кошти, які

будуть повернені в майбутньому, працюватимуть всере#

дині держави на користь національної економіки.

Зовнішні запозичення   це дохід для нерезидентів, що в

майбутньому сприятиме відтоку фінансових ресурсів за

межі України.

Важливим аспектом при здійснені аналізу держав#

ного боргу вважаємо дослідження його структури за

ознакою поділу запозичень на короткострокові, серед#

ньострокові та довгострокові. Зазвичай, уряд держави

намагається отримати запозичення на довгостроковий

період із мінімальними відсотковими ставками. Звідси,

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Державний борг 226,9 323,4 357,2 399,2 480,2 947,0 

Внутрішній,  
у тому числі: 91,0 141,6 161,4 190,2 256,9 461,0 

короткостроковий 8,5 15,6 6,9 6,0 3,4 8,4 
середньостроковий 25,2 55,6 62,3 84,3 139,3 219,3
довгостроковий 57,2 70,4 92 99,9 114,1 233,3
Зовнішній,
у тому числі: 135,9 181,8 195,8 208,9 223,2 486,0 

короткостроковий 0 15,9 15,9 0 0  

середньостроковий 42,1 62,5 58,6 60,3 64,2 115.5 
довгостроковий 78,3 88,2 106,1 133,4 143,8 342,4
інша зовнішня 
заборгованість 15,3 15,0 15,0 15,0 15,1 28,0 

Таблиця 1. Динаміка та структура державного боргу в
Україні протягом 2009—2014 рр., млрд грн.

Джерело: складено автором на основі [4].
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в структурі державного боргу чітко простежується за#

гальна тенденція до переважання довгострокового внут#

рішнього та зовнішнього державного боргу (рис. 1 та

2).

Зазначимо, що в структурі внутрішнього боргу чітко

простежується тенденція до зростання рівня середньо#

строкової заборгованості, яка на кінець 2014 року ста#

новила 47,6% від загальної суми усього внутрішнього

боргу. Одночасно спостерігаємо скорочення частики

довгострокового державного боргу.

У свою чергу, динаміка структури зовнішнього дер#

жавного боргу значно відрізняється своєю неоднорід#

ністю та нестійкістю (рис. 2).

Так, упродовж аналізованого періоду короткостро#

ковий борг був відсутній (окрім 2010—2011 рр.). Основ#

на частина державного боргу зосереджена в довгост#

рокових зобов'язаннях. Таку тенденцію, на нашу дум#

ку, неможливо трактувати однозначно, адже, з од#

ного боку, отримання кредитних ресурсів на трива#

лий період дає можливість для їхнього ефективного

використання, отримання доходу та своєчасного

повернення; з іншого боку — беручи до уваги часті

зміни керівництва нашої держави, кредити беруть

одні, а боргове навантаження лягає на майбутні по#

коління.

Відтак, за рахунок запозичень необхідно фінан#

сувати лише ті інвестиційні проекти, подальше функ#

ціонування яких сприятиме стійкому зростанню ВВП.

Тільки тоді на обслуговування та погашення позик ви#

лучатимуться лише додатково акумульовані на

підставі розширення податкової бази доходи бюдже#

ту і, отже, згодом не доведеться або підвищувати по#

даткове навантаження, або мінімізувати видатки,

підриваючи можливості економічного зростання й на#

далі [3, c. 98]. Зауважимо, що такі вимоги до викори#

стання державних запозичень у свій час були знехту#

вані європейськими країнами з транзитивними еконо#

міками, і всі вони тією чи іншою мірою зіткнулися з про#

блемою боргового тягаря. Тільки одним вдалося її розв#

'язати, використавши для погашення позик і процентних

виплат доходи від приватизації державних підприємств

або домігшись списання частини боргу, й здобути член#

ство в ЄС, а іншим   таким як Україна та Росія   довелося

докладати зусиль для пом'якшення негативного впливу

державного боргу на бюджетну систему та економіку в

цілому під загрозою дефолту. Причому, вдало проведені

останніми роками реструктуризації боргових зобов'язань

хоч і дали змогу оптимізувати структуру боргових пла#

тежів, проте, по суті, лише відтермінували в часі розв'я#

зання проблеми пошуку джерел обслуговування та пога#

шення державної заборгованості [3, c. 99].

Власне цим і пояснюється спрямованість вітчизня#

ного моделювання боргових стратегій на пошуки перс#

пектив нормалізації ситуації із державною заборгован#

істю та шляхів підвищення ефек#

тивності заходів у рамках змен#

шення державного боргу. Сьо#

годні, підбиваючи підсумки ви#

щесказаного, саме показники

боргової безпеки й визначають

граничні межі використання бор#

гового забезпечення у фінансу#

ванні видатків держави [6, с. 29].

Основним джерелом сплати

державних боргів залишаються

мобілізовані податки та збори.

Однак, податкові надходження

сьогодні зростають надто по#

вільними темпами, що ставить під

загрозу виконання боргових зо#

бов'язань державою в майбутнь#

ому (рис. 3).

Розрахунок темпів росту по#

даткових надходжень, що мобіл#

ізуються до Державного бюдже#

ту України, та державного боргу

свідчить про те, що протягом дос#

ліджуваного періоду темпи росту

державного боргу перевищували
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Рис. 2. Структура зовнішнього державного боргу в розрізі строків
його погашення протягом 2009—2014 рр., %

Джерело: розраховано та побудовано на основі [4].

Рис. 1. Структура внутрішнього державного боргу
в розрізі строків його погашення протягом

2009—2014 рр., %

Джерело: розраховано та побудовано на основі [4].
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темпи росту податкових надходжень (ви#

нятком залишається тільки 2011 рік).

Так, у 2010 році темпів росту податкових

надходжень відносно 2009 року стано#

вив 112% проти 142% росту в обсягах

державного боргу. Таку ситуацією пов'я#

зуємо з посткризовим періодом та ско#

роченням обсягів реального виробницт#

ва. В 2011 році прийняття Податкового

кодексу України дозволило суттєво роз#

ширити базу оподаткування і, як на#

слідок, підвищити показники податкових

надходжень. У результаті темпи росту

податкових надходжень переважали на

46,4%. У 2012 році розрив між темпами

росту аналізованих показників був не#

значний, однак випереджаючими темпа#

ми зростав державний борг. Неефек#

тивність фіскальної політики в 2013 році

зумовила скорочення податкових над#

ходжень, а темпи їх росту становили

95,6%. Однак найбільш катастрофічною є ситуація, яку

спостерігаємо за підсумками 2014 року, коли темп рос#

ту державного боргу станови 197,2% проти показника

темпів росту податкових надходжень, який склав лише

106,6%.

Аналіз показників, наведених на рисунку 3, дає

підстави стверджувати про наростання боргової загро#

зи. Вважаємо, що така ситуаціє потребує негайних змін,

адже якщо борги зростають швидшими темпами, а ніж

обсяги податкових надходжень, то можна відзначити

відсутність в Україні зважених податково#боргових

стратегій регулювання національної економіки. Така

ситуація в недалекому майбутньому може призвести до

дефолту нашої держави.

Важливим аспектом при побудові податково#борго#

вих стратегій вважаємо показник коефіцієнту покриття

державного боргу податковими надходженнями (рис. 4).

Проведений розрахунок коефіцієнту покриття по#

казує його значні коливання впродовж останніх років.

Відзначимо, що ідеальною є ситуація, за якої даний ко#

ефіцієнт дорівнює 1. У такому випадку обсягу мобілі#

зованих надходжень в повній мірі вистачає для прове#

дення усіх розрахунків із кредиторами. В реальності

така ситуація, на нашу думку, є не можливою. Тому, не#

обхідно докласти максимальних зусиль для прямуван#

ня даного коефіцієнту до 1. Найвищий розмір коефіціє#

нту покриття спостерігаємо в 2011 році (0,73),

а найнижчий   в 2010 р. та 2013 р. (0,52 та 0,55

відповідно). Однак найбільш загрозливим є

значення даного коефіцієнту в 2014 році, яке

склало лише 0,3.

Відтак, в Україні необхідно визначити та за#

конодавчо закріпити боргову стратегію Украї#

ни, в якій конкретизовані цілі, завдання і мето#

ди їх досягнення на довгострокову перспекти#

ву, визначені граничні розміри державного

боргу та напрями використання залучених

коштів [2, c. 9].

Як бачимо, досі залишається відкритим

питання встановлення оптимального співвідно#

шення між ринковим саморегулюванням та

фінансовою активністю держави задля забезпечення

стабільного економічного зростання як передумови

пришвидшення поступу в соціально#економічному роз#

витку. Доводиться знаходити компромісне рішення

щодо регулювання перерозподільних відносин та виз#

начення меж безпосереднього державного впливу на

економічні процеси, не пригнічуючи ринкових стимулів

вияву підприємницької ініціативи. І це є надзвичайно го#

строю проблемою у формуванні стратегії фіскального

регулювання та побудові податково#боргових стратегій

для будь#якої держави, а особливо для держав, що роз#

виваються та яким притаманні значні деформації роз#

витку соціально#економічної системи та її фінансової

інфраструктури зокрема.

Переобтяжена державним боргом країна, як прави#

ло, може здійснювати лише дорогі короткострокові за#

позичення, що апріорі визначає неефективність інвес#

тування за рахунок залучених позик. І, як не парадок#

сально, об'єктивною є необхідність початкового досяг#

нення зростання ВВП та доходів бюджету (податкових

надходжень) як шляху до розширення меж боргового

забезпечення сприяння стабільному економічному зро#

станню.

У країнах із ринками, що формуються, коефіцієнти

боргу досягнули найвищого рівня вже на сьогоднішній

день, а в більшості країн з розвинутою економікою їх

142,5
120,3

197,2

156,8

105110,4 111,7112
95,6 106,6

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014

Темп приросту державного боргу

Темп приросту податкових надходжень до ДБУ
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стабілізація ще швидко не очікується. Це пояснюється

масштабами "шоку" і повільним відновленням економік,

високими процентними ставками, що зумовлено нега#

тивним впливом невизначеності економічної політики та

вразливості банків. Незважаючи на значний прогрес у

відновленні стійкості державних фінансів завдяки за#

ходам бюджетної консолідації, рівень вразливості бюд#

жетів залишається досить високим. Тому, в більшості

країн зберігається необхідність у пролонгації держав#

них боргів.

ВИСНОВКИ
Вищевикладене свідчить, що в Україні залишається

відкритим питання встановлення оптимального

співвідношення між ринковим саморегулюванням та

фінансовою активністю держави задля забезпечення

стабільного економічного зростання як передумови

пришвидшення поступу в соціально#економічному роз#

витку. Доводиться знаходити компромісне рішення

щодо регулювання перерозподільних відносин та ви#

значення меж безпосереднього державного впливу на

економічні процеси, не пригнічуючи ринкових стимулів

вияву підприємницької ініціативи.

Сьогодні вирішення проблем управління державним

боргом потребує напрацювання новітніх підходів, які

базуються на провідному зарубіжному досвіді та врахо#

вують специфіку функціонування національної економі#

чної системи. Побудова податково#боргових стратегій

має грунтуватись на скороченні боргу, вдосконаленні

структури боргових портфелів, зростання показників

реального ВВП та підвищення якості та ефективності

податкового адміністрування в найближчому періоді.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будівельна галузь відіграє важливу роль у еко#

номіці, оскільки формує необхідні підвалини для відтво#

рення робочої сили та функціонування суб'єктів госпо#

дарювання. У будівельній галузі задіяна значна кількість

населення, у процесі будівництва приймають участь чис#

ленні підприємства супутніх галузей. Будівельні підприє#

мства потребують значних обсягів фінансових ресурсів,

що робить їх особливо вразливими до нераціонально#

го фінансування.
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У статті висвітлено теоретичні підходи до визначення поняття фінансування підприємств та
наведено власне визначення. Розглянуто окремі складові процесу фінансування будівельних
підприємств. Проведено аналіз та класифікація фінансових ресурсів та форм фінансування
будівельних підприємств. Запропонований загальний поетапний алгоритм формування опти#
мальної структури фінансових ресурсів будівельних підприємств.

The article describes theoretical approaches to the definition of financial enterprises and author's
definition is provided. Considered separate aspects of the process of contractors financing. An
analysis and classification of financial resources and forms of building enterprises financing are
conducted. The general stage#by#stage algorithm of forming of the optimal structure of financial
resources by the building enterprises is offered.
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Завдання фінансового забезпечення поточної та

стратегічної діяльності будівельних підприємств поля#

гає у забезпеченні безперервності процесу будівницт#

ва, зростанні виробничих засобів, нарощуванні обсягів

будівництва та виготовлення будівельної продукції.

Ефективне фінансування впливає на продуктивність

праці, передбачає зниження собівартості продукції,

підвищення ефективності будівництва. Оптимальне

фінансування створює базис для розвитку будівельно#

го підприємства.
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Успішна діяльність будівельного підприємства

в значній мірі визначається вибором джерел фор#

мування, напрямів розподілу й використання капі#

талу, що знаходиться у розпорядженні підприєм#

ства, тому виникає необхідність якісного та комп#

лексного дослідження питання фінансування

підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання фінансування підприємств досліджували

численні зарубіжні та вітчизняні науковці. Питання

фінансування у своїх працях розглядали Алексеєн#

ко А.М., Давидова Л.В., Дудник О.В., Ільмінська С.А.,

Данілов О.Д., Дудник О.В., Забарна Е.М., Момот Т.В.

Окремі дослідники виділяли та описували питання

фінансового забезпечення, зокрема, Ільїн В.В., Козій І.С.,

Колодізєв О.М., Москаль О.І., Козій І.С., Олійник Д.С.

та Опарін В.М. У той же час, Сафонов Ю.М. досліджує

фінансування капітальних вкладень, а Павлова Л.Н.

об'єднує поняття фінансування та кредитування в одну

взаємопов'язану категорію.

Науковці також досліджували окремі аспекти фінан#

сування підприємств. Так, Іваніцька Д.С. досліджувала

інноваційні механізми застосування правил фінансування

підприємств; Забарна Е.М. — сучасні тенденції фінансу#

вання розвитку підприємств; Пікалова Н.О., Козачок І.А.

аналізували питання сутності фінансових ресурсів; Шев#

ченко А.А. займалася питання формування структури

капіталу будівельних підприємств.

Незважаючи на наявність численних досліджень,

існують дискусійні питання щодо визначення сутності

фінансування, класифікації фінансових джерел та ре#

сурсів, визначення оптимальної структури фінансування

підприємств будівельної сфери. Враховуючи високе зна#

чення будівельних підприємств у національній економіці

та особливості діяльності будівельних підприємств, зок#

рема потребу у значних фінансових ресурсах, необхідне

подальше дослідження зазначеної проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та аналіз сутності, зав#

дань, функцій, джерел та форм фінансування будівель#

них підприємств та його складових.

Таблиця 1. Визначення поняття фінансування підприємств

Джерело: складено автором.

№ Автор Поняття Визначення

1.  Investopedia Фінансування 

фінансування - акт виділення фінансових засобів для здійснення ділової 
активності, придбання товарів або вкладення капіталу. Фінансування 
включає велику різноманітність методів якими бізнес-структури можуть 
користуватися, щоб отримати фінансові ресурси. Такими методами 
можуть бути в тому числі IPO та банківське кредитування [21]  

2. Алексеєнко А.М. Фінансування Фінансування передбачає надання капіталів і залучення інвестицій 
(капіталовкладень) для втілення (реалізації) певного проекту [1] 

3. Давидова Л.В., 
Ільмінська С.А. Фінансування 

Фінансування підприємства - це поступальний цілеспрямований рух 
грошових коштів з внутрішніх і зовнішніх джерел з метою формування і 
використання капіталу, грошових доходів і ресурсів підприємств, та 
забезпечення на цій основі простого і розширеного відтворення. [2, с. 
80]. Науковці зазначають, що фінансування є процесом, що включає 
виявлення альтернативних джерел фінансування, вибір конкретних 
джерел, організацію отримання і витрачання ресурсів залежно від виду 
обраного джерела фінансування 

4. Данілов О.Д. Фінансування Фінансування як залучення необхідних коштів для покриття потреби 
підприємства в основному і оборотному капіталі [3, с. 7]  

5. Дудник О.В. Фінансування 
Фінансування слід розглядати, як виділення високоліквідних активів для 
придбання необхідних ресурсів для забезпечення виконання поставленої 
цілі. Отримання прибутку не є обов’язковим [4, с. 2]  

6. Забарна Е.М.  Фінансування 

Фінансування підприємств трактується як система з п’яти елементів: 
самофінансування; пряме фінансування через механізми ринку капіталів; 
банківське кредитування; бюджетне фінансування; взаємне фінансування 
господарюючих суб’єктів [5, с. 64] 

7. Момот Т.В. Фінансування 

Мобілізація підприємством необхідних для виконання поставлених перед 
ним планових завдань фінансових ресурсів називається фінансуванням 
[11, с. 12]. Момот Т. В. наголошує на тісному зв’язку поняття 
фінансування та фінансова діяльність підприємства. Науковець виділяє 
фінансування як окрему категорію фінансового менеджменту [11, с. 12]. 
У такому випадку до фінансування необхідно відносити залучення 
капіталу,зв’язок з інвесторами, зв’язок з кредиторами, фінансову 
структуру капіталу, забезпечення поточної ліквідності та 
платоспроможності, управління розподілом та використанням прибутку, 
управління кредиторською заборгованістю та дивідендну політику  

8. Сафонов Ю.М. 
Фінансування 
капітальних 
вкладень 

Фінансування капітальних вкладень, яке являє собою забезпечення 
фінансовими ресурсами витрат на відтворення основних фондів. 
Науковець стверджує, що формування джерел фінансування капітальних 
вкладень здійснюється двома методами: безповоротним (метод 
фінансування) і поворотним (метод кредитування). [17, с. 57]. Таким 
чином, Сафонов Ю.М. виокремлює два методи формування фінансових 
ресурсів підприємства: фінансування та кредитування  

9. Павлова Л.Н. Фінансування та 
кредитування 

Фінансування та кредитування підприємств - це сукупність форм і 
методів, принципів і умов фінансового забезпечення простого і 
розширеного відтворення при обмеженому об'ємі фінансових ресурсів 
[15]. 
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для ретельного дослідження фінансування буді#

вельних підприємств необхідно уточнити питання сут#

ності фінансування підприємств. Для сучасної економі#

чної теорії характерним є відсутність єдиного підходу

до визначення сутності та характерних особливостей

фінансування підприємств як економічної категорії.

У рамках даного дослідження було проаналізова#

но підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до пи#

тання фінансування підприємств (табл. 1). Окрім влас#

не сутності поняття, доцільно виокремити особливості

даної економічної категорії, які впливають на функці#

онуванні будівельних підприємств. Так, Момот Т.В. на#

голошує на тісному зв'язку поняття фінансування та

фінансова діяльність підприємства. Науковець виділяє

також фінансування як окрему категорію фінансово#

го менеджменту [11, с. 12]. У такому випадку до фінан#

сування будівельних підприємств необхідно відноси#

ти залучення капіталу, зв'язок з інвесторами, зв'язок

з кредиторами, фінансову структуру капіталу, забез#

печення поточної ліквідності та платоспроможності,

управління розподілом та використанням прибутку,

управління кредиторською заборгованістю та дивіден#

дну політику.

Окремі науковці (Сафонов Ю.М. [17, с. 57], Павло#

ва Л.Н. [15]) виокремлюють два методи формування

фінансових ресурсів підприємства: фінансування та кре#

дитування. Такий підхід розділяє залучення фінансових

ресурсів в залежності від джерела формування: під кре#

дитуванням розуміють залучення фінансових ресурсів

з зовнішніх джерел на умовах повернення, терміновості,

платності та цільового використання; решту форм та ме#

тодів фінансового забезпечення відносять до фінансу#

вання.

Окремі автори, зокрема Козій І.С., Колодізєв

О.М., Москаль О.І., Олійник Д.С., Опарін В.М. та Ільїн

В.В. [20, с. 118—120] розглядають поняття фінансо#

вого забезпечення, яке, в більшості випадків можна,

на нашу думку, порівняти з поняттям фінансування.

Зокрема, зазначені автори погоджуються щодо того,

що фінансове забезпечення тісно пов'язане з фінан#

совими ресурсами підприємства та передбачає їх за#

лучення або формування фінансових ресурсів задля

забезпечення функціонування суб'єктів господарю#

вання. Поняття фінансового забезпечення, яке наво#

дять дані науковці, передбачає оптимізацію фінансо#

вих ресурсів підприємства, з метою досягнення най#

більшої ефективності у господарюванні. Підходи ав#

торів до трактування фінансового забезпечення

підприємств наведені у таблиці 2.

Враховуючи проведене дослідження, доцільно на#

вести власне визначення фінансування будівельних

підприємств, яке буде використовуватися в подальших

дослідженнях та сприятиме чіткому розумінню сутності

явища. Фінансування будівельних підприємств — це

залучення фінансових ресурсів суб'єктом господарю#

вання шляхом використання оптимального співвідно#

шення різних фінансових джерел, з метою забезпечен#

ня ефективної діяльності щодо спорудження будівель

або виготовлення будівельної продукції.

Важливо акцентувати увагу на використанні опти#

мального співвідношення різних фінансових джерел при

Таблиця 2. Визначення поняття фінансового забезпечення

Джерело: складено автором.

№ Автор Поняття Визначення

1. Ільїн В.В. Фінансове 
забезпечення 

Фінансове забезпечення - це формування джерел грошових коштів, 
необхідних для фінансування діяльності компанії [7, с. 200]  

2. Козій І.С. Фінансове 
забезпечення 

Фінансове забезпечення є одним із складових елементів фінансового 
механізму поряд з управлінням фінансовою діяльністю, фінансовим 
регулюванням, фінансовим планування і прогнозуванням та іншими. 
Фінансове забезпечення передбачає формування та використання 
фінансових ресурсів підприємств за допомогою оптимізації 
співвідношення всіх його форм і дає змогу створити такі обсяги 
фінансових ресурсів господарської діяльності, від яких підприємство 
мало б змогу функціонувати не тільки беззбитково, але і підвищувати 
ефективність діяльності та зміцнювати економіку країни загалом [9, с. 
224, 228] 

3. Колодізєв О.М. Фінансове 
забезпечення 

Фінансове забезпечення розвитку інноваційного потенціалу треба 
розглядати як систему фінансових відносин, що діють через сукупність 
законодавчо закріплених форм і методів створення, мобілізації і 
використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення 
інноваційного розвитку як на рівні підприємства, так і на рівні країни 
[10, с. 88-89] 

4. Москаль О.І. Фінансове 
забезпечення 

Механізм фінансового забезпечення розглядається як сукупність 
економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення і 
ефективного використання фінансових ресурсів та організаційно-
управлінських принципів, методів і форм їх впливу на соціально-
економічну життєдіяльність територіальних одиниць та господарських 
суб'єктів. Фінансове забезпечення реалізується через систему 
фінансування, що може здійснюватися в трьох формах: 
самофінансування, кредитування і безповоротне фінансування з 
бюджету [12, с. 6-7] 

5. Олійник Д.С. Фінансове 
забезпечення 

Фінансове забезпечення - це організація через визначення обсягу 
фінансових ресурсів, науково обгрунтованого їх прогнозування, 
створення фінансових резервів і нормативно-правового забезпечення 
[13, с. 5] 

6. Опарін В.М. Фінансове 
забезпечення 

Фінансове забезпечення підприємства реалізується на основі 
відповідної системи фінансування, яке може здійснюватись через 
самофінансування, кредитування та зовнішнє фінансування [14, с. 17-
18] 
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здійсненні фінансування підприємств. За умови нераці#

онального вибору фінансових джерел під час залучен#

ня фінансових ресурсів, процес фінансування втратить

свою спрямованість на забезпечення ефективної діяль#

ності підприємства.

Фінансування будівельних підприємств є цілеспря#

мованою діяльністю. У процесі залучення фінансових

ресурсів будівельних підприємств відбувається вирішен#

ня наступних завдань:

— виявлення найефективнішого джерела фінансу#

вання;

— визначення оптимального співвідношення дже#

рел фінансування будівельних робіт;

— забезпечення прибутковості будівельної діяль#

ності;

— налагодження взаємовигідних відносин з поста#

чальниками, субпідрядниками та інвесторами щодо на#

дання товарів, послуг та фінансових ресурсів;

— забезпечення безперервного фінансування зве#

дення об'єктів та виробництва будівельних матеріалів;

— встановлення та реалізація стратегічних, тактич#

них та поточних цілей розширеного відтворення;

— досягнення та дотримання оптимальних значень

показників фінансової стійкості, ліквідності та плато#

спроможності будівельних підприємств.

Фінансування тісно пов'язано з фінансовими ресур#

сами, тому в рамках даного дослідження доцільно роз#

глянути сутність та природу фінансових ресурсів. Аналіз

визначення поняття "фінансові ресурси" проведений

Козачок І.А. показує, що серед українських та зарубіж#

них вчених#економістів досі не існує одностайної дум#

ки відносно визначення цього терміна та його ролі у

процесі функціонування будь#якого суб'єкта господа#

рювання [8, с. 79].

Визначити сутність фінансових ресурсів можливо

шляхом виявлення притаманних їм функцій. Аналіз ви#

значень поняття "фінансові ресурси" проведений Піка#

ловою Н.О. дає змогу встановити, що окремі автори ви#

різняють наступні функціональні особливості фінансо#

вих ресурсів:

— забезпечення розширеного відтворення та фінан#

сування загальнодержавних витрат;

— забезпечення безперервності розширеного

відтворення та задоволення інших суспільних потреб;

— виконання фінансових зобов'язань, здійснення

витрат із розширеного відтворення та економічного сти#

мулювання працівників;

— виконання статутних цілей підприємства;

— формування доданої вартості;

— джерело відшкодування вибуття та капітального

ремонту основних засобів, забезпечення розширеного

відтворення та задоволення суспільних потреб [16, с.

4].

Враховуючи вищенаведені ознаки, фінансові ресур#

си підприємств можна визначити як кошти, залучені у

фінансово#господарський оборот підприємства з різних

джерел з метою отримання економічних вигод та при#

значені для забезпечення поточної та інвестиційної

діяльності [16, с. 3].

Фінансові ресурси, що залучаються будівельним

підприємством можна класифікувати за допомогою чис#

ленних критеріїв (табл. 3). Характер фінансових ре#

сурсів відіграє важливу роль у здійсненні найбільш

ефективного фінансування діяльності будівельних

підприємств. Так, фінансові ресурси можуть бути вкла#

дені у основні або оборотні засоби в залежності від гос#

подарських потреб підприємства та особливостей діяль#

ності. Рішення щодо подібного розподілення фінансо#

Критерій Фінансові ресурси Втілення на підприємстві 

Кругообіг Початкові фінансові ресурси Статутний капітал
Прирощені фінансові ресурси Амортизація, Прибуток

Характер 
використання 

Матеріалізовані Основні засоби
В кругообігу Оборотні активи

За статусом 
власника 

Власні Статутний капітал, прибуток, амортизація 
Позикові Кредити, емісія облігацій
Залучені Кредиторська заборгованість, бюджетне фінансування 

За джерелом Внутрішні Прибуток, амортизація, забезпечення наступних витрат 
та платежів 

Зовнішні Банківські позички, облігації, випуск акцій 

Термін залучення 

Умовно постійні Власні фінансові ресурси

Довгострокові 
Середньо- і довгостроковий банківський кредит, випуск 
облігацій, фінансовий лізинг, цільовий державний 
кредит 

Короткострокові Кредиторська заборгованість, короткостроковий кредит, 
факторинг, комерційний кредит, овердрафт 

Таблиця 3. Класифікація фінансових ресурсів

Складено автором.

Джерела 
фінансування 

Статус інвестора
Позичковий капітал Власний капітал Реструктуризація 

активів 
Зовнішнє Банківські, 

комерційні позички 
Часткове фінансування 

(внески учасників та 
засновників) 

Дезінвестиції 

Внутрішнє Забезпечення 
наступних витрат і 

платежів 

Нерозподілений прибуток Амортизаційні 
відрахування 

Джерело: [11, с. 13].

Рис. 1. Матриця форм фінансування
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вих ресурсів впливає на показники ліквідності та пла#

тоспроможності підприємства.

Фінансування будівельних підприємств може прий#

мати різні форми, які можна класифікувати за допомо#

гою системи критеріїв. У науковій літературі пошире#

ними є наступні критерії класифікації форм фінансуван#

ня підприємств:

a) залежно від цілей фінансування;

b) за джерелами надходження капіталу;

c) за правовим статусом капіталодавців щодо

підприємства.

Залежно від цілей фінансування виокремлюють такі

його форми: фінансування при заснуванні підприємства;

на розширення діяльності; рефінансування; санаційне

фінансування. Структурно#логічні взаємозв'язки між

окремими формами фінансування наведені на рис. 1 у

формі матриці [11, с. 13].

Власний та позичковий капітал може бути мобілізо#

ваний із зовнішніх та внутрішніх джерел. До зовнішніх

джерел формування позичкового капіталу доцільно

віднести: кредити довго# та короткострокові кредити

банків; кредиторську заборгованість за товари та по#

слуги; заборгованість за розрахунками (з одержаних

авансів, з бюджетом, з оплати праці). До внутрішніх

джерел формування позичкового капіталу можна відне#

сти: нараховані у звітному періоді майбутні витрати та

платежі; доходи майбутніх періодів.

Джерела фінансування будівельних підприємств

потребують ретельного дослідження. Вартість фінан#

сових ресурсів та умови їх надання безпосередньо за#

лежать від джерела їх залучення. Переваги та недо#

ліки використання внутрішніх та зовнішніх джерел

фінансування будівельних підприємств наведені в таб#

лиці 4.

Окремі джерела фінансування передбачають мобі#

лізацію внутрішніх резервів та не вимагають значних

коштів для свого здійснення. Такі напрями формування

фінансових ресурсів, через низьку вартість реалізації,

повинні використовуватися в першу чергу. До таких на#

прямів фінансування будівельних підприємств варто

віднести:

— фінансування шляхом оптимізації управління

фінансовими активами, основними та оборотними за#

собами;

— оптимізація оподаткування та розрахунків з бюд#

жетом;

— вивільнення фінансових ресурсів за рахунок

підвищення ефективності управління персоналом.

Шевченко А.А. виокремлює в окрему групу джере#

ла інноваційного фінансування. Виділення відбуваєть#

ся на основі відносної інституціональної новизни та

гібридної природі даних джерел. Береться до уваги про#

міжне положення даних джерел між чистим власним

капіталом та класичним позиковим фінансуванням та

можливість трансформації позички в акціонерний капі#

тал [19, с. 32].

Так, до інноваційних інструментів фінансування бу#

дівельних підприємств можна віднести мезонінне (сер#

тифікат на прибуток (profit#participation certificate),

субординований кредит (subordinated/junior loan), па#

сивну участь (silent partnership), акціонерну позику

(profit sharing loan), конверсійну позику (convertible

loan), опціонну позику (optional bond) та структуроване

фінансування (цінні папери забезпечені активами (asset

backed securities), структурований кредит (structured

loan), фінансування поглинання(acquisition financing) та

проектне фінансування (project financing). Під мезонін#

ним фінансуванням розуміють поєднання позичкового

фінансування та фінансування на умовах участі у влас#

ному капіталі підприємства.

При фінансуванні будівельних підприємств необх#

ідно враховувати законодавчу базу щодо фінансуван#

ня будівельних підприємств. Джерелами фінансуван#

ня капітального будівництва відповідно до статті 10

Закону України "Про інвестиційну діяльність" можуть

бути:

— власні фінансові ресурси інвестора (прибуток,

амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від

аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і за#

ощадження громадян, юридичних осіб тощо);

— позичкові фінансові кошти інвестора (облігаційні

позики, банківські та бюджетні кредити);

— залучені фінансові кошти інвестора (кошти, одер#

жані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян

і юридичних осіб);

— бюджетні інвестиційні асигнування;

— безоплатні та благодійні внески, благодійні вне#

ски організацій, підприємств і громадян [17].

Таблиця 4. Переваги та недоліки використання внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування
будівельних підприємств

Складено автором.

Переваги Недоліки 
Внутрішні джерела фінансування

• Вища швидкість мобілізації. 
• Збереження контролю над підприємством.; 
• Зниження ризику поширення конфіденційної інформації. 
• Менша вартість оформлення та рівень трансакційних 
витрат. 
• Вищий рівень надійності забудовника з точки зору клієнтів 

• Зниження ліквідності фінансових ресурсів внаслідок вкладення в 
активи. 
• Виключно внутрішня відповідальність та контроль. 
• Обмеженість обсягів залучення. 
• Низька ефективності використання внаслідок неочевидної 
вартості. 
• Зв’язування ресурсів на тривалий термін. 
• Зменшення резервів незапланованого фінансування 

Зовнішні джерела фінансування
• Потенційно більший обсяг. 
• Наявність спеціалізованого зовнішнього контролю. 
• Ефект фінансового левериджу. 
• Диверсифікація ризиків. 
• Скорочення термінів зведення об’єктів 

• Ризик втрати контролю над підприємством. 
• Витрати на страхування, аудит, обгрунтування, комісійні, тощо. 
• Складність залучення. 
• Залежність від зовнішніх контрагентів–кредиторів. 
• Ризик поширення конфіденційної інформації. 
• Зниження репутації в разі затримки розрахунків з підрядниками 
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У той же час, відповідно до вимог законодавства

нині інвестування та фінансування будівництва житла

повинні здійснюватися виключно через: фонди фінан#

сування будівництва (ФФБ); фонди операцій з нерухо#

містю (ФОН); інститути сумісного (спільного) інвестуван#

ня (ІСІ); недержавні пенсійні фонди (НПФ); випуск без#

відсоткових (цільових) облігацій, за якими базовим то#

варом виступає одиниця такої нерухомості. Фахівці з

обліку у будівництві зазначають, що вказані обмежен#

ня, з одного боку, є за своєю суттю прогресивними, ос#

кільки вводять додаткові гарантії для інвесторів та вста#

новлюють цивілізовані правила збору коштів на будів#

ництво через ФФБ, ФОН, ІСІ, НПФ та цільові облігації і

цінні папери венчурних пайових інвестиційних фондів.

З іншого боку, збільшення витрат на утворення та об#

слуговування перерахованих фондів зумовить здорож#

чання будівництва. На думку Трубаєвої К. О., найвигід#

нішим шляхом фінансування на сьогодні є цільові об#

лігації та інвестиційні фонди, оскільки вони забезпечу#

ють прямий рух коштів без зайвих посередників та пе#

рерозподілів, безпосередньо на ведення будівництва

[18, с. 60].

Зазвичай будівельні підприємства використовують

власні, позичкові та залучені кошти. У той же час, для

будівельних підприємств характерним є наявність тако#

го джерела фінансових ресурсів, як кошти державного

та місцевого бюджетів. Таким чином фінансуються ро#

боти, що проводяться державними або комунальними

підприємствами або під час реалізації державної пріо#

ритетної інвестиційної програми фінансування житло#

вого або промислового будівництва.

Крім того, будівельні підприємства можуть корис#

туватися особливим зовнішнім джерелом фінансових

ресурсів — іпотечним кредитуванням. Іпотечне креди#

тування передбачає надання кредитних ресурсів під за#

ставу нерухомого майна, наприклад землі, промисло#

вих чи житлових будівель. Згадана особливість суттєво

впливає на формування фінансових ресурсів та фінан#

совий стан будівельних організацій. Однак необхідно

зазначити, що фінансування під заставу недобудованих

об'єктів суттєво ускладнене законодавчими та органі#

заційними нормами, а також є джерелом підвищеного

фінансового ризику.

Залучення окремих фінансових джерел будівельни#

ми компаніями залежить в першу чергу від масштабів їх

діяльності, прибутковості, стратегічних цілей та подат#

кових преференцій. Так, дослідження фінансування

будівельних підприємств проведені Шевченко А. доз#

воляють зробити наступні висновки:

1. Рентабельні будівельні компанії віддають пере#

вагу внутрішнім джерелам фінансування перед зовніш#

німи; збільшення прибутку також призводить до скоро#

чення використання позикових ресурсів.

2. Для великих будівельних компаній характерно

більш інтенсивне використання боргових джерел. При

цьому фінансування приросту активів здійснюється пе#

реважно за рахунок довгострокових зобов'язань.

3. Інвестиції в основні засоби здійснюються буді#

вельними компаніями за рахунок довгострокового по#

зикового фінансування.

4. Довгостроковий позиковий капітал являється для

будівельних компаній найбільш ризиковим джерелом

фінансування — при збільшенні коливань доходів вони

схильні до скорочення долі довгострокових запозичень.

5 Будівельні компанії нарощують довгострокові

зобов'язання виходячи з податкових преференцій, для

залучення короткострокового боргового фінансування

перспектива отримання податкових вигод існує, але є

незначною [19 с. 120].

У процесі фінансування підприємств доцільно до#

тримуватися правил фінансування. Правила фінансу#

вання формують принципи, згідно яких підприємство

мобілізує фінансовий капітал для покриття потреби у

фінансових ресурсах. Розрізняють основні правила

фінансування підприємств: золоте правило фінансу#

вання; золоте правило балансу; правило вертикальної

структури капіталу. Перші два правила характеризують

горизонтальну структуру капіталу та майна підприєм#

ства. Останнє стосується лише пасиву балансу. Усі три

правила базуються на розрахунку низки показників,

що характеризують співвідношення певних статей ба#

лансу. Золоте правило фінансування називають також

золотим банківським правилом, або правилом узгод#

женості строків. Правило вимагає, щоб терміни, на які

мобілізуються фінансові ресурси, збігалися з терміна#

ми, на які вони вкладаються в реальні чи фінансові інве#

стиції. Золоте правило балансу вимагає не лише пара#

лельності термінів фінансування та інвестування, а й

додержання певних співвідношень між окремими стат#

тями пасивів та активів. Правило вертикальної струк#

тури капіталу пов'язане з аналізом складу та структу#

ри джерел формування капіталу. Існують також дум#

ки, що відношення власного та позичкового капіталу

має становити 2:1 [6].

Процес формування оптимальної структури фінан#

сових ресурсів будівельних підприємств повинен

здійснюватися у такій послідовності та відповідати на#

ступним вимогам:

1. Аналіз структури джерел фінансування на про#

тязі останніх періодів. У процесі повинні бути враховані

наявні на підприємстві тенденції, виявлені позитивні та

негативні явища. На даному етапі активно використову#

ються такі показники як коефіцієнти фінансової неза#

лежності, заборгованості, фінансування, співвідношен#

ня між довгостроковими і короткостроковими зобов'я#

заннями, оборотності та рентабельності власного та

позикового капіталу та ін.

2. Аналіз та оцінка основних параметрів, що впли#

вають на оптимальну структуру капіталу:

— специфічні риси будівельної діяльності;

— стадії життєвого циклу підприємства;

— поточний стан попиту та пропозиції на ринку бу#

дівництва;

— рівень рентабельності підприємства;

— прагнення власників підприємства.

3. Виявлення необхідних обсягів фінансових

ресурсів для реалізації запланованих будівельних

проектів. При цьому необхідно враховувати наступні ре#

комендації:

— структура та обсяг фінансових ресурсів повин#

на відповідати оцінці ефективності проекту. При цьо#

му доцільно брати до уваги чисту поточну вартість,

рентабельність та внутрішній коефіцієнт ефектив#

ності;
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— необхідно враховувати ризик будівельного

проекту та джерел його фінансування;

— як один із факторів необхідно розглядати до#

даткові грошові потоки, пов'язані з оподаткуван#

ням;

— у процесі реалізації проекту джерело фінансу#

вання може бути змінене;

— для фінансування проекту необхідно використо#

вувати, в разі доцільності, різні джерела фінансових

ресурсів, в тому числі і короткострокові.

4. Встановлення оптимальних пропорцій викорис#

тання власного та позикового капіталу. До уваги необ#

хідно брати максимізацію рівня рентабельності, шляхом

використання показника фінансового левериджу, а та#

кож правила фінансування.

5. Планування та підготовка способів додаткового

залучення фінансових ресурсів в разі необхідності,

створення резервного фонду.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Фінансування будівельних підприємств перед#

бачає залучення фінансових ресурсів в необхідно#

му обсязі та шляхом використання оптимального

співвідношення зовнішніх та внутрішніх джерел, з

метою забезпечення ефективного спорудження

об'єктів. Будівельні підприємства залучають кош#

ти з урахуванням реалізації стратегічних, тактичних

та поточних цілей, для чого використовуються по#

казники фінансової стійкості,  рентабельності,

фінансового левериджу,  ліквідності та плато#

спроможності.

Фінансові ресурси, що залучаються будівельни#

ми підприємствами, класифікуються за численними

критеріями, серед яких найважливіше місце посідає

джерело фінансування та статус власника фінансо#

вих ресурсів. Внутрішні та зовнішні джерела форму#

вання фінансових ресурсів мають як переваги, так і

недоліки для будівельного підприємства. Використан#

ня кожного з джерел потребує врахування цілої низ#

ки факторів. У першу чергу, доцільно звернути увагу

на мобілізацію внутрішніх фінансових ресурсів буді#

вельного підприємства, оскільки даний процес має

найменшу вартість та потребує короткого терміну

реалізації.

При фінансуванні будівельних підприємства необ#

хідно враховувати специфіку будівельної діяльності, що

впливає на фінанси: поширеність специфічних джерел

фінансування, законодавчі норми, що обмежують дже#

рела формування фінансових ресурсів, довготривалість

будівельних проектів.

Під час подальших досліджень необхідно дос#

лідити детально дослідити окремі джерела фінан#

сових ресурсів, вплив їх використання на ефек#

тивність діяльності будівельних підприємств, вив#

чити зарубіжний досвід фінансування будівельних

підприємств.
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Серед наукових праць відомих зарубіжних вчених,

даній тематиці була присвячена суттєва увага в дослід#

женнях і публікаціях А. Афонсо, Р. Варсано, Р. Вебер,

Д. Вілсон, У. Гейл Флет, Д. Даймонд, М. Деверо, С. Ко#

ліньйон, К. Найкел, В. Оутс, Р. Перротті, Г. Табелліні,

В. Танзі, Г. Таубер, М. Уайт. Актуалні проблеми модер#

нізації податкової системи України, виходячи з досвіду

міжнародної практики, аналізувалися В. Андрущенкoм,

З. Варналієм, О. Василикoм, В. Геєцeм, В. Козаченкoм,

П. Мельникoм, В. Нусіновим, А. Соколовською, Н. Хо#

рошаєвим та іншими. Але, на сьогодні, враховуючи ди#
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намічний розвиток глобальних фінансово#економічних

відносин та хитку кон'юнктуру міжнародних відносин

існує об'єктивна необхідність в оновленні проведених

та здійснення подальших досліджень та концентрації

уваги на європейському сегменті міжнародних фінан#

сових відносин та їх інституалізації як такому, що є най#

ближчим орієнтиром для трансформації вітчизняної

податкової системи.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття дослідження,

аналіз та оцінка процесів гармонізації законодавства

національних податкових систем, щодо створення єди#

них підходів у сфері оподаткування в умовах сучасних

глобальних викликів. Визначення особливостей та

пріоритетних напрямів здійснення трансформації сис#

тем оподаткування, з метою здійснення аналізу мож#

ливостей застосування кращих міжнародних практик

під час здійснення трансформації податкової системи

України.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зазвичай глобалізація характеризується значним

збільшенням обсягу торгівлі товарами та послугами,

але найбільш суттєве та швидке зростання відбуло#

ся в міжнародній фінансовій сфері — транскордон#

них фінансових потоках. Динаміка розвитку остан#

нього десятиліття свідчить про зниження ставки опо#

даткування на доходи з капіталу, як результат по#

даткової конкуренції (не завжди добросовісної),

шляхом постійного пониження ставок оподаткуван#

ня на доходи з капіталу. Також слід відзначити

збільшення мобільності капіталу і простоти реєст#

рації компаній на закордонних територіях, що доз#

воляє транснаціональним корпораціям здійснювати

податкову оптимізацію та розмивати прибуток, ви#

користовуючи переваги та лазівки національних по#

даткових політик, прогалини нормативно#правової

бази та відсутність координації податкової політики

між країнами. Така ситуація має безумовно негатив#

ний вплив як на світовий економічний розвиток, так

і економічний розвиток окремих країн. За таких

умов, в першу, в невигідному становищі знаходять#

ся найменш розвинені країни так країни, що розви#

ваються. При розподілі капіталу та прибутків останні

несуть великі втрати податкових доходів: з одного

боку — через перенесення прибутку транснаціональ#

них корпорацій у вигідні для декларування податкові

юрисдикції, а з другого — постійно потерпаючи че#

рез відтік капіталу та інших форм незаконних фінан#

сових потоків.

Глобалізація  розглядається як зростання

інтернаціоналізації ринків для товарів і послуг, за#

собів виробництва, фінансових систем, конкуренції,

та технологій. Супроводжується це підвищення мо#

більності факторів виробництва — особливо капіта#

лу, різким зростання об'єму фінансових потоків, і

швидкою передачею технологічних інновацій. Інтег#

рація товарних і фінансових ринків сприяє лібералі#

зації політики на ринках не тільки на ринках товарів

і послуг ринках, а також у фінансовій системі, і веде

до загальної тенденції дерегуляції.

Як вже зазначалося, найбільш динамічним є зро#

стання в сфері фінансів. Протягом трьох десятиліть

між 1980 і 2012, обсяги потоків капіталу зростали в

п'ять разів швидше, ніж торгівля. Глобальна торгів#

ля (експорт) збільшилася на 820% в цілому або 7,2%

на рік, з 1,979 млрд дол. США до 18,214 млрд дол.

США. За той же період, глобальні (назовні) прямі

іноземні інвестиції збільшилися на 5,290% в цілому

або 13,3% в рік, з $ 549 млрд дол. США до 23,593

млрд дол. США [1].

Більшість потоків капіталу були направлені в

сферу послуг, у тому числі банківський сектор. На#

приклад, у 1999 році, на частку послуг припадало

понад половини світових інвестиційних відтоків, хоча

вони становлять лише близько п'яти відсотків світо#

вої торгівлі. І коли суттєві зусилля були докладені

по створенню та зміцненню глобальної архітектури

регулювання торгівлі товарами і послугами, коорди#

нація на наднаціональному рівні не отримала належ#

ної уваги. Вищезгадані обставини мали важливі на#

слідки для національних податкових систем.

На додаток до своєї традиційної ролі у вітчиз#

няній економіці, податкова політика бере на себе

більш значну роль у контексті глобалізації.  Це

інструмент для управління торговельних та інвести#

ційних зв'язків країни з рештою світу, в тому числі

захисту вітчизняної економіки від зовнішніх шоків.

На глобальному рівні, оподаткування також інстру#

мент для (1) створення стимулів для перешкоджаю#

чи виробництво суспільних "зол", таких як забруд#

нення навколишнього середовища і (2) для мобілі#

зації фінансування суспільних благ.

В умовах глобалізації, національна фінансова ар#

хітектура і фінансова політика керується двома важ#

ливими завданнями. Перше полягає у підвищенні

конкурентоспроможності національної системи. У

зв'язку з цим, фіскальна політика використовує два

основних інструменти: нормативну ставку податку на

капітал і прибуток юридичних осіб; і ефективною

граничною ставкою податку на дохід від підприєм#

ницької діяльності. Друга мета полягає в залученні

іноземного капіталу і заощаджень, зберігаючи при

цьому національний капітал в національній еко#

номіці. Але важливим є той факт, що податкова пол#

ітика є суверенною політикою держави і тому не оч#

ікується, що країни будуть автоматично погоджува#

ти свою політику без переговорів та відстоювання

власного інтересу.

Відсутність гармонізації податкової політики ча#

стково пов'язана з тим, що економічні системи ха#

рактеризуються різними рівнями продуктивності

капіталу і різними відсотками заміщення між зао#

щадженнями і споживанням. Тим не менш, навіть з

урахуванням цих міркувань, як правило, практика

свідчить про наявність серйозних відмінностей в по#

даткових ставках, які не підкріплені до цих основ#

них характеристик. Давайте візьмемо за приклад

податок на капітал.

На додаток до своєї традиційної ролі у вітчизняній

економіці, податкова політика бере на себе більш знач#

ну роль у контексті глобалізації. Це інструмент для уп#

равління торгівлі та інвестиціями в країні. Після зрос#
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тання мобільності капіталу фіскально#бюджетна політи#

ка в контексті глобалізації стикається з реальністю по#

ступового дерегулювання руху капіталів. Якщо внут#

рішні податкові ставки є вищими, ніж в інших країнах,

то бізнес буде шукати шляхи його виведення за кордон.

Очевидно, що це є болючим питанням для кожної краї#

ни, оскільки такі дії негативно впливають на потенціал

країни, можливості її економічного зростання та ство#

рення робочих місць.

Питання конкурентоспроможності фіскальної

політики постали в центрі уваги у світлі недавньої

глобальної фінансової кризи. У Сполучених Штатах

при консервативній політиці, відносно високих зако#

нодавчих та ефективних податкових ставок у по#

рівнянні з іншими країнами ОЕСР, також актуальною

є проблема перенесення виробництва за кордон, в

країни що розвиваються, для використання можли#

вості функціонування при відносно низьких витра#

тах на капітал і робочу силу. Для порівняння, в 2013

році середня ефективна ставка корпоративного по#

датку в Сполучених Штахах була на рівні 39,1%, за

якими слідують Японія на 37,0%, Франція — 34,4%,

Німеччина 30.2% та інші. Замикаюсь список Швей#

царія — 21,2%, Турція та Чілі — по 20,0% [2].

Підвищення мобільності капіталу спонукало де#

бати про необхідність глобального і регіонального

співробітництва в податковій політиці з питань кор#

поративного прибутку і капіталу. Головною метою

кооперації є уникнення "гонки на виживання", коли

в спробі заманити капітал в країну, уряди різних

країн підривають доходи від капіталу податкової мо#

білізації один одного. Координація податкової пол#

ітики є технічним і політичним процесом, що сильно

залежить від систематичного і ефективного обміну

інформацією з оподаткування.

Координація та узгодження податкової політи#

ки може мати місце на регіональному та на міжна#

родному рівні. Вигоди від узгодження максимальні,

для цього всі країни мали б погодитися на обмін по#

вною інформацією з питань оподаткування та сис#

тематично застосовувати загальний режим оподат#

кування. Тим не менш, вигоди від координації зале#

жать також від інших факторів, що лежать в основі

національних економік та регулювання обміну

інформації між країнами. Зокрема ключовим факто#

ром, що визначає можливості координації та вигоди

від неї є ступінь мобільності капіталу, відносно мож#

ливості його переміщення між країнами. В умовах

досконалої мобільності капіталу в глобальному мас#

штабі, вигоди від регіональної координації передба#

чаються незначними. Регіональна координація доц#

ільна, якщо група країн в регіоні більш тісно інтег#

ровані між собою, але залишається відносно закри#

тою по відношенню до решти світу. Враховуючи за#

гальну тенденцію дерегулювання, зусилля з гармо#

нізації на регіональному рівні повинні бути скоор#

диновані з ініціативами на міжнародному рівні.

Обговорення координації податкової політики в

умовах глобалізації не може бути повним без аналі#

зу ролі офшорних зон або податкових притулків,

секретності таких юрисдикцій. Прозорість і за#

конність фінансових потоків є центральним для ро#

зуміння недавнього зростання фінансових потоків по

всьому світу, значна частина яких йде через подат#

кові притулки.

По#перше, через секретність юрисдикцій, що за#

безпечують власникам капіталу, полегшується пере#

дача і приховування капіталу, включаючи незакон#

но придбані грошові кошти. І це перетворилося на

серйозну проблему для країн, що розвиваються в

контексті дебатів з фінансування розвитку та управ#

ління. Однак розвинені країни також почали зверта#

ти увагу на проблеми секретності юрисдикціях че#

рез істотні втрати доходів, які виникли в результаті

перенесення прибутку, можливостей трансфертно#

го ціноутворення та інших незаконних угод [4]. Без#

печні притулки, також заслуговують на увагу: части#

на величезної кількості капіталу, проведених через

податкові гавані відносяться до економічної та пол#

ітичної еліти країн, що розвиваються, які в більшості

є незаконними, та не сплачують податки на доходи

від активів. Це передбачає суттєве регресивне опо#

даткування та відносно високий податковий тягар на

середній клас. Таким чином, податкові притулки та

офшорні зони негативно впливають на загострення

нерівності у доходах країн, що розвиваються.

Скритність податкової юрисдикції створює притулок

для корумпованих правителів, щоб приховати вкра#

дені активи, у тому числі коштів, отриманих у резуль#

таті розкрадання доходів від експлуатації природ#

них ресурсів і торгівлі. Наприклад, вважається, що

до 8 відсотків усіх нафтових доходів у країнах зі

слабкими податковими інститутами в кінцевому

підсумку осідають в офшорних центрах [5].

Сприяючи приховуванню, пов'язаних з корупцією

коштів, особи, які б мали відповідати за створення

дієвої системи регулювання підривають управління

в цілому, здійснюючи негативний вплив на податкові

режими, забезпечуючи собі можливості ухилення від

сплати податків в середині країни та ухилення від

сплати податків з боку транснаціональних корпо#

рацій, політичних та економічних еліт. Що в свою

чергу ще більше підриває податкову мораль та по#

казовий ефект. Дійсно, якщо суб'єкти поряд не пла#

тять податки, і особливо, якщо вони відбуваються

без будь якого покарання, при тому займаючи дер#

жавні посади, тим менше стимулів для регулярного

громадянина сплачувати податкові зобов'язання.

Податкові притулки процвітають на таємниці.

Сервісний ключ вони продають своїм клієнтам що є

зобов'язанням утримувати всю інформацію, що має

відношення до їх особи, характеристик і результатів

їх діяльності. Це їх головний капітал, і вони наполег#

ливо працюють, щоб зберегти і захистити його,

навіть в умовах зростаючої тиску з боку світової

спільноти та окремих великих країн з ціллю підняти

їх завісу таємниці. Скритність юрисдикцій і подат#

кові гавані в змозі забезпечити захист своїх клієнтів

через складні інституційні механізми, які встановлю#

ють складні шари секретності, при наявності яких

важко пов'язати незаконні доходи з фактом злочин#

ності і кінцевого бенефіціара.

Застосовуються різноманітні схеми для функці#

онування в офшорах, наприклад створюються
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підставні компанії, щоб служити в якості засобу для

трансфертного ціноутворення, передачі забороне#

них засобів та інших видів діяльності. Або через

інтернет компанії за участю заплутаної міжвідомчої

системи взаємопов'язаних відносин.

Є дві основні риси цих механізмів. Перший це те,

що ми можемо виділити "хамелеонів" структури

підставних компаній в тому сенсі, що ці компанії мо#

жуть бути змінені, реструктуризовані, і переймено#

вані у короткий термін, щоб уникнути будь#яких

інспекцій з боку регулятора або правоохоронних

органів. Другий — мобільність юрисдикції компаній,

згідно з яким компанії можуть бути змінені за бажан#

ням в найкоротші терміни, щоб ухилитися від право#

охоронних органів і кримінального розслідування.

У популярній пресі, поняття таємниці юрисдикцій

і податкових притулків, як правило, пов'язані з паль#

мами тропічних островів таких, як острови Кайман,

Бермуди та інші. Але останні дані показали, що ве#

ликі країни#члени ОЕСР в першу чергу винні у при#

ховуванні банківської таємниці, і в істотному ухи#

ленні від сплати податків [6]. Крім того, дивно, що

це насправді добре керовані країни, які прагнуть ста#

ти світовими взірцями податкового регулювання.

Такі факти суперечать звичній інформації доступній

на Tax Justice Network (www.taxjustice.net), у тому

числі рейтингу територій за ступенем секретності

("Індекс фінансової таємниці").

Правила і норми в розвинених країнах розвива#

ються у відповідь на зростаючі кількості випадків

ухилення від сплати податків і незаконних фінансо#

вих потоків. Але прогрес йде повільно і нерівномір#

но. В результаті, суттєві розбіжності залишаються в

інституційних рамках, і ці відмінності використову#

ються з метою ухилення від сплати податків, зміщен#

ня трансфертного ціноутворення та інших форм не#

законних фінансових операцій. Так, наприклад, у той

час як всі офшорні центри регулюють постачальників

корпоративних послуг, США і Великобританія уни#

кають цього. Цілком можливо, що це відображає

вплив груп інтересів у штатах з Невади і Делаверу,

які відомих податкових гаваней.

Переходячи від визначення та характеристики

існуючих проблем міжнародного податкового регу#

лювання, визначимо необхідні механізми та інстру#

менти впливу з боку контролюючих суб'єктів.

Розширення діяльності в податкових гаванях і

різкий зріст незаконних фінансових потоків за ос#

танні десятиліття спонукали світову спільноту до

створення і зміцнення міжнародно#правових норм

для підвищення прозорості або, скоріше, для бо#

ротьби з конфіденційністю офшорних зон та подат#

кових притулків і забезпечення відповідальної бан#

ківської та торговельні практики. Зусилля були роз#

початі як на національному рівні, і на глобальному

рівні; двосторонній так і багатосторонній основі.

Через те, що левова частка в ухиленні від сплати

податків і незаконних фінансових потоків організо#

вано через транснаціональні корпорації, першочер#

говим напрямком є забезпечення дотримання норм

в галузі корпоративного управління. Недавня гло#

бальна фінансова криза показала, що глибокі недо#

ліки наявні як в системі корпоративного управління

торгових компаній, так і банківського сектору.

Відсутня надійна система стримувань і противаг,

здатних забезпечити контроль відповідальних кор#

поративних практик. У цьому контексті, на глобаль#

ному рівні, головним інструментом для вирішення

цієї проблеми є принципи ОЕСР з корпоративного уп#

равління, особливо глави VI, який визначає, що

"Структура корпоративного управління повинна за#

безпечувати своєчасне і точне розкриття інформації

з усіх істотних питань, що стосуються Корпорації, в

тому числі фінансове становище, результати діяль#

ності, власність і управління компанією [2].

Іншою областю уваги є боротьба з відмиванням

грошей, незаконними фінансовими потоками. У цьо#

му контексті, необхідно прийняти рекомендації

Financial Action Task Force (FATF), що являють со#

бою глобальні стандарти, визнані на міжнародному

рівні по боротьбі з відмиванням грошей і фінансу#

ванням тероризму. Ці рекомендації спрямовані на

підвищення прозорості і надання країнам#членам

основних положень та інструкцій відносно того, як

запобігати всім формам незаконного використання

їх фінансової системи.

У цьому ж контексті, Базельські основні принци#

пи забезпечують основу для банківського нагляду,

які також можуть зробити свій внесок у зниження

рівня використання фінансової системи для незакон#

них цілей. У тому ж ключі, наявні конвенції з регу#

лювання цінних паперів, зокрема багатосторонньо#

го меморандуму про взаєморозуміння, забезпечують

всеосяжну основу для співпраці та взаємодії між

світовими регуляторами ринків цінних паперів в

обмін інформацією [7]. Така співпраця може вклю#

чити відстеження джерел, суми, призначення та влас#

ників фінансових операцій по всьому світу.

Також відзначимо всеосяжну базову Конвенцію

Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з коруп#

цією (Конвенція ООН проти корупції), метою якої є

"сприяння прийняттю і зміцненню заходів щодо за#

побігання і більш ефективної боротьби з корупцією;

для заохочення, сприяння та підтримки міжнародно#

го співробітництва й технічної допомоги в запобі#

ганні та боротьбі з корупцією, у тому числі щодо

повернення активів; і для сприяння добросовісності,

підзвітності та належного управління державними

справами й державним майном [8]. Конвенція забез#

печує рамки для антикорупційної політики на націо#

нальному та регіональному рівні.

Ефективність різних конвенцій та угод про

співробітництво в галузі податкової політики була

обмеженою і нерівномірною. Для багатосторонніх

механізмів реалізація гальмується через відсутність

координації між сторонами конвенцій або угод та

відсутність механізмів підзвітності, мір покарання за

відмову співпрацювати. Двосторонні угоди також

мають свої обмеження.

Крім того, неплатники податків, можуть залиши#

тися на один крок попереду регулятора та інспек#

ційних органів ,  маючи можливість  перенести

підставні компанії, банківські рахунки та інші опе#

рації на території, які ще не охоплені договорами.
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Також ускладнює координацію зусиль по бо#

ротьбі з податковими притулками той факт, що не

всі податкові гавані є рівними. Набір включає в себе

великі і малі офшорні фінансові центри, в тому числі

деякі в бідних країнах. Але в той же час, якщо не

будуть здійснені скоординовані кроки на кількох

фронтах одночасно, дуже важливо буде досягнути

істотних результатів.

ВИСНОВКИ
У статті було виявлено ряд проблем, пов'язаних з

наслідками глобалізації для цілей оподаткування, з яки#

ми стикаються як розвинені, так і країни, що розвива#

ються. Ці проблеми виникають через підвищення мо#

більності капіталу і простоти переміщення прибутку та

економії використання різних податкових юрисдикцій,

відмінностями в інституційному та нормативно#правово#

му середовищі, а також через відсутність прозорості в

міжнародних угодах. Ці фактори обтяжують національні

податкові системи, які повинні забезпечувати власну

рівновагу. Поширення податкових притулків, безпечних

гаваней, секретність податкових юрисдикцій і офшор#

них фінансових центрів зробило цю задачу ще більш

складною.

Існуючі ініціативи на національному, регіональ#

ному та глобальному рівнях, пристосовані до бо#

ротьби з ухиленням від сплати податків шляхом пол#

іпшення податкового співробітництва та підвищен#

ня прозорості дали обмежені і нерівні результати.

Однак ясно те, що одних конвенцій і угод не виста#

чає. Необхідна ефективна реалізація і забезпечен#

ня існуючих норм.

Перший знаходиться в області обміну інформацією,

яка має вирішальне значення для демонтажу традицій#

ної секретності. У зв'язку з цим, на додаток до зусиль

щодо створення та забезпечення дотримання норм про#

зорості, країни повинні прагнути до інституціоналізації

автоматичного обміну інформацією з оподаткування або

AEITs. По#друге, країни і міжнародні інститути повинні

швидко схвалити і застосовувати механізми для підви#

щення підзвітності та прозорості в корпоративному сек#

торі, особливо відносно великих транснаціональних кор#

порацій.

У зв'язку з цим, світова спільнота повинна згур#

туватися навколо зусиль по інституціоналізації пра#

вила звітності по кожній окремій країні, а також ун#

ітарного оподаткування транснаціональних корпо#

рацій, так щоб всі країни були в змозі належним чи#

ном і систематично збирати податки по всій діяль#

ності, що відбувається на їх юрисдикції та відповід#

но їх платників податків, незалежно від їх географі#

чного розташування.

Реалізація існуючих конвенцій, угод і механізмів

по боротьбі з ухиленням від сплати податків, ко#

рупції та інших незаконних фінансових операцій ви#

магає значного технічного потенціалу. Таке нарощу#

вання, як правило, в дефіциті у країнах, що розви#

ваються. Такі країни, як правило, мають тонкий за#

пас знань. Таким чином, дискусія про міжнародне

податкове співробітництво повинне включати в себе

стратегії для надання допомоги країнам, що розви#

ваються в створенні їх технічного та адміністратив#

ного потенціалу для боротьби з ухиленням від спла#

ти податків і пов'язаних з ними незаконних фінансо#

вих методів в корпоративному і фінансовому секто#

рах. Це має бути в основі стратегії розвитку після

2015 року.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Енергетика України, вже протягом тривалого часу

знаходиться в кризовій ситуації. Не дивлячись на спро#

би подолання енергетичної залежності економіки

України від постачання ресурсів з#за кордону за останні

роки вона лише зросла. До традиційного імпорту при#

родного газу, нафти та нафтопродуктів додався імпорт

вугілля та електроенергії. Серйозною проблемою опа#

лювального сезону 2014—2015 рр. був дефіцит вугілля
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ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ
ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

S. Naraievs'kyj,
senior teacher, Department of International Economics,
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF ENERGY PRODUCTION TECHNOLOGIES BASED
ON THE BALANCED SCORECARD

У статті проведено оцінювання конкурентоспроможності технологій отримання енергії на основі
збалансованої системи показників, з їх поділом на чотири групи: аспект споживача, внутрішні бізнес#
процеси, аспект розвитку, фінансовий аспект. Для оцінювання конкурентоспроможності обрано два
найбільш поширених види технологій у традиційній енергетиці (теплова енергетика на основі вугіл#
ля та атомна енергетика) і два найбільш перспективних види технологій у альтернативній енерге#
тиці (вітрова енергетика та сонячна енергетика). Результати дослідження засвідчили, що найвищу
конкурентоспроможність має вітрова енергетика, а наступні позиції посіли сонячна енергетика,
атомна енергетика, теплова енергетика. Доведено, що серед основних переваг вітрової енергети#
ки слід виділити собівартість електроенергії, безпеку, мінімально можливу потужність при введенні
об'єкту, а також показники з аспектів розвитку та фінансів. Серед основних переваг сонячної енер#
гетики зазначено мінімально можлива потужність при введенні об'єкту та існуючі тарифи на вироб#
лену електроенергію. Обгрунтовано, що в традиційній енергетиці, поряд з певними перевагами, є
суттєві недоліки, зокрема шкідливість для навколишнього середовища теплової енергетики, три#
валий термін будівництва та високі інвестиційні витрати для атомної енергетики. В підсумку зазна#
чено про важливість комплексного розвитку енергетики України зі збільшенням використання місце#
вих ресурсів.

The article provides an estimate of competitiveness of energy production technologies based on the
Balanced Scorecard, which divided into four groups: the consumer aspect, internal business processes,
the development aspect, the financial aspect. The author for estimation of the competitiveness selected
two most common types of technologies in the traditional energy sector (thermal power from coal and
nuclear power) and two types of the most promising technologies in alternative energy (wind energy and
solar energy). The study results showed that wind energy has the highest competitiveness, and further
position occupied by solar power, nuclear power and thermal energy. It is proved that among the main
advantages of wind power should highlight the cost of electricity, security, the lowest possible power at
the facility, as well as indicators of development and finance. The article confirmed that among the main
advantages of solar energy is the lowest possible power at the facility and existing tariffs on electricity
produced. It is confirmed that in the traditional energy sector, along with certain advantages, there are
significant drawbacks, particularly harmful to the environment thermal power, long construction period
and high investment costs for nuclear power. As a result, the author noted the importance of the integrated
development of energy in Ukraine and increasing use of local resources.

Ключові слова: збалансована система показників, аспект споживача, внутрішні бізнес$процеси, аспект

розвитку, фінансовий аспект, теплова енергетика, атомна енергетика, вітрова енергетика, сонячна

енергетика.

Key words: Balanced Scorecard, aspect of consumer, internal business processes, development aspect, financial

aspect, thermal electrical power, nuclear power, wind power, solar power.

для енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС). У на#

ступному опалювальному сезоні 2015—2016 рр. ця про#

блема може суттєво загостритись. За перші сім місяців

2015 р. Україна імпортувала майже 1,5 млн т вугілля,

але склади українських ТЕС майже порожні. Лише на

Луганській ТЕС є достатні запаси вугілля, але оскільки

вона працює фактично в режимі "енергетичного остро#

ву", тож, на енергетику України, загалом, позитивного

впливу її робота не справляє. Найменші запаси вугілля
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на Слов'янській ТЕС (склади заповнені на 0,2 %) та При#

дніпровській ТЕС (0,8 %) [1]. Іншою, не менш важли#

вою, проблемою тривалий час залишається зношеність

енергетичного обладнання та частий вихід його з ладу.

Так, наприкінці липня 2015 р. через відключення одно#

го з енергоблоків на Запорізькій атомній електростанції

(АЕС) та пошкодження обладнання через бойові дії на

Сході України дефіцит потужностей в енергосистемі

України складав близько 3 000 МВт [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питанням у галузі енергетики Украї#

ни займається значна кількість організацій в Україні.

Особливу увагу цьому приділяють науковці, що працю#

ють у різних напрямах альтернативної енергетики. Зок#

рема слід зазначити роботу С.О. Кудрі [3, с. 25—47] та

інших співробітників Інституту відновлюваних джерел

енергії НАН України. Певний перелік проектів, за раху#

нок яких можна розпочати перебудову енергетики Ук#

раїни на основі нових технологічних рішень розміщено

на сайті Української асоціації відновлюваної енергети#

ки [4]. Актуальність дослідження полягає у критичній

ситуації, що склалась в енергетиці України. Зокрема че#

рез зростаючу енергетичну залежність у постачанні

ресурсів, що спричинена військовими діями на Сході

України і, відповідно, зниженням видобутку вугілля, яко#

го останнім часом не вистачає для енергоблоків украї#

нських ТЕС. Також, додає складнощів у роботі енерге#

тиків зношеність генеруючого обладнання, що у разі

аварійних ситуацій призводить до дефіциту потужнос#

тей і відключення споживачів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінювання конкурентоспромож#

ності технологій отримання енергії на основі збалансо#

ваної системи показників (Balanced Scorecard — BSC).

Завданнями статті є розрахунок окремих складових BSC

(аспект споживача, внутрішні бізнес#процеси, аспект

розвитку, фінансовий аспект), їх опрацювання та вибір

найбільш конкурентоспроможної технології отримання

енергії з тих, що вже широко використовуються в енер#

гетиці України (теплова енергетика на основі вугілля та

атомна енергетика) та тих, що можуть знайти застосу#

вання в найближчому майбутньому (вітрова енергетика

та сонячна енергетика). Методологічну основу станов#

лять методи статистичного дослідження, групування,

порівняльного аналізу, збалансованої системи показ#

ників, логічного узагальнення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Переважна більшість об'єктів теплової енергетики

України відпрацювали свій плановий ресурс і потребу#

ють заміни. Так, енергогенеруюче обладнання При#

дніпровської ТЕС та деяких інших ТЕС України відпра#

цювало понад 300 тис. годин при планових показниках

близько 100 тис. годин. Додатковою проблемою для

ТЕС України починаючи з 2014 р. став дефіцит вугілля

[3, с. 37—38]. Схожа ситуація склалася в атомній енер#

гетиці України, де 13 з 15#ти енергоблоків, що встанов#

лені на АЕС відпрацювали запланований термін експлу#

атації і потребують робіт з його подовження чи виве#

дення з експлуатації [5].

Проведемо оцінювання конкурентоспроможності

технологій отримання енергії, які вже широко викорис#

товуються в енергетиці України (теплова енергетика на

основі вугілля та атомна енергетика) та технологій, які

можуть отримати широке використання в найближчому

майбутньому (вітрова енергетика та сонячна енергети#

ка). Для порівняння різних видів енергетичних техно#

логій доцільно скористаємося BSC. Запропонована си#

Таблиця 1. Сукупність показників та їх обгрунтування

Групи 
показників 

Показники 
(одиниці виміру) Обгрунтування показників 

1. Аспект 
споживача 

1.1. Собівартість 
електроенергії 
(центів/кВт·год) 

Середня вартість, за якою електростанція може виробляти 
електроенергію протягом корисного терміну свого 
використання 

1.2. Стабільність 
постачання (%) 

Можливість отримання електроенергії в необхідних обсягах 
та в потрібний час (для розрахунку використовувався 
коефіцієнт використання встановленої потужності) 

1.3. Безпека: шкідливість, 
аварійність 
(дол./кВт·годт) 

Сукупність характеристик, що враховують шкідливий вплив 
на навколишнє середовище та можливі наслідки від 
аварійних ситуацій 

2. Внутрішні 
бізнес-процеси 

2.1. Термін будівництва 
(місяців, років) 

Час необхідний для введення енергетичного об’єкту в 
експлуатацію від моменту початку будівництва до моменту 
виробництва електроенергії 

2.2. Мінімально можлива 
встановлена потужність 
(МВт) 

Мінімальна потужність станції (енергоустановки, 
енергоблоку), яка може бути введена в експлуатацію та 
почати виробництво електроенергії 

2.3. Продуктивність праці 
(осіб/ГВт) 

Кількість працюючих (обслуговуючих працівників) на ГВт 
встановленої потужності 

3. Аспект 
розвитку 

3.1. Зростання (зниження) 
встановлених 
потужностей (МВт) 

Зростання чи зниження потужностей за період 2000 – 2014 
рр. для ринку ЄС як найбільш конкурентного ринку з 
виробництва електроенергії 

3.2. Зміни частки в 
генеруючих потужностях 
(%) 

Зміни частки (структури) генеруючих потужностей за період 
2000 – 2014 рр. для ринку ЄС як найбільш конкурентного 
ринку з виробництва електроенергії 

4. Фінансовий 
аспект 

4.1. Інвестиційні витрати 
(дол./кВт) 

Інвестиційні витрати для введення генеруючого об’єкту в 
експлуатацію 

4.2. Тарифи на 
електроенергію 
(грн./МВт·год) 

Існуючі в Україні тарифи на електроенергію для її 
виробників 
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стема показників складається з чотирьох груп, які вклю#

чають десять показників (табл. 1).

Перша група показників (аспект споживача) має

відображати переваги та недоліки, які властиві різним

видам технологій виробництва електроенергії саме для

кінцевих споживачів. Одним з головних показників є

собівартість електроенергії, оскільки він свідчить, яку

суму коштів необхідно витратити на одиницю виробле#

ної електроенергії для різних видів технологій.

Стабільність постачання підтверджує можливість без#

перервної роботи, а питання безпеки, насамперед, сто#

сується шкідливості для навколишнього середовища та

аварійності.

Друга група показників (внутрішні бізнес#процеси)

розглядає питання щодо власників та виробників елек#

троенергії. Термін будівництва найбільш важливий для

інвестора, оскільки він зазначає, через який час елект#

ростанція зможе бути введена в експлуатацію, почне

виробляти електроенергію і повертати вкладені кошти.

Мінімально можлива встановлена потужність при вве#

денні об'єкта в експлуатацію окрім складової бізнес#

процесів, також впливає на фінансовий аспект, оскіль#

ки вона характеризує, яка мінімальна сума коштів по#

трібна для виробництва електроенергії за рахунок тієї

чи іншої технології. Продуктивність праці (кількість об#

слуговуючих працівників на одиницю потужності) є важ#

ливим для експлуатуючої організації. Менша кількість

працюючих свідчить про менші витрати пов'язані з

оплатою праці, а також спрощення процесу управління

за рахунок меншої кількості управлінських рівнів.

Третя група показників (аспект розвитку) характе#

ризує, якими темпами розвиваються технології вироб#

ництва електроенергії. Для аналізу був обраний ринок

країн Європейського Союзу (ЄС) як найбільш конкурен#

тний з виробництва електроенергії. Конкуренція у сфері

виробництва на ринку ЄС почала запроваджуватись з

кінці 80#х початку 90#х рр. ХХ ст., суттєво раніше ніж у

інших регіонах та країнах Світу. Показник, що характе#

ризує зростання (зниження) генеруючих потужностей

відображає зміни абсолютних величин, а зміна частки

різних технологій в загальній генерації відображає

трансформацію структури виробництва електроенергії

на ринку ЄС.

Четверта група показників (фінансовий аспект) ха#

рактеризує рівень інвестиційних витрат необхідних для

введення в експлуатацію об'єктів генерації, а рівень та#

рифів на електроенергію зазначає наскільки швидко

будуть повертатись вкладені кошти відносно інших видів

технологій.

Інформаційні дані для оцінювання конкурентоспро#

можності технологій отримання енергії розміщено у таб#

лиці 2.

Складові аспекту споживача розраховувались на#

ступним чином: собівартість електроенергії враховува#

ла поділ витрат на п'ять складових, такі як, інвестиційні,

експлуатаційні, паливні, екстертальні, ліквідаційні;

стабільність постачання на основі результатів роботи

енергетичних об'єктів України, даних Міжнародної

організації, що працює у сфері альтернативної енерге#

тики Renewable Energy Policy Network for the 21st

Century (REN 21); показник безпеки за результатами

дослідження (The True Cost of Electric Power. Resources

For the Foture), що охоплювало значний перелік робіт

за цим напрямом у різних країнах Світу за понад десять

років.

Складові внутрішніх бізнес#процесів засновані на
реальних даних, зокрема, терміни будівництва врахо#

вують міжнародний досвід та результати спорудження

Таблиця 2. Дані для оцінювання конкурентоспроможності технологій отримання енергії

Джерело: розраховано на основі [6; 7, с. 75;8, с. 16; 9; 10; 11; 12; 13; 14].

Групи 
показників 

Показники  
(одиниці виміру) 

Теплова 
енергетика 

Атомна 
енергетика 

Вітрова 
енергетика 

Сонячна 
енергетика 

1. Аспект 
споживача 

1.1. Собівартість 
електроенергії 
(центів/кВт·год) 

10,45 – 
228,91 7,1 – 24,8 3,69 – 

12,51 7,12 – 40,04 

1.2. Стабільність 
постачання (%) 50 – 70 70 – 90 25 – 40 10 – 30 

1.3. Безпека: 
шкідливість, 
аварійність 
(дол./кВт·год) 

0,0139 – 
2,1583 

0,0019 – 
0,1004 0 – 0,034 0 – 0,081 

2. Внутрішні 
бізнес-процеси 

2.1. Термін 
будівництва (місяців, 
років) 

3 – 6 років 5 – 8 років 6 – 12 міс. 2 – 12 міс. 

2.2. Мінімально 
можлива встановлена 
потужність (МВт) 

100 МВт 1000 МВт 2 МВт 30 кВт 

2.3. Продуктивність 
праці (осіб/ГВт) 500 – 1 400 2 300 – 2 865  80 – 100 180 – 200 

3. Аспект 
розвитку 

3.1. Зростання 
(зниження) 
встановлених 
потужностей (МВТ) 

– 24 745,7 – 13 190,0 116 759,6 87 926,0 

3.2. Зміна частки в 
генеруючих 
потужностях (%) 

– 6,2 – 9,2 + 11,7 + 9,68 

4. Фінансовий 
аспект 

4.1. Інвестиційні 
витрати (дол./кВт) 2 218 -2 590 3 000 – 5 530 900 – 1 500 1 200 – 1 950 

4.2. Тарифи на 
електроенергію 
(грн./МВт·год) 

1031,46 426,24 2798,57 7201,19 
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об'єктів альтернативної енергетики в Україні за останні

роки, а мінімально можлива потужність та продук#

тивність праці (кількість обслуговуючих працівників на

одиницю потужності) відповідають показникам енерге#

тичного обладнання, що працює в енергетиці України.

Складові аспекту розвитку враховували зміни в енер#

гетиці ЄС. При врахуванні ситуації на енергоринку Україні

перевага альтернативної енергетики була б, не менш пе#

реконливою, оскільки вона, хоч і повільно, але розвиваєть#

ся. В традиційній енергетиці України ситуація є критичною,

про що зазначено на початку статті. Так, останній енер#

гоблок на АЕС в Україні введено в експлуатацію у 2004 р.

Його будівництво розпочалося ще за часів перебування

України у складі СРСР та тривало близько двадцять років.

Складові фінансового аспекту враховують міжна#

родних досвід та українську специфіку стосовно інвес#

тиційних витрат, а стосовно тарифів, то вони відповіда#

ють реальним тарифам, за якими виробники електро#

енергії в Україні постачають її державному підприєм#

ству (ДП Енергоринок).

Результати оцінювання конкурентоспроможності

традиційних (табл. 3) та альтернативних (табл. 4) техно#

логій отримання енергії засвідчили переваги, саме аль#

тернативної енергетики.

Першу позицію отримала вітроенергетика. Серед її

основними конкурентних переваг слід назвати такі: со#

бівартість електроенергії, безпека, мінімально можли#

ва потужність, продуктивність праці, обидва показники

аспекту розвитку, інвестиційні витрати. Стосовно

термінів будівництва, то для потужних об'єктів (50—100

МВт та більше) вони є порівняними з сонячною енерге#

тикою. Додатковою перевагою вітрової енергетики є те,

що вона може розміщувати вітрові установки на полях

де ведуться сільськогосподарські роботи чи існують

пасовища. Виведення земель з використання в такому

випадку є мінімальним (в межах 1—2 % від загальної

площі розміщення вітрового парку). Для України, як

великої сільськогосподарської країни, де на сільсько#

господарські угіддя припадає понад 2/3 загальної те#

риторії країни, це є вагомою перевагою.

Другу позиція сонячної енергетики зумовлена най#

меншими термінами будівництва, мінімально можливою

потужністю та найвищим тарифом на закупівлю елект#

роенергії серед усіх порівнюваних технологічних

рішень. Наразі, високі тарифи на закупівлю електро#

енергію дотуються державою, але така ситуація в Україні

має зберігатися до 2030 р., що підтверджується на за#

конодавчому рівні. В подальшому ці тарифи можна буде

знижувати. Досвід США свідчить, що за рахунок спо#

рудження потужних об'єктів (ефект масштабу) вітрова

енергетика по всій країні, а сонячна енергетика в регіо#

нах з найбільшою інтенсивністю сонячного опромінен#

ня вже є конкурентоспроможними і можуть розвивати#

ся без державної підтримки. Важливою складовою, що

може додатково посилити позиції сонячної енергетики

є її модульний характер і наближеність до споживача.

Об'єкти сонячної енергетики при наявності вільних площ

можна споруджувати в безпосередній близькості до

споживача і саме в таких обсягах, які є необхідними.

Основною перевагою атомної енергетики є

стабільність постачання електроенергії. Хоча коефіцієнт

використання встановленої потужності для українських

АЕС становить близько 70 %, а для порівняння, на АЕС

у США — близько 90 %. Але іншою стороною цієї пе#

реваги є те, що АЕС не може підлаштовуватись під ко#

ливання добових навантажень. Її не можна вимкнути у

нічний час, коли спостерігається зниження навантажен#

ня на енергосистему та знову ввімкнути вдень, коли на#

вантаження зростає. Тож, вона, як і більшість інших

видів технологій в енергетиці мають комбінувати свою

роботу. Вагомими недоліками атомної енергетики є ви#

сокі інвестиційні витрати та тривалі терміни будівницт#

ва, які в багатьох випадках суттєво перевищують за#

плановані показники. Останнім відомим фактом суттє#

вої затримки термінів у будівництві є спорудження АЕС

у Фінляндії (третій енергоблок АЕС Олкілуото). Споруд#

ження станції розпочалось у 2004 р., а введення в експ#

луатацію було заплановано на 2009 р. Наразі воно пе#

ренесено на 2018 р., а початкові інвестиції зросли на

понад два мільярди євро [15].

Групи 
показників Показники Вагомість 

показників 

Технології отримання електроенергії
Теплова енергетика Атомна енергетика
Бальна 
оцінка 

Зважена 
оцінка 

Бальна 
оцінка 

Зважена 
оцінка 

1. Аспект 
споживача 

1.1. Собівартість електроенергії 0,3 0,068 0,02 0,508 0,152
1.2. Стабільність постачання 0,2 0,135 0,027 1 0,2
1.3. Безпека: шкідливість, аварійність 0,5 0,0157 0,008 0,332 0,166
Разом 1 – 0,055 – 0,518

2. Внутрішні 
бізнес-процеси 

2.1. Термін будівництва 0,3 0,13 0,039 0,09 0,027 
2.2. Мінімально можлива встановлена 
потужність 0,2 0,01 0,002 0,001 0 

2.3. Продуктивність праці 0,5 0,095 0,048 0,035 0,018 
Разом 1 – 0,089 – 0,045

3. Аспект 
розвитку 

3.1. Зростання (зниження) 
встановлених потужностей 0,5 0,004 0,002 0,085 0,043 

3.2. Зміна частки в генеруючих 
потужностях 0,5 0,286 0,143 0,424 0,212 

Разом 1 – 0,145 – 0,255 

4. Фінансовий 
аспект 

4.1. Інвестиційні витрати 0,6 0,499 0,299 0,281 0,169
4.2. Тарифи на електроенергію 0,4 0,143 0,057 0,059 0,024
Разом 1 – 0,356 – 0,193

Всього за технологією – 0,645 – 1,011

Таблиця 3. Оцінювання конкурентоспроможності енергетичних технологій на основі
збалансованої системи показників для об'єктів традиційної енергетики

Джерело: розрахована за даними таблиці 2.



83

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Теплова енергетика на основі вугілля зайняла ос#

танню позицію. Найбільш проблемними питаннями її

роботи є забруднення навколишнього середовища, три#

валі терміни будівництва та значна кількість обслугову#

ючих працівників порівняно з об'єктами альтернативної

енергетики. Це й вплинуло на те, що у країнах ЄС

кількість ТЕС на вугіллі останнім часом лише знижуєть#

ся. В умовах, що склались в Україні у тепловій енерге#

тиці, на перший план виходить дефіцит вугілля, що при#

зводить до зупинки діючих електростанцій.

Доцільним слід вважати комплексний розвиток енер#

гетики через модернізацію існуючих потужностей у тра#

диційній енергетиці та введені нових потужностей у альтер#

нативній енергетиці. Стосовно розвитку альтернативної

енергетики, то корисним буде вводити додаткові потужності

саме в тих регіонах де відчувається дефіцит електроенергії.

Таким чином можна досягти наближення виробництва до

споживання та зменшити втрати в мережах, що сягають в

Україні до 20 % від виробленої електроенергії.

ВИСНОВКИ
При оцінюванні конкурентоспроможності техно#

логій отримання енергії використовувалась збалансо#

вана система показників. Показники були розбиті на

чотири групи: аспект споживача, внутрішні бізнес#про#

цеси, аспект розвитку, фінансовий аспект. Аналізува#

лись показники чотирьох видів технологій, дві з яких

відносяться до найбільш поширених в Україні традиц#

ійних видів технологій (теплова енергетика на основі

вугілля та атомна енергетика), а ще дві до найбільш пер#

спективних альтернативних видів технологій (вітрова

енергетика та сонячна енергетика).

За результатами оцінювання позиції розподілились

наступним чином: перше місце — вітрова енергетика (су#

купний показник — 3,47), друге місце — сонячна енер#

гетик (2,794), третє місце — атомна енергетика (1,011),

четверте місце — теплова енергетика (0,645). Перевага#

ми вітрової енергетики є собівартість електроенергії,

безпека, мінімально можлива потужність, продуктивність

праці та показники аспекту розвитку і фінансового ас#

пекту. Перевагами сонячної енергетики є мінімальна мож#

лива потужність та найвищі тарифи порівняно з іншими

видами генерації, що може забезпечити швидке повер#

нення інвестованих коштів та вищі прибутки. Недоліком

обох наведених технологій є нестабільність у виробництві

електроенергії, хоча при досить рівномірному розміщенні

вітроенергетичних об'єктів по значній території цей не#

долік до певної міри компенсується, а для сонячної енер#

гетики період виробництва електроенергії (у світлий час

доби) збігається зі зростанням навантаження в мережах.

Перевагами атомної енергетики є найвищий показник

використання встановленої потужності, але вона має ва#

гомі недоліки, а саме, показники безпеки, високі інвес#

тиційні витрати та тривалий термін будівництва. Теплова

енергетика на основі вугілля є значним забруднювачем

навколишнього середовища, а дефіцит вугілля, що спос#

терігається в Україні останнім часом негативно позна#

чається на стабільності роботі ТЕС.

Наступні наукові дослідження доцільно зосереди#

ти на комплексному розвитку енергетики України. Роз#

глянути можливості поєднання в регіональні енергоком#

плекси об'єктів генерації, що використовують різні тех#

нології отримання енергії. Також, враховуючи ситуацію

на Сході України слід більше уваги приділяти викорис#

танню місцевих енергетичних ресурсів. Це повинно

підвищити ефективність роботи енергетики України за#

галом, зменшити втрати в мережах, зменшити закупів#

лю імпортних енергоресурсів, що має сприяти реально#

му зниженню енергетичної залежності.

Література:

1. Запаси вугілля на ТЕС станом на 21 серпня 2015

року [Електронний ресурс]: Сайт дослідницької та кон#

салтингової організації "Центр досліджень енергетики".

— Режим доступу: http://eircenter.com/multimedia/

infografika/2015/08/21/zapasi#vugillya#na#tes#

stanom#na#21#serpnya#2015#roku/

2. Глава Укрэнерго о том, что ждет украинцев зи#

мой [Электронный ресурс]: Сайт Энергетика Украины.

— Режим доступа: http://uaenergy.com.ua/post/

Групи 
показників Показники Вагомість 

показників 

Технології отримання електроенергії 
Вітрова енергетика Сонячна енергетика

Бальна 
оцінка 

Зважена 
оцінка 

Бальна 
оцінка 

Зважена 
оцінка 

1. Аспект 
споживача 

1.1. Собівартість електроенергії 0,3 1 0,3 0,344 0,103 
1.2. Стабільність постачання 0,2 0,406 0,081 0,169 0,034 
1.3. Безпека: шкідливість, аварійність 0,5 1 0,5 0,42 0,21 
Разом 1 – 0,881 – 0,347 

2. Внутрішні 
бізнес-процеси 

2.1. Термін будівництва 0,3 0,777 0,233 1 0,3 
2.2. Мінімально можлива встановлена 
потужність 0,2 0,5 0,1 1 0,2 

2.3. Продуктивність праці 0,5 1 0,5 0,474 0,237 
Разом 1 – 0,833 – 0,737 

3. Аспект 
розвитку 

3.1. Зростання (зниження) 
встановлених потужностей 0,5 1 0,5 0,797 0,399 

3.2. Зміна частки в генеруючих 
потужностях 0,5 1 0,5 0,907 0,454 

Разом 1 – 1 – 0,853 

4. Фінансовий 
аспект 

4.1. Інвестиційні витрати 0,6 1 0,6 0,762 0,457 
4.2. Тарифи на електроенергію 0,4 0,389 0,156 1 0,4 
Разом 1 – 0,756 – 0,857 

Всього за технологією – 3,47 – 2,794 

Таблиця 4. Оцінювання конкурентоспроможності енергетичних технологій на основі
збалансованої системи показників для об'єктів альтернативної енергетики

Джерело: розрахована за даними таблиці 2.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зрощення бізнесу та влади, зростання корупції, по#

силення кризових явищ в економічній та політичній

сфері України призводить не до економічного зростан#

ня, а до пошуку ренти. Рентоорієнтована поведінка стає

домінуючую у суспільстві, що призводить до значних

соціальних втрати та єдиним варіантом існування су#

спільства. Однією з форм такої поведінки є пошук по#

літичної ренти як напрям неоінституціональної теорії,

що виникає у другій половині ХХ ст. Головна ідея ції

теорії є пояснення механізму впливу політичних інсти#

тутів та влади на економічну сферу суспільства. Ця про#

блема є актуальною для будь#якої країни, зокрема для

України, в якій вона набула значних розмірів, проте вона

є мало дослідженою. Отже, створення системи кате#

горій політичної ренти є важливим етапом у побудові

теорії політичної ренти.

УДК 330.1

О. В. Грушко,
аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СИСТЕМА КАТЕГОРІЙ ТЕОРІЇ
ПОЛІТИЧНОЇ РЕНТИ

O. Grushko,
graduate student, Kyiv national economic university naed after Vadym Hetman

THE SYSTEM OF CATEGORIES OF THE THEORY OF POLITICAL RENT

Політична рента — надзвичайно важлива економічна категорія, яка, однак, є мало дослідже#
ною. В статті зроблено спробу визначити систему фундаментальних категорій теорії політич#
ної ренти таких як "політична рента", "рентоорієнтована поведінка", "політичний ринок", "рен#
та", "бюрократ", "групи тиску", встановлено зв'язок з іншими категоріями економічної систе#
ми та наведено основні групи суб'єктів пошуку політичної ренти.

Political rent — an extremely important economic category, which, however, is little explored. The
article attempts to define the fundamental categories of system theory of political rent as "political
rent", "rent — seeking", "political market", "rent", "pressure groups", "bureaucrat", establishing
connections with other categories of economic system and major groups are the subjects of a political
rent.

Ключові слова: політична рента, рентоорієнтована поведінка, групи тиску, неоінституціоналізм, те$

орія суспільного вибору, політична корупція.

Key words: political rent, rent$seeking, pressure groups, neoinstitutionalism, public choice theory, political

corruption.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теорія політичної ренти розглядається як складова

теорії суспільного вибору та пов'язана з іменами Джей#

мса Б'юкенена, Анни Крюгер, , Гордона Таллока, Ро#

берта Толлісона. Окремі аспекти розглядаються також

у роботах Б. Бейсинджера, Б. Вагнера, А. Лоунбурга,

М. Олсона, А. Ослунда, А. Хіллмана, та ін. Окремі пи#

тання, присвячені теорії політичої ренти висвітлювали

такі українські вчені, як: М. Галабурда, М. Гордон,

Т. Гуровська, В. Дементьєв, Длугопольський О.В.,

Ю. Зайцев, В. Лагутін, І. Малий, О. Мошенець, О. Прутсь#

ка.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження системи категорій по#

літичної ренти як складової теорії суспільного вибору.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з найменш вивчених та суперечливих питань

в економічній теорії є політична рента. Це пов'язано з

тим, що політична рента є категорією на межі зіткнення

двох наук: економічної теорії та політології. Це призве#

ло до появи різного трактування та розуміння сутності

політичної ренти та побудови систему категорій цієї

теорії. Цю теорію грунтовно було досліджено неоінсти#

туціоналістами в теорії суспільного вибору. Як відомо,

остання вивчає політичний механізм формування еко#

номічних рішень, а також різні способи та методи, за

допомогою яких люди використовують державні уста#

нови у своїх власних інтересах. Використовуючи прин#

ципи класичного лібералізму та методи мікроекономіч#

ного аналізу, представники цієї теорії зробили об'єктом

дослідження не вплив кредитно#грошових, фінансових

заходів на економіку, а сам процес прийняття урядових

рішень [1, с. 546].

 Для побудови системи категорій теорії політичної

ренти, перш за все, потрібно дати визначення поняття

"політика". На думку автора, найбільш прийнятне ви#

значення "політики" наводить Дж. Б'юкенен, який роз#

глядає як арену мінових відносин, де відбувається

обмін, подібний до ринкового: "Політика — складна

система обміну між індивідами, у якій останні намага#

ються колективно досягнути своїх власних цілей, оск#

ільки не можуть реалізувати їх шляхом звичайного

ринкового обміну. Тут немає інших інтересів, окрім

індивідуальних. На ринку люди міняють яблука на

апельсини, а в політиці — погоджуються платити по#

датки в обмін на блага, необхідні всім і кожному — від

місцевої пожежної охорони до суду" [3, с. 108]. Різни#

ця між ринковим і політичним обміном полягає у тому,

що його учасники мають різну мету. На ринку, як відо#

мо, відбувається взаємовигідний обмін. У політичній

сфері державні посадовці, чиновники, депутати не зав#

жди керуються міркуваннями виключно суспільного

блага. Швидше, навпаки, як звичайний економічний

індивід вони прагнутимуть до максимізації власної ви#

годи, послідовної реалізації індивідуальних інтересів,

у тому числі на державній службі та у виборних орга#

нах. Наприклад, в обмін на голоси на виборах майбутні

політичні діячі обіцяють запровадження вигідних за#

конів, зменшення ставки оподаткування, підвищення

соціальних стандартів тощо [5, с. 306]. Тобто політика

трактується з економічного змісту, використовуючи

принцип максимізації індивідуальної вигоди та інтере#

су, що призводить до розуміння її як ринкової кате#

горії.

Складність побудови теорії політичної ренти є су#

перечливе та неоднозначне розуміння категорії "рента",

яка використовується у різних значеннях: будь#який

дохід, процент на капітал, частина прибутку або зар#

плати, у сучасному розумінні вчених вважається рентою,

якщо його рівень значно перевищує відповідно поточ#

ну норму процента, середній рівень прибуку або заро#

бітної плати. Тобто, коли плата за ресурси є вищою за

нормальний рівень, встановлений на певному ринку,

внаслідок певних причин. Також ця категорія може мати

значення у повсякденному житті як орендна або квар#

тирна плата, дохід від облігацій та ін. Трактування та

розуміння ренти пов'язане з її історичним розвитком. В

інших випадках він означає віддачу ресурсу понад його

найкращий альтернативний дохід. Останній термін час#

то називають "економічною рентою" і визначають як

грошова оплата фактора виробництва, яка перевищує

альтернативні витрати, необхідне, щоб утримати його в

даній сфері використання [19, с. 668].

На думку Дж. Б'юкенена, ренту визначають як дохід

від використання ресурсів за вирахуванням тієї його

частини, яка відповідає доходу від їх найкращого аль#

теративного використання [18, p. 3].

Рента як економічне явище означає постійне отри#

мування власником частини доходу з капіталу, майна чи

землі, причому такої частини, що не потребує для свого

одержання будь#якої підприємницької діяльності [20,

с.106].

Узагальнюючи наведені вище визначення можна

сформулювати наступне пояснення сутності ренти як

особливого виду стабільного нетрудового доходу, без#

посередньо не пов'язаного з будь#якою формою

підприємницької діяльності, що отримується власником

обмежених ресурсів.

Отримання доходів може бути забезпечене різни#

ми способами, причому, залежно від характеру впливу

обраних способів, активність підприємців розподіляєть#

ся на "пошук прибутку" (profit seeking) і "пошук ренти"

(rent seeking) [15, с. 55]. Факт утворення ренти дозво#

ляє власнику ресурсів шукати варіанти їх найбільш ефек#

тивного розміщення та використання, створює стимули

для такого пошуку та інвестицій. Така поведінка отри#

мала назву рентоорієнтована, яка спрямована на отри#

мання додаткового доходу за рахунок монопольного

положення. Варто додати, що рентоорієнтована пове#

дінка може бути характерна, як для одного індивіда, так

і для цілої соціальної групи, а в інших випадках може

стати домінуючою навіть для всього суспільства [21, с.

63].

 Пошук політичної ренти є проявом рентоорієнто#

ваної поведінки на політичному ринку, яка проявляєть#

ся як здатність суб'єктів політичного процесу макси#

мально задовольняти власні інтереси. В політичному

житті, як і в економічному, кожний учасник максимізує

власну функцію корисності. Індивідуальний інтерес, що

керує людською поведінкою (в тому числі і в політичній

сфері, і в державній діяльності), втілюється в індивіду#

альних благах (благах для індивідуального споживан#

ня), що отримані індивідом в результаті цієї поведінки.

Державний агент розглядається в якості раціональної

("економічної") людини, яка здатна оцінити індивідуаль#

ну користь та витрати від політичної діяльності. Тобто

державну діяльність можна звести до діяльності раціо#

нальних індивідів, які приймають рішення у відповідності

з принципом максимізації індивідуальної функції корис#

ності [6, с. 454].

Розробка теорії політичної ренти започаткована в

працях Гордона Таллока та Анни Крюгер на рубежі

1960—70#х р. ХХ ст.

Передумовою дослідження теорії політичної рен#

ти була стаття, Гордона Таллока, "Втрати добробуту

від тарифів, монополій та розкрадань" ("The Welfare

Costs of Tariffs, Monopolies and Theft"). У ній аналізу#

валась проблема витрат від рентоорієнтованої повед#

інки. Таллок розглянув три окремих, але пов'язаних
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між собою феномена: пошук тарифів і квот, пошук

монополій, привласнення (крадіжка). У кожному з цих

випадків відбувається розтрата ресурсів у спробі от#

римати доходний трансферт без створення і примно#

ження благ [10].

Термін "пошук політичної ренти" був вперше засто#

сований та введений в науковий обіг американкою Ан#

ною Крюгер у 1974 р. Як зазначає автор, в багатьох

ринкових економіках обмеження урядом економічної

активності є поширеним фактом життя. Ці обмеження

призводять до виникнення різних форм ренти, за яку

суб'єкти часто вступають в конкурентну боротьбу. В

одних випадках така конкуренція є повністю легальною.

В інших випадках пошук ренти набуває інших форм, та#

ких як хабарництво, корупція, контрабанда та чорний

ринок [11, с. 291].

Згідно з Дж. Б'юкененом, термін "пошук ренти"

сформульовано для характеристики поведінки в інсти#

туційних утвореннях, де індивідуальні зусилля з макси#

мізації цінностей породжують втрати, а не вигоду для

суспільства [18, с. 4].

Роберт Толлісон визначає пошук ренти як втрату

рідкісних ресурсів заради загарбання штучно створе#

ного трансферту [17, с. 557].

 Трауінн Еггертссон виділяє два основні напрями

дослідження пошуку ренти. Перший напрям — тео#

ретичний аналіз та емпіричні оцінки втрат у суспіль#

ному добробуті в результаті обмежень торгівлі за до#

помого мита, монополії тощо, яких групи з особливи#

ми інтересами домагаються від уряду. Другий напрям

пов'язаний з розробкою теорій реальної поведінки

індивідів та груп, залучених до пошуку ренти (багат#

ства), що можуть бути перевірені. Пошук ренти виз#

начається як спроба індивідів створити умови для

збільшення свого особистого багатства, у той же час

справляючи негативний вплив на чисте багатство сус#

пільства, до якого ці індивіди належать [14, с. 298—

299].

У найбільш широкому значенні під політичною

рентою розуміють сукупність індивідуальних благ

(економічних, політичних, правових, духовних та ін.),

які отримує або може отримати державний агент по#

над грошові доходи або інші блага, одержувані ним

як безпосередній еквівалент затраченої ним праці.

Тобто політична рента — це доходи, що перевищу#

ють ті доходи, які міг би отримувати індивід у випад#

ку виконання певної діяльності альтернативним чином

за відсутності монополії на владу [2, с. 12]. Пошук

політичної ренти можна визначити як намагання еко#

номічних агентів отримати економічну ренту за допо#

могою політичного процесу. Економічні агенти нама#

гаються заволодіти винятковими перевагами, викори#

стовуючи примус держави для реалізації приватного

інтересу.

Політична рента за своєю природою подібна до

ренти економічної, оскільки джерелом її утворення є

монопольне становище. Водночас існують суттєві

відмінності в джерелах для утворення самих монополій

— економічної та політичної, що зумовлюють в кінце#

вому рахунку і відмінності в утворюваних рентах. По#

перше, політична монополія носить загальний харак#

тер і поширюється на всі галузі, сфери і рівні держав#

ного управління. По#друге, вона носить стійкий харак#

тер і не є тимчасовим явищем, що може зникнути під

впливом конкуренції. По#третє, вона носить закритий

характер, оскільки "вхід у галузь" жорстко регламен#

тується законодавчими актами й охороняється держа#

вою. На відміну від економічної ренти, політична рен#

та не обмежується виключно грошовими доходами, а

включає також отримання благ в інших формах (на#

приклад, повага, престиж, популярність) [22, с. 58—

59].

Основними суб'єктами процесу пошуку політичної

ренти є виборці, політики, бюрократи та групи тиску.

Пересічний споживач суспільних благ або громадянин

висловлює та захищає свої інтереси в якості виборця.

Бюрократ також є споживачем суспільних благ внаслі#

док того, що він є громадянином цієї держави. Вибо#

рець виявляє свої переваги за допомогою механізму

голосування. Ресурси, які знаходяться в розпорядженні

виборця — це не тільки його осибисте право голосу, але

й можливості, пов'язані з участю в різноманітних орган#

ізаціях, фінансування політичних кампаній. Ці можли#

вості в свою чергу обумовлені розподілом доходів,

вільного часу та інших ресурсів, а їх використання —

ступенем зацікавленості індивіда в прийнятті того або

іншого рішення [9, с. 89]. Характерною особливістю

цього суб'єкта є низький рівень організації та взаємодії

між окремими особами, і тому він, як правило, несе ос#

новні втрати від пошуку політичної ренти інишими су#

б'єктами [4, с.302].

 Ті, для кого характерні інтенсивні однорідні пере#

ваги, об'єднуються в групи тиску. Вони є основними суб#

'єктами привласнення політичної ренти, адже є її ініціа#

торами. Група тиску — невеликі за розмірами групи, які

володіють значними об'ємами інформації, відносно

організовані, вміють відстоювати та захищати свої інте#

реси, а також чинити значний тиск на інших суб'єктів з

метою прийняття вигідних їм рішень [4, с.303]. Такій

групі легше домогтися згоди на надання їй привілегій

або пільг, оскільки пов'язані з цим витрати майже не

відчуваються для інших громадян, внаслідок відсутності

необхідної інформації та байдужого ставлення до су#

спільних проблем. Тому вигоди від реалізації спеціаль#

ного інтересу концентруються всередині групи, а вит#

рати розподіляються на все суспільство [9, с. 106]. Гру#

пи тиску діють, як правило, в межах національної еко#

номіки і тому можна говорити, що політична рента но#

сить макроекономічний характер. Якщо ці групи є дос#

татньо сильними, щоб здійснювати вплив на міжнарод#

ну політику, тоді політична рента набуває міжнародно#

го характеру.

Створенням та реалізацією суспільних благ зай#

мається не бюрократичний апарат, а певна уповнова#

жена посадова особа. Бюрократ діє в межах своєї ком#

петенції, яка обмежується формальними, неформаль#

ними нормами та ресурсами, які знаходяться в його

розпорядженні. Таким чином, завдяки займаній посаді

в бюрократичному апараті, бюрократ отримує мож#

ливість здійснювати отримання ренти. Чим вище поса#

да, яку займає бюрократ, тим більші можливості отри#

мати ренту [4, с. 302]. Ще однією важливою характе#

ристикою бюрократичного апарата є достатньо добра

організація та взаємодія всередині ієрархічної струк#
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тури, задля збереження свого положення та можли#

вості отримання бюрократичної ренти. Ця рента може

бути як місцевого рівня так і національного, в залеж#

ності від отриманої посади та повноважень конкрет#

ної особи.

Політики є основними фігурами в моделях захоп#

лення ренти — або вони отримують ренту безпосеред#

ньо для себе, або для когось з розрахунком, що їм

віддячать за зусилля. Адже вся діяльність по захоп#

ленню ренти можлива лише тоді, коли бюрократія і

політики, чутливі до такої діяльності, зацікавлені в тис#

ку з боку фірм, тому що мають з цього зиск. Корисли#

ва поведінка чиновників і політиків у подібних ситуац#

іях пов'язується з рентоорієнтованою поведінкою.

Така поведінка полягає в діяльності, спрямованій або

на використання монопольного становища, або на от#

римання доступу до урядових субсидій (на відміну від

намагання в умовах ринкової економіки отримати при#

буток) [16, с. 494]. Політики зацікавлені у рішеннях,

які забезпечують явні та негайні вигоди, тобто вимага#

ють прихованих витрат, які складно виявити. Діапазон

благ, що входять до складу політичної ренти, надзви#

чайно широкий — від додаткових грошових доходів і

розширення можливостей одержання матеріальних

благ до різного роду нематеріального порядку (вла#

ди, поваги тощо) [2, с. 13].

Можна констатувати, що інтереси державного

агента і суспільства прямо не співпадають, а "невиди#

ма рука", спроможна їх узгоджувати, відсутня. Б'ю#

кенен зазначає, що закон "невидимої руки" Адама

Сміта не має політичного аналогу [6, с. 20]. Для ство#

рення ефективної мотивації державного агента необ#

хідно, щоб розрив між граничною корисністю рент#

ного доходу і граничними втратами колективних благ

компенсувався зовнішньою владою над його поведі#

нкою. Йдеться про те, що розрив корисності запов#

нюється для державного агента витратами (санкція#

ми), які повинне створити йому суспільство, якщо його

діяльність суперечить інтересам громадян. Отже, з

боку суспільства є необхідною "видима рука" влади.

Як раціональні індивіди, які максимізують власну ви#

году, самі по собі державні агенти не схильні відшко#

довувати витрати зі створення колективних благ для

суспільства і будуть створювати їх лише за наявності

зовнішнього примусу. Влада здатна змусити держав#

них агентів нести витрати на користь суспільства, тоб#

то створювати колективні блага, за умови, що ця вла#

да буде застосовувати до них санкції у випадку відмо#

ви з їх боку підкорити свою діяльність суспільним

цілям [7, с. 268].

Створюючи ренту, державний агент формує одно#

часно втрати для себе як для члена суспільства. Між тим,

втрати поширюються на всіх, а рентний дохід присво#

юється індивідуально або в рамках вузької групи. У дер#

жавного агента втрата суспільного блага для всіх "пе#

рекривається" отриманням приватного блага для себе.

Приватні блага будуть створюватися за рахунок су#

спільних до тих пір, поки граничні доходи державного

агента не будуть перевищувати його граничних втрат як

члена суспільства [7, с. 267].

Дж. Б'юкенен виділяє три типи витрат, пов'язаних з

пошуком ренти: витрати потенційних отримувачів моно#

полії; зусилля бюрократів, які намагаються перетвори#

ти свої доходи у витрати потенційних монополістів; ви#

кривлення, яке виникає внаслідок утворення монополії

чи діяльності держави, направленої на пошук політич#

ної ренти [12, с. 397].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні

висновки:

1) теорія політичної ренти є частиною теорії су#

спільного вибору, яка виникла як реакція на проблему

взаємодії політичної влади та економіки;

2) основними категоріями системи політичної рен#

ти є рентоорієнтована поведінка, політичний ринок, по#

літика, рента, політична рента, бюрократ, групи тиску,

політики;

3) політика розглядається в неоінституціональній

теорії як арена мінових відносин, де відбувається ко#

лективний обмін податків на суспільні блага;

4) економічний зміст категорії рента — особливий

вид стабільного нетрудового доходу, безпосередньо не

пов'язаного з будь#якою формою підприємницької

діяльності, що отримується власником обмежених ре#

сурсів;

5) рентоорієнтована поведінка — фундаменталь#

на категорія теорії політичної ренти. Її дослідження

втілилось у пошуку відповідей на такі питання: які мо#

тиви спричиняють таку поведінку, які ресурси при цьо#

му використовуються та що обмежує пошук ренти. Еко#

номічний зміст категорії рентоорієнтована поведінка

— така поведінка, яка спрямована на отримання до#

даткового доходу за рахунок монопольного положен#

ня;

6) економічний зміст політичної ренти найбільш по#

вно розкриває таке її визначення як отримання еконо#

мічного ефекту (додатковго доходу, особистого стату#

су, певного положення на ринку та ін.) використовуючи

політичний процес для особистих цілей;

7) основними суб'єктами процесу пошуку політич#

ної ренти є виборці, політики, бюрократ та групи тиску,

які переслідують власні цілі та інтереси;

8) державні чиновники намагаються отримати мате#

ріальні вигоди за рахунок як суспільства в цілому, так і

окремих осіб, які домагаються прийняття окремих

рішень. Бюрократи, беручи участь у політичних проце#

сах, роблять спроби провести такі рішення, які б гаран#

тували їм отримання економічної ренти за рахунок сус#

пільства. Все це призводить до зловживань владою та

втратами для суспільства.
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ВСТУП
Новітні економічні негаразди в національній еко#

номіці свідчать про значну роль інфраструктурно#інсти#

туційного забезпечення підприємств сфери послуг. Від

того, наскільки правильними та адекватними будуть дії

інституцій, які покликані забезпечувати розвиток зов#

нішньоекономічної діяльності, залежить майбутній роз#

виток України. У свою чергу, необхідно враховувати те,

що на світовій економічній арені існують загальноприй#

няті принципи і методи управління інфраструктурно#

інституційним забезпеченням, які з підвищенням вимог

до функціонування підприємств на зовнішньоторговель#

них ринках, в умовах зміни кон'юнктури, постійно мо#

дифікуються. Сьогодні підприємству необхідно керува#

тися, насамперед, такими факторами, що впливають на

формування та реалізацію системи управління, оскіль#

ки це дозволить йому повною мірою реалізовувати свій

потенціал для досягнення позитивних результатів. По#

перше, в забезпеченні споживача якісним продуктом,

по#друге, у здійсненні успішної конкурентної боротьби

на міжнародному ринку. Вдосконалення механізму уп#

равління ЗЕД в умовах глобалізації та дії світової гео#

політичної кризи в Україні вимагає перегляду багатьох

УДК 334.012
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економічних категорій, наповнюючи їх новим змістом і

практичним змістом. Без впровадження даних еконо#

мічних категорій неможливо досягти ефективного функ#

ціонування будь#якого господарюючого суб'єкта. Тому,

для визначення кластерів підприємств сфери послуг за

відносної схожості інституцій, які є основою їх

інфрструктурно#институційного забезпечення, необхі#

дно виявити основні організації, які контролюють і за#

безпечують діяльність останніх.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблема інфрструктурно#институційного забезпе#

чення ппідприємств сфери послуг в Україні носить ком#

плексний характер. Методичні та практичні питання

вище зазначеної проблематики опрацьовуються багать#

ма авторами, зокрема: Гринько Т.В. [2], Пакуліна А.А.

[3], Питуляк Н.С. [4], Проскурня М.Г. [5], Ярошенко Ф.О.

[6], Хлістунова Н.В. [10].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Разом значною кількістю наукових опрацювань,

залишається не вирішеною проблема визначення клас#

терів підприємств сфери послуг для подальшого удос#
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коналення підходів до покращення умов зовнішньоеко#

номічної діяльності. Тому нагальною потребою є виз#

начення кластерів підприємств сфери послуг за віднос#

ної схожості інституцій, які є основою їх інфрструктур#

но#институційного забезпечення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Слід відмітити, що підприємства транспортної сфе#

ри мають високий рівень інституційної завантаженості,

що, на нашу думку, є досить дискусійною тезою з по#

зицій розвитку. Для розробки подальших рекомендацій

щодо удосконалення інфраструктурно#інституційного

забезпечення підприємств сфери послуг доцільно вия#

вити організації, які становлять їх інституційний кори#

дор. Як свідчить систематизація формальної інститу#

ційної системи підприємств двох аналізованих галузей

підприємства сфери транспортних послуг мають наба#

гато більше інституцій, що регламентують їх діяльність

на противагу підприємствам

сфери інформаційних послуг,

діяльність яких регламен#

тується досить невеликою

кількістю законодавчих актів

та формальних організацій [1;

2].

Для визначення релеван#

тності та систематизації

підприємств України за харак#

тером інфраструктурно#інсти#

туційного забезпечення нами

було обрано 41 підприємство,

що представляють галузі

транспортної та інформацій#

ної сфери. Обидві категорії

підприємств являють собою

підприємства сфери послуг та

обрані тому, що публікують

щорічні звіти своєї діяльності

і погодились надати деяку

внутрішню інформацію про

свою діяльність. Характерис#

тиками, за якими вони по#

рівнювались, стали наступні:

чистий дохід від реалізації

(тис. грн.); собівартість (тис.

грн.); сплачено до бюджету

(тис. грн.); чисельність персо#

налу в еквіваленті повної зай#

нятості; кількість законодав#

чих актів, які регулюють

діяльність підприємств; част#

ки інвестицій в сумарному об#

сязі прибутку до оподаткуван#

ня (%); кількість підприємств

постачальників та аутсор#

терів; кількість організацій

фінансового сектору з якими

співпрацює організація. За

допомогою пакету програми

"Statistics7" було скомбіно#

вано вхідні данні для вирішен#

ня завдань кластерного анал#

ізу. Загалом розрахована деревовидна дендограма кла#

стеризації аналізованих підприємств України за показ#

никами інфраструктурно#інституційного забезпечення

представлено на рисунку 1.

Таким чином, за допомогою цього методу отрима#

ли ієрархічну структуру підприємств за зазначеними

характеристиками, що дозволяє виділити однорідні

утворення — "кластери". Як видно з рисунка 1 на дис#

танційному рівні від 0,1 до 0,4 можна виділити 2 клас#

терних утворення.

У кластер №1 згрупувались 20 підприємств сфери

як транспортних, так і інформаційних послуг, які безпе#

речно мають досить великі сегменти в національній еко#

номіці України. Першою відмінною рисою підприємств

першого кластеру є те, що переважна кількість під#

приємств, що потрапила у цей кластер, є підприємства#

ми сфери інформаційних послуг. Також до цього клас#

теру потрапили деякі підприємства сфери транспортних
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Рис. 1. Деревовидна дендограма кластеризації
аналізованих підприємств України за показниками

інфраструктурно)інституційного забезпечення

Джерело: [4; 9].
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послуг, проте саме з причин високої ринкової інтегро#

ваності та застосування інформаційних технологій у

своїй діяльності. Так, наприклад, за таким показником

інфраструктурно#інституційного забезпечення, як

кількість організацій фінансового сектору, з якими

співпрацює організація, підприємства першого сектору

дуже схожі. Так, узагальнення структури фінансових

організацій серед аналізованих, підприємства першого

кластеру дає змогу стверджувати, що вони активно

співпрацюють з інвестиційними банками, страховими

холдингами та синтетичними фінансовими інституціями,

які забезпечують наявність фінансових ресурсів за ме#

жами країни [3; 5].

Також слід відмітити, що серед підприємств, які

увійшли до першого кластеру, значна кількість не пока#

зує високий показник прибутку та сплати до бюджету,

проте, на нашу думку, це пов'язано з наявною кількістю

підприємств постачальників та аутсортерів. Насамперед,

зазначені підприємства мають значний рівень рента#

бельності, разом з цим, на основі залучення значної

кількості компаній, що займаються аутсортингом, до#

сягається ефект зниження номінального чистого дохо#

ду, тим самим у результаті таких дій в цих компаніях

акумулюються так званні "сірі кошти", що в багатьох

випадках є джерелом для інвестування. Таким чином,

слід підкреслити, що в узагальненому вигляді підприє#

мства першого кластеру являються в значній мірі інтег#

рованими в інфраструктурно#інституційний простір, та

завдяки тісним зв'язкам з фінансовим та аутсортигови#

ми організаціями мають значний рівень тонізації при#

бутків. Також слід додати, що ще одною характерною

рисою підприємств першого кластеру є відносно неве#

лика кількість регламентуючих інституційних правил, за

допомогою яких реалізується державне регулювання.

Загалом значення показників першого кластеру ринко#

во інтегрованих підприємств за інфрастуктурно#інсти#

туційного забезпечення представлено в табл. 1.

У кластер №2 згрупувались 16 підприємств виключ#

но транспортних послуг, що говорить про значний рівень

диференціації між цими двома провідними підгалузями

в розрізі структури інфраструктурно#інституційного за#

безпечення. Підприємства, що згрупувались до друго#

го кластеру, на відміну від підприємств першого клас#

теру, мають значні відмінності майже по всіх порівню#

ваних показниках. Перш за все слід відмітити, що од#

ною з головних характеристик є досить велика кількість

Таблиця 1. Значення показників першого кластеру
 інфраструтктурно) інтегрованих підприємств

Джерело: [6; 9].
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Win Interactive 1018 7796 2081 8217 15 17 3 43 
Нова пошта 1155 1762 2106 4823 19 5 32 21 
ДП "Ма "Бориспіль" 1577 9047 4221 4069 26 2 21 19 
Украерорух 2385 1751 1973 5342 32 3 15 22 
NetCracker 2348 1744 4981 802 13 21 2 23 
Plarium Global 1776 1409 1753 98 54 13 3 23 
ДП "Вінницятрансприлад" 7633 5639 9894 310 43 5 32 12 
Укравтодор 1445 1422 1031 113 45 4 23 9 
МТС-Україна 7235 6443 9172 41803 18 13 4 29 
Luxoft 6038 5445 6223 1275 32 11 12 19 
ДП "Південна залізниця" 7370 66571 2873 38820 65 3 34 8 
ДТГО "Львівська залізниця" 7732 6992 229 43723 43 1 24 12 
GlobalLogic 2898 2684 4938 2367 14 15 54 23 
Sigma Software 4002 13963 1370 27620 11 15 4 23 
Infopulse 6400 2360 4575 112 14 15 1 12 
DataArt 1779 1274 1679 51 11 16 1 22 
Samsung R&D Institute Ukraine 3072 2786 6722 1118 15 18 4 31 
Ciklum 9973 8967 5654 51754 11 21 54 45 
Кyivstar 9144 8182 5938 41680 18 15 28 38 
StarLightMedia 6826 6394 7754 46621 13 16 21 42 
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законодавчих актів, які регулюють діяльність підпри#

ємств, що, на нашу думку, має досить дискусійне зна#

чення. Справа в тому, що така значна кількість законів

та інституцій, що стежить за їх виконанням є не дуже

позитивним станом, оскільки для таких підприємств це

перетворюється на додаткові витрати при реалізації їх

діяльності, що несе за собою значний спад рентабель#

ності. Загалом значення показників другого кластеру

інституційно#орієнтованих підприємств наведено у таб#

лиці 2.

У процесі авторського опитування підприємств

другого кластеру виявилось, що через значну

кількість інституцій, які забезпечують функціонуван#

ня зазначених підприємств, сума сплачених до бюд#

жету грошових коштів на порядок вище за показники

підприємств кластера номер один. Таким чином, мож#

на стверджувати, що кластерний аналіз виявив при#

належність підприємств кластеру номер два до інсти#

туційного виміру на противагу підприємствам класте#

ру номер однин з приналежністю до інфраструктур#

ної складової. Пояснюючи такий авторський підхід

слід зазначити, що під інфраструктурною складовою

слід розуміти організації, які забезпечують функці#

онування, проте виконання правил, які диктують ці

організації не завжди обов'язкові. Так, наприклад,

при роботі підприємства зі страховою компанією чи

банком при певних умовах підприємство може перей#

ти від одного обслуговуючого підприємства до іншо#

го без усіляких проблем. Проте, якщо говорити про

інституційну складову, то правила до виконання обо#

в'язкові. Але не завжди значна кількість інституцій#

них рамок є доцільною для розвитку підприємств. Як

видно з таблиць аналізу підприємств, на противагу

першому кластеру, підприємства другого кластеру

мають гірші фінансові показники та інвестиційну при#

вабливість, що говорить про дискусійність доціль#

ності інституційної складової забезпечення діяльності

підприємств сфери послуг. До того ж слід відзначи#

ти, що пристосування до умов ринку підприємств дру#

гого кластеру є досить складаним, оскільки майже всі

вони є підприємствами з державним капіталом чи ча#

стково державним капіталом [10].

У результаті проведення кластерного аналізу, було

виявлено, що не всі підприємства потрапили до клас#

терів, тобто деякі не схожі за своїми характеристиками

інфраструктурно#інституційного забезпечення на два

попередніх кластерних утворення. Ці підприємства є

досить відомими в Україні, проте через деякі політико#

економічні особливості розвитку національної еконо#

міки не мають інтегрованості до інфраструктурної

складової та працюють за державними замовленнями,

що виражається у інтегрованості цих підприємств лише

до інших державних установ. Слід відзначити, що

підприємства, які не увійшли до кластерних утворень є

крайньою формою інституційного тиску, коли через

надвисокі інституційні рамки, підприємства не мають

Таблиця 2. Значення показників другого кластеру
інституційно)орієнтованих підприємств

Джерело:  [9].
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Держгідрографія 2438 1316 4282 613 54 15 32 9 
ДП 
"ДержавтотрансНДІпроект" 3730 2948 8163 100 24 2 32 5 

ПрАТ "Київ-Дніпровське 
МППЗТ" 2688 2432 6868 1991 65 3 12 8 

УкрНДІМФ 5342 4529 855 974 29 3 33 6 
Укрводшлях 3114 61221 1411, 982 26 2 25 5 
ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" 3353 9727 192 76 43 4 14 23 
Гюнсел 1473 1210 1372 786 42 6 21 8 
ПрАТ "Дніпропетровський 
ТРЗ" 2226 1840 2445 1216 43 5 32 6 

ПрАТ "Коростенський 
ЗБШ" 1086 1041 7548 363 45 4 43 8 

ДП "Укрсервіс Мінтрансу" 2584 3531 7004 1372 23 2 43 9 
Іллічівський МТП 7691 6550 9726 1174 33 2 23 17 
Ізмаїльський МТП 2102 1617 2921 724 43 1 21 19 
УДППЗ "Укрпошта" 3697 3433 1895 13215 2 1 12 23 
Автолюкс 7190 6467 5931 1064 43 17 25 12 
УДП "Укрінтеравтосервіс" 8496 6183 7451 396 43 2 43 8 
ПрАТ "Івано-Франківський 
ЛРЗ" 4065 34092 3221 272 54 13 2 6 
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змоги розвивати зв'язки, що лежати за межею держав#

них структур, і як наслідок формують зв'язки з органі#

заціями тільки державного характеру.

ВИСНОВОК
Отже, в ході кластерізації інфраструктурно#інсти#

туційного забезпечення підприємств сфери послуг було

виявлено кластерні утворення підприємств, які, безу#

мовно, надають переконливі результати, що характери#

зуються високою достовірністю та науковою новизною.

Так, згідно з результатами проведеного дослідження,

на дистанційному рівні від 0,1 до 0,4 було виділено 2

кластерних утворення. В кластер №1 згрупувались 20

підприємств сфери як транспортних, так і інформацій#

них послуг, які, безперечно, мають досить великі сег#

менти в національній економіці України. Першою

відмінною рисою підприємств першого кластеру є те,

що переважна кількість підприємств, що потрапила у цей

кластер є підприємствами сфери інформаційних послуг.

Також до цього кластеру потрапили деякі підприємства

сфери транспортних послуг саме з причин високої рин#

кової інтегрованості та застосування інформаційних

технологій у своїй діяльності. В кластер №2 згрупува#

лись 16 підприємств виключно транспортних послуг, що

говорить про значний рівень диференціації між цими

двома провідними підгалузями в розрізі структури

інфраструктурно#інституційного забезпечення. Підприє#

мства, що згрупувались до другого кластеру, на відміну

від підприємств першого кластеру, мають значні

відмінності майже по всіх порівнюваних показниках.

Перш за все слід відмітити, що однією з головних ха#

рактеристик є досить велика кількість законодавчих

актів, які регулюють діяльність підприємств, що, на нашу

думку, має досить дискусійне значення. Справа в тому,

що така значна кількість законів та інституцій, що сте#

жить за їх виконанням, є не дуже позитивним станом,

оскільки для таких підприємств це перетворюється на

додаткові витрати при реалізації їх діяльності, що несе

за собою значний спад рентабельності. Таким чином,

подальше визначення чутливості діяльності підприємств

сфери послуг на умови інфраструктурно#інституційно#

го забезпечення є досить актуальним.
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ВСТУП
Сьогодні особливе значення надається інформа#

ційному забезпеченню напрямків діяльності, пов'язаних

зі створенням інноваційної економіки, нових техноло#

гічних процесів і продуктів в аграрному секторі, реаліза#

цією критичних технологій і пріоритетних напрямів роз#

витку науки, техніки, та технологій, які дозволяють за#

мінити морально застарілі технології, підвищити ефек#

тивність аграрного виробництва та інвестиційну приваб#

ливість галузі.

Основне завдання держави в напрямку розвитку

інформаційної політики полягає в тому, щоб забезпе#

чити розвиток інформаційної системи на основі кому#

нікаційних технологій, постійне оновлення інформацій#

них фондів, здатність забезпечення товаровиробникам

вільного доступу до інформаційних ресурсів у сфері

освіти, науки та технологій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ефективність подальшого розвитку аграрного ви#

робництва в значній мірі залежить від інформаційної

складової — своєчасного надання особам, що прийма#
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ють рішення в сфері організації, управління і техноло#

гічного озброєння аграрного виробництва, об'єктивної,

актуальної, вичерпної і достовірної інформації про стан

керованих об'єктів і зовнішнього середовища, техно#

логії виробництва в різних сільськогосподарських на#

прямах; про засоби механізації та автоматизації техно#

логічних процесів в аграрному секторі; про засоби за#

хисту рослин і тварин; про технології переробки аграр#

ної продукції і т.д. Крім того, необхідні відомості про

ринки аграрної продукції, добрив, сільськогосподарсь#

кої техніки, палива, мастильних матеріалів і т.д. Тому,

якщо у вирішенні завдань розвитку аграрного потенці#

алу пріоритетне місце займає інноваційна політика, то

основу механізмів реалізації цих завдань становить си#

стема інформаційного забезпечення.

Таким чином, реалізація заходів щодо надання кон#

сультаційної допомоги аграрним товаровиробникам, пе#

репідготовці фахівців для аграрного сектора, дозволить

розширити доступ аграрних товаровиробників та

сільського населення до консультаційних послуг, підви#

щити якість перепідготовки та кваліфікації фахівців аг#

рарного сектора. Тому, в роботі ставиться завдання
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визначити пріоритетні напрями забезпечення розпов#

сюдження науково#технологічної інформації в аграрно#

му секторі України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інформація потрібна для постійного всебічного кон#

тролю над маркетинговою діяльністю та швидким вияв#

ленням тенденцій, можливостей, та проблем. Вона доз#

воляє передбачати проблеми, зіставляти результати

діяльності згідно з планом, швидше отримувати не#

обхідні дані, а для фундаментальних досліджень може

послужити поштовхом для інноваційних розробок.

Так, у розвинених зарубіжних країнах більше 90%

сільськогосподарських товаровиробників охоплені інфор#

маційним забезпеченням. Інформаційні служби відіграють

важливу роль у технічному розвитку підприємств, їх відно#

сять до числа привілейованих підрозділів. В останнє деся#

тиліття в розвинених країнах підвищення ефективності

аграрного виробництва, досягається в основному за ра#

хунок інтенсифікації інноваційної діяльності, тобто істот#

ного впровадження виробництва нових технологій і знач#

ного скорочення термінів проходження інноваційного цик#

лу від ідеї до освоєння нових технологій.

У цих країнах існують спеціальні державні служби

освоєння науки і техніки в аграрному секторі, так звані

Agricultural Extension Service. Так, у США функціонує

багаторівнева державна система впровадження досяг#

нень науки в аграрний сектор та розповсюдження аг#

рарних знань. Більше 70 державних університетів США

зі своїми дослідними станціями, сільськогосподарські

коледжі, відповідні служби округів займаються інфор#

маційним забезпеченням фермерів. Багаторічний досвід

США та ЄС в освоєнні інновацій є досить актуальним

для аграрного сектора України [1, с. 161].

Більшість найбільш передових аграрних підпри#

ємств країни, інтенсивно освоюючи інновації, домага#

ються істотного поліпшення виробничих та економічних

показників. У більшості країн склалися три основні си#

стеми розповсюдження інформації: державна, коопе#

ративна і приватна. Консультаційні служби вирішують

завдання збору інформації і доведення до фермерів

передових досягнень практики, інноваційних проектів і

наукомістких технологій.

В останні роки, завдяки вжитим заходам щодо поліп#

шення економічних та організаційних умов функціону#

вання господарюючих суб'єктів аграрного сектора, ре#

алізуються заходи щодо створення системи державно#

го інформаційного забезпечення у сфері розвитку аг#

рарного потенціалу.

Зокрема Законом України "Про основні засади роз#

витку інформаційного суспільства в Україні на 2007—

2015 роки", іншими нормативно#правовими актами од#

ним з головних пріоритетів України визначено розви#

ток інформаційного суспільства, який орієнтований на

інтереси людей, відкритого для всіх громадян, в якому

кожен має право створювати і накопичувати інформа#

цію та знання, мати до них вільний доступ, обмінювати#

ся та користуватися ними, щоб надати можливість

кожній людині в повному обсязі реалізувати свій потен#

ціал, сприяючи тим самим суспільному та особистому

розвиткові та підвищуючи якість життя визначено од#

ним з головних пріоритетів України.

Україна має власну історію розвитку базових засад

інформаційного суспільства, а саме: формування на по#

чатку 90#х років минулого століття концепції та програ#

ми інформатизації; діяльність всесвітньо відомої шко#

ли кібернетики; створення різноманітних ІКТ і загаль#

нодержавних інформаційно#аналітичних систем різно#

го рівня та призначення.

За цей період сформовано основні правові засади

побудови інформаційного суспільства: прийнято ряд

нормативно#правових актів, які, зокрема, регулюють

суспільні відносини щодо сприяння розвитку грома#

дянського суспільства, захисту прав інтелектуальної

власності на ці ресурси, створення інформаційних елек#

тронних ресурсів, гарантій та механізмів доступу до пуб#

лічної інформації, розвитку електронного урядування

та відкритого уряду, інформаційної безпеки, електрон#

ного документообігу тощо.

Бізнесом прискорено запровадження нових сучас#

них ІКТ та рішення щодо створення інформаційних ре#

сурсів та запровадження електронних технологій зад#

ля підвищення рівня своєї конкурентоспроможності.

Сьогодні активізується робота з запровадження новітніх

ІКТ в публічному секторі, зокрема — освіті, охороні

здоров'я, науці, культурі тощо. Органами місцевого са#

моврядування та органами державної влади запровад#

жено велику кількість інструментів електронного уря#

дування, що можна віднести до кращих практик висо#

кого світового рівня. Населення активно включається

до глобальних процесів використання та створення

світових інформаційних ресурсів. Ці та інші передумо#

ви дають підстави вважати, що вітчизняна інформацій#

на сфера перебуває у стані активного становлення, гар#

монійного включення у глобальний світовий інформа#

ційний простір та є підгрунтям фундаментом розвитку

інформаційного суспільства в Україні [2].

Інформаційний підхід до управління та реалізації

сервісної діяльності, аналітико#статистична переробка

інформації у сфері сервісу, системно#інформаційний

аналіз; контент#аналіз, техніка і технологія обробки

інформації, організація зв'язків з громадськістю, інфор#

маційна підтримка управлінської діяльності в сервісних

службах, реалізація експертних систем в організаціях

сфери сервісу і т.д. можуть вважатися інформаційним

сервісом, який є видом діяльності, спрямований на за#

доволення потреб клієнта шляхом надання послуг

інформаційного характеру.

Досвід показує, що ефективний розвиток аграрно#

го науково#технічного потенціалу залежить від органі#

зації оперативної інформації про конкретні інновації та

наукові досягнення, що отримуються в результаті інно#

ваційної діяльності за комплексом технологічних, тех#

нічних, біологічних, а також інших питань розвитку аг#

рарного сектора та функціонування підприємств і орган#

ізацій.

Інформатизація в напрямі розвитку аграрного по#

тенціалу припускає:

— освоєння та впровадження інноваційних техно#

логій з обов'язковим використанням потенціалу обчис#

лювальної техніки;

— створення єдиного інформаційного простору,

який буде доступний для всіх аграрних товаровироб#

ників та їх партнерів;



97

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— перехід до впровадження новітніх інформацій#

них технологій в сфері управління аграрним виробниц#

твом на всіх рівнях на основі впровадження, електрон#

них систем зв'язку, мереж обчислювальної техніки;

— оптимізацію управління аграрними виробничими

процесами — впровадження автоматизованих робочих

місць для аграрних фахівців, а також диспетчеризацію

виробництва.

— інтенсифікацію аграрної науки на основі засто#

сування методів системного аналізу математичного мо#

делювання, інформатики, та широкого використання су#

часних засобів обчислювальної техніки в дослідних, на#

укових, та проектних розробках;

— застосування інноваційних досягнень фундамен#

тальної науки в сфері теорії прийняття рішень та авто#

матизованих систем, здійснення управління нового по#

коління.

Інформатизація, будучи найважливішою складовою

розвитку аграрного потенціалу в умовах розвитку інфра#

структури національної економіки, повинна забезпечи#

ти:

— якісне та раціональне використання основних

фондів;

— прискорення інноваційного розвитку в усіх на#

прямах аграрного виробництва;

— прискорення вирішення різноманітних соціаль#

них питань з одночасним наданням інформаційних по#

слуг і т.д.;

— підвищення рівня ефективності прийнятих

рішень, в ланках та структурах управління.

Пріоритетними напрямами в розвитку інформацій#

ного забезпечення інноваційного та науково#технічно#

го розвитку аграрного ресурсного потенціалу є форму#

вання, а також ефективне використання інформаційних

ресурсів. Це вимагає застосування сучасних технічних

та програмних засобів.

На нашу думку, для створення аграрних інформа#

ційних систем найбільш доцільним є застосування наступ#

них передових інформаційних технологій (систем) —

баз даних, експертних систем (ЕС), геоінформаційних

(ГІС), мережевих і віртуальних технологій. У широкому

розумінні система інформаційного забезпечення вклю#

чає в себе інформаційні ресурси, організаційне, про#

грамне, технічне, технологічне, правове, кадрове та

фінансове забезпечення і призначена для збору, нако#

пичення, обробки, зберігання та видачі інформації ко#

ристувачам — аграрним товаровиробникам.

Для вдосконалення розвитку інформаційного забез#

печення в аграрному секторі доцільно більш системно

вести інформаційне забезпечення щодо використання

досягнень науково#технічного прогресу в різних галу#

зях аграрного виробництва. У цих умовах зростає роль

інформаційно#аналітичних систем на підприємствах аг#

рарного сектору. Від рівня впровадження сучасних

інформаційних систем на аграрних підприємствах зале#

жить їх здатність до адаптації в мінливих умовах госпо#

дарювання.

Підвищення рівня ефективності аграрного вироб#

ництва в економічно розвинених країнах досягається за

рахунок інтенсивності інноваційної діяльності (значно#

го збільшення впровадження у виробництво нових ре#

сурсозберігаючих технологій і скорочення тривалості

інноваційного циклу, тобто термінів від ідеї до освоєн#

ня нових розробок).

Необхідно відзначити, що серед підприємств, що

займаються питаннями інформатизації ресурсозабезпе#

чення аграрного сектору, найбільший інтерес в інфор#

маційному плані представляють інформаційно#консуль#

таційні служби (ІКС), які тісно пов'язані з управліннями

сільського господарства (департаментами); підприєм#

ствами ресурсного забезпечення та безпосередньо із

аграрними товаровиробниками. Саме ці служби насам#

перед консультують виробників сільськогосподарської

продукції з технічних питань, бізнес#планування, рин#

кам збуту продукції, про сільськогосподарську техніку,

її постачальників і цінах на неї і запасні частини до неї

[3, с. 9].

В Інституті аграрної економіки Національної ака#

демії аграрних наук України, у рамках "Єдиної комплек#

сної стратегії розвитку сільського господарства та

сільських територій на 2015—2020 роки" досліджують#

ся різноманітні організаційні форми консультаційних

служб, а також актуальні тенденції з розвитку консуль#

тування в Німеччині. Якщо говорити про Україну, то

бізнес#компонент консультаційних служб має ще удос#

коналюватись. В аграрному секторі України має розви#

ватися відповідний ринок послуг консультування, що

буде залежним від попиту, який буде підкріплений відпо#

відною платоготовністю, та від високоякісної пропозиції

[4].

Тому в даний час однією з основних функціональ#

них завдань є створення і планомірний розвиток в аг#

рарному секторі України інформаційно#консультацій#

них служб, головними завданнями яких є збір та фор#

мування інформаційних ресурсів за інноваційними про#

ектами, і оперативне доведення їх до сільськогоспо#

дарських товаровиробників за допомогою сучасних

комунікаційних каналів системи ІКС на державному,

регіональному та районному рівнях.

Для поширення науково#технічної інформації вели#

ку роль відіграє проведення виставок, нарад, конфе#

ренцій, конкурсів з проблем науково#технічного та інно#

ваційного забезпечення аграрного сектору. Найважли#

віша функція цих заходів — демонстрація інноваційних

технологій, сучасних машин і устаткування, перспектив#

них сортів сільськогосподарських культур і порід тва#

рин, доведення інформації про інновації до підприємств

і організацій, вчених і фахівців аграрного сектору.

Останнім часом збільшується кількість інноваційних

виставок. Метою проведення інноваційних виставок є

забезпечення умов для ефективної взаємодії представ#

ників наукових організацій, промислових підприємств,

фінансових і ділових кіл. Саме тут надаються практич#

но необмежені можливості для обміну досвідом та оці#

нки своїх можливостей в конкурентному середовищі,

встановлення і розвитку ділових контактів, які немож#

ливо замінити найсучаснішими інформаційними техно#

логіями, здійснення підприємницької політики свого

підприємства і об'єктивної перевірки правильності

управлінських рішень.

Володіючи інформацією про нові розробки, пере#

довий виробничий досвід, знаючи потреби і можливості

конкретного регіону, аграрних підприємств, володіючи

методикою впровадження, можна надати реальну про#
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позицію про впровадження певного нововведення, роз#

робити захід з його освоєння, визначити ресурси, не#

обхідні для впровадження з метою подальшого його

просування

Інформатизація суспільства тягне за собою різке

збільшення різноманітності та обсягів необхідної для

ефективної діяльності інформації, а значить, зростає

значимість вирішення проблем її селекції, фільтрації,

зберігання та актуалізації.

Одна з проблем, яка перешкоджала ефективному

впровадженню науково#технічних досягнень в практи#

ку — це відсутність єдиної системи ідентифікації та об#

ліку інформаційних ресурсів по завершеним науково#

технічним розробкам. Ця проблема не дозволяла

здійснювати структурний математичний підбір наявних

інформаційних матеріалів про нові розробки з метою

їх формування в бази даних і подальшого широкого

розповсюдження і інформування потенційних спожи#

вачів. У зв'язку з цим аграрні товаровиробники не от#

римують необхідної повної інформації про новітні інно#

ваційні проекти, що значною мірою стримує проведен#

ня аграрної реформи. Важливу роль у забезпеченні роз#

повсюдження науково#технологічної інформації в аг#

рарному секторі України та дослідження потреб

фахівців несе сайт аграрного підприємства, який доз#

воляє не тільки зберігати, здійснювати пошук і переда#

вати наявні знання, але і впливати на генерацію нової

інформації. Розроблені сайти являють цілодобовий без#

коштовний доступ до новітньої інформації та дозволя#

ють легко знаходити інформацію з питань інженерно#

технологічного забезпечення аграрного сектору.

Основними напрямами використання Інтернет#тех#

нології для розширення інформаційного сервісу кори#

стувачів порталу розвитку аграрного потенціалу мають

бути: доступ до інформації з використанням докумен#

тальних і фактографічних баз даних, доступ до повно#

текстових документів, доступ до Інтернет#ресурсів

сайтів підприємств сільськогогосподарського машино#

будування, розвиток системи інформаційного сервісу та

моніторингу інформаційних потреб, багатопрофільний

моніторинг сторінок сайту, автоматизоване формуван#

ня електронних інформаційних матеріалів, актуалізація

баз даних, створення Інетрнет#магазину інформаційної

продукції, науково#технічних розробок, техніки та об#

ладнання для сільського господарства.

Тому, необхідною є цілеспрямована діяльність

органів державної влади, спрямована на використання

переваг, що надаються інформаційними технологіями,

і, насамперед, в системах управління аграрним вироб#

ництвом.

ВИСНОВКИ
Вирішення питання подальшого удосконалення дер#

жавних інформаційних ресурсів розвитку аграрного по#

тенціалу та надання на їх основі державних інформацій#

них послуг лежить в рамках створення Єдиної системи

інформаційного забезпечення аграрного сектору. При

цьому повинні переслідуватися дві головні мети: підви#

щення конкурентоспроможності аграрного сектору на

основі надання електронних послуг аграрним товарови#

робникам та сільському населенню; підвищення ефектив#

ності управління аграрним сектором економіки та опе#

ративності регулювання аграрного ринку на основі зас#

тосування сучасних інфокомунікаційних технологій.

Для забезпечення розповсюдження науково#техно#

логічної інформації в аграрному секторі України необ#

хідно створити єдиний банк даних, що включає базу

даних паспортів на інноваційні проекти та розроблену

детальну методику доведення інформаційних ресурсів

до споживачів шляхом реалізації послідовних процедур

збору матеріалів на науково#технічні розробки, форму#

вання на них стандартних паспортів, включення їх в єди#

ний банк даних і поширення цієї інформації на офіцій#

них Інтернет#сайтах, а також її передачі в електронній

та паперовій формі по каналам розгалуженої структу#

ри до споживачів. Створена система дозволить форму#

вати тематичні добірки паспортів на нові інноваційні

розробки, зібрані державним, регіональними та район#

ними центрами ІКС, публікувати їх в інформаційних та

спеціалізованих виданнях Міністерства аграрної політи#

ки та продовольства України, друкованих та електрон#

них виданнях відповідних центрів ІКС. Таким чином,

об'єктивною реальністю у сфері державного управлін#

ня аграрним виробництвом є необхідність вирішення

завдань, пов'язаних з формуванням і ефективним ви#

користанням його інформаційного ресурсу. На нашу

думку, без цього неможливо ефективне управління аг#

рарними виробничими системами в сучасних умовах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У переліку видів паливно#енергетичної сировини, яка

розвідана і видобувається в Україні, є нафта, природний

газ, вугілля, торф, уран тощо. Рівень забезпеченості за#

пасами країни цими ресурсами неоднаковий, але необхі#

дно констатувати, що навіть сумарні їх запаси не гаранту#

ють енергетичної незалежності держави. Це створює пев#

ну загрозу для економічної безпеки країни. Що стосуєть#

ся природного газу, запаси якого складають приблизно

40 % всіх енергетичних джерел в Україні, на жаль, за#

безпечує не більше третини потреб. Такий стан обумов#

лює необхідність розвитку видобування нетрадиційних

видів природного газу (газ шельфу Чорного моря, газ

щільних порід, сланцевий газ, метан вугільних пластів).

Це передбачено й Енергетичною Стратегією України до

2030 р. Але враховуючи складність даної проблеми,

суттєві екологічні та можливі соціальні наслідки, необхі#

дно здійснити наукове еколого#економічне обгрунтуван#

ня цього процесу.

Враховуючи сучасні соціально#політичні процеси, пев#

ну втрату статусу ключового транзитера російського бла#

китного палива в країни ЄС, слід зазначити, що Україна

може посилити своє геополітичне значення в регіоні завдя#
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Обгрунтовано необхідність диверсифікації структури паливно#енергетичного балансу України
шляхом заміщення частини природного газу, який імпортується з РФ, метаном вугільних родо#
вищ за умов обов'язкового вирішення екологічних та соціальних проблем, пов'язаних з його
розвідкою та видобуванням. Розглянуто сучасні технології видобування метану та комплекс#
ної дегазації вугільних родовищ, складові еколого#економічних збитків від їх застосування.
Проведено SWOT#аналіз проекту комплексної дегазації метано#вугільних родовищ та розгля#
нуто перспективи її реалізації.

It is substantuiated the necessity of diversifying the structure of fuel and energy balance of Ukraine
by replacing part of the natural gas that is imported from the Russian Federation with coalbed methane
in the conditions of compulsory solution of environmental and social problems by gas exploration
and production. It is considered the modern technology of methane production and integrated
degassing of coal deposits, components of ecological and economic damages from their use. A SWOT
analysis of the project integrated degassing of methane#coal deposits is conducted and the
perspectives of its implementation are considered.

Ключові слова: метан вугільних родовищ, паливно$енергетичний баланс, крекінг, SWOT$аналіз.
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ки розробці перспективних родовищ нетрадиційних видів

палива, мінімізувавши залежність національної економіки

від коштовного імпорту енергоносіїв.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної роботи є аналіз розвитку видобутку одно#

го з видів нетрадиційних ресурсів газу метану — метану ву#

гільних пластів, визначення оптимальних шляхів нарощуван#

ня національного газовидобутку, створення передумов для

забезпечення сучасного високотехнологічного рівня видо#

бування вуглеводнів, вкладення інвестицій у інфраструкту#

ру видобутку.

Науково#практичні аспекти видобутку метану вугільних

родовищ були досліджені в роботах вітчизняних та зарубі#

жних науковців. Значний вклад в розвиток цієї тематики вне#

сли В. Безплюфт, В. Касьянов [1], А. Булат [2, 3], М. Ілья#

шов, В. Левит, Ю. Филатов [4], В. Михайлов [5], Г. Рябцев,

С. Сапєгін [6], Д. Уваров [7] та ін.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У вугільних родовищах сконцентрована велика кількість

вугільного газу, який представляє інтерес як енергетична та

хімічна сировина. Вугільний газ складається з метану, оксидів
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вуглецю, складних вуглеводнів, сірководню, азоту та водню.

Ця суміш утворюється в процесі метаморфізму рослинного

матеріалу у торф, вугілля, сланець. В кожній тоні кам'яного

вугілля міститься від 5 до 25 м3 вугільного газу, а в антраци#

тах і напівантрацитах — від 35 до 40 м3. В перерахунку на

умовне паливо метан вугільних родовищ займає четверте

місце після вугілля, природного газу та нафти. Цей вид газо#

вого ресурсу називають ще шахтним метаном, хоча його ви#

добуток здійснюється не тільки в шахтах. Так, в США основні

обсяги видобутку цього газу отримують свердловинним спо#

собом на вугільних полях, де видобуток вугілля не здійснюєть#

ся. Певна умовність вбачається в термінах "вугільний метан"

чи "метан вугільних пластів", оскільки більша частина газу

міститься не в вугіллі, а у вміщуючих породах (переважно

пісковиках). Тому оптимальним терміном є "метан вугільних

родовищ" (МВР), що включає метан, який міститься у:

— вугільних пластах діючих шахт;

— вугільних пластах за межами полів діючих шахт;

— вуглевміщуючих породах.

У власне вугільних пластах метан знаходиться у трьох

станах. Основний його обсяг (більше 87 %) знаходиться у

вільному стані в закритих порах вугілля. Частина метану

(приблизно 10 %) перебуває в адсорбованому стані на по#

верхні пор, решта — в розчиненому стані у воді та в

органічній складовій вугільної речовини [8].

Пласти вугілля являють собою тріщино вато#пористе

тіло. Розміри порожнин коливаються від декількох ангст#

ремів до міліметрів. Тріщини, макро# і мікропори у вугіль#

ному пласті з'єднуються між собою, а також з порами та

тріщинами у вугільних породах, утворюючи різні за обсяга#

ми, ізольовані один від одного простори для вільного газу.

Кількість газу, що міститься у цих просторах, залежить від

ступеню метаморфізму вугілля та газопроникливості сере#

довища, яка за іншими однаковими умовами тим менше, чим

глибше пролягає пласт.

Досвід найбільш розвинутих вуглевидобувних країн

показує, що здійснення видобутку метану можливе на всіх

стадіях розробки родовища, а саме:

— під час геологічної розвідки, до початку виїмки вугі#

лля з застосуванням різних засобів, які стимулюють десор#

бцію метану (гідророзрив, гідророзчленування, фізико#

хімічна обробка тощо);

— у процесі виїмки вугілля, коли десорбція метану

здійснюється за рахунок розвантаження вугільних пластів

від гірського тиску;

— після завершення виїмки вугілля, шляхом витягу

вільного метану, який заповнює вироблений простір відпра#

цьованих лав та закритих шахт (техногенні скупчення).

Як зазначалося у доповідях І Міжнародного симпозіу#

му "Ресурси нетрадиційної газової сировини і проблеми її

освоєння" (С.#Петербург, 1990 р.), МВР є найбільш перспек#

тивним на найближчий період джерелом енергоресурсів.

Цей факт підтверджується успішним розвитком цього напря#

му у світі. Інтенсивні роботи з видобування МВР здійсню#

ються в США, Австралії, Канаді, Китаї, Індії, Польщі, Німеч#

чині, Великій Британії. Найбільшого успіху в розвитку цієї

відносно нової галузі енергетики здобули США, де освоєн#

ня ресурсів МВР розпочали після нафтової кризи 1973 р.

Видобування МВР відбувається в басейні Blak Warrior, який

розташовано на південному сході США, в північній та цент#

ральній частині штату Алабама та північно#східній частині

штату Міссісіпі на площі 46,6 тис. км2 [9]. Загальні ресурси

МВР у цьому басейні оцінюються у 561 — 566 млрд м3 [10].

Видобування МВР здійснюють компанії "Blak Warrior

Methane" и "Jim Walter Resources". За період з 1990 по 2012 рр.

шляхом вжиття низки заохочувальних заходів, перш за все,

податкових знижок та пільгових кредитів, видобуток мета#

ну у США склав 800 млрд м3, а річний видобуток доведено

до 60 млрд м3 [11].

Ідеологія комплексного освоєння метановугільних ро#

довищ активно застосовується у КНР. При об'ємі видобутку

вугілля 3,24 млн т у 2010 р. в Китаї вилучено 8,8 млрд м3

МВР. Лідером напряму в країні є компанія "Shenhua Group"

[12].

В Австралії видобуток МВР досяг 15 млрд м3. У цій країні

здійснюється пілотний проект по закисленню метану, що

міститься у рудничному повітрі, яке транспортується венти#

ляційною системою шахти. У вересні 2007 р. в Новому

Південному Уельсі введена в експлуатацію промислова ус#

тановка по закисленню метану, який вилучається з руднич#

ного повітря.

Останнім часом шахтному метану все більше уваги при#

діляється навіть у благополучній з точки зору запасів енер#

гоносіїв Росії. Так, в Кузбасі, де ресурсний потенціал МВР

оцінюється в 13 трлн м3, на Талдинському вугільному родо#

вищі здійснюється дослідно#промислове вилучення метану

на спеціально відведеному для цього геологічному майдан#

чику. Планується видобування до 1 млрд м3 МВР, а в подаль#

шому — повністю забезпечити цим газом потреби регіону

[13].

Кількісні оцінки запасів МВР в Україні коливаються в

дуже широких межах. Так, фахівці Державної комісії Ук#

раїни по запасах корисних копалин оцінюють їх у межах від

1,8 до 12 трлн м3. В часи СРСР фахівці Центрального науко#

во#дослідницького інституту економіки вугільної промисло#

вості (ЦНИЭУголь, м. Москва) оцінювали загальні ресурси

метану в породах і вугільних пластах Донбасу в 22,2 трлн

м3, з них промислові — 11,5 трлн м3, у т.ч. видобувні — 0,3—

3,7 трлн м3. За даними Міжнародного енергетичного агент#

ства потенційні ресурси МВР в Україні становлять понад 3

трлн м3.

У проекті оновленої Енергетичної Стратегії України виз#

начено, що потенційні ресурси МВР оцінюються від 12 до

25 трлн м3, однак технічні можливість вилучення значної

частини цих запасів залишається під сумнівом, тому що в

Україні вугільні пласти залягають на значних глибинах (від

5 до 5000 м) і мають переважно невелику товщину (до 2 м).

При високій собівартості видобутку МВР (від 2300 до 3200

грн. за 1 тис. м3) він стає економічно привабливим лише при

об'ємі видобутку 2—4 млрд м3 (оптимістичний сценарій на

2030 р.) [14].

Ресурси МВР України зосереджені в Донецькому та

Львівсько#Волинському кам'яновугільних басейнах.

Розрізняють два основних підходи до відбору МВР:

— попутну або випереджаючу дегазацію пластів у дію#

чих вугільних шахтах;

— попередню дегазацію для підготовки пластів до без#

печної роботи майбутніх шахт (сюди ж відноситься і сверд#

ловинний видобуток метану з вугільних полів, де не проек#

тується спорудження шахт).

В Україні до першого варіанту можна віднести пози#

тивні, але поодинокі приклади проведення інтенсивних де#

газаційних робіт на шахтах ім. О.Ф. Засядько, Щегловська#

Глибока, Комсомолець Донбасу, Червоноармійська Захід#

на, Червоноармійська, які без дегазації не можуть підтри#

мувати високі показники видобутку вугілля. На цих шахтах

газ використовується переважно для власних потреб: як

паливо для котельних, для виробництва електроенергії й

заправки автотранспорту.

У цілому ж підземна дегазація здійснюється на 44 шах#

тах, однак із загальної кількості метану дегазації, яка скла#

дає біля 330 млн м3, утилізується лише 140 млн м3, тобто 42

% (в Німеччині, наприклад, утилізується близько 80 %) [2].

Нажаль, основна за обсягами видобутку МВР у світі тех#

нологія — попередньої дегазації пластів — в Україні сьо#

годні перебуває тільки на стадії експериментів. Пілотний

проект у цьому напрямку здійснює компанія "Донецьксталь"

(ПрАО "ДМЗ"). Основа програми — впровадження техно#
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логії попередньої дегазації вуглепорідного масиву за допо#

могою свердловин, що пробурені з поверхні. У якості пол#

ігону для опрацювання технології було обрано ШУ "По#

кровське", яке веде видобуток вугілля у Красноармійсько#

му вугленосному районі, розташованому в 16 км від м. Крас#

ноармійськ Донецької області. В родовищі накопичено 280

млн т вугілля, що коксується, та 8,9 млрд м3 МВР. Наявність

метану ускладнює проведення гірничих робіт внаслідок не#

обхідності підтримувати його безпечну концентрацію в ат#

мосфері виробок.

Для реалізації проекту "Донецьксталь" придбала сучас#

ний буровий комплекс Ultra Singl 150 канадської компанії

TTS SENSE [15]. Свердловини з'єднується системою газо#

проводів з когенераційним комплексом, в якому витягнутий

з масиву метан утилізується. З моменту старту програми у

2011 р. пробурено більше 65 свердловин, прокладено

більше 25 км трубопроводів для транспортування метану від

свердловини до когенераційного комплексу [16].

Слід зауважити, що здатність МВР витримувати еконо#

мічну конкуренцію зі звичайним природним газом залежить

від таких основних взаємопов'язаних чинників, як:

— комплексне видобування метану на всіх етапах ос#

воєння вугільного родовища або шахтного поля;

— достатній дебіт і продуктивне життя дегазаційних

свердловин;

— низькі капітальні та експлуатаційні витрати;

— наявність надійного і конкурентоспроможного рин#

ку МВР;

— значні обсяги видобування МВР, тобто масштаби

видобутку з площі ділянки або шахтного поля.

Для виконання цих умов необхідно впровадження су#

часних технологій газовидобутку, перш за все гідравлічно#

го розриву пласта (ГРП) — або крекінгу. Сутність крекінгу

заклечається в тім, що в пробурену з поверхні до пласта і

далі по пласту свердловину під високим тиском закачують

рідину (воду). Необхідний тиск розриву знаходиться в ме#

жах 2—15 МПа [17]. В результаті в пласті розкриваються

вже існуючи тріщини і утворюються нові. Для розклинюван#

ня тріщин до робочої рідини додають крупнозернистий

пісок. Витрати рідини при закачуванні складають 0,013—

0,200 м3/с. Для однієї операції крекінгу використовують

80—100 м3 води і 13—16 м3 піску або іншого агенту для роз#

клинювання. ГРП здійснюється в горизонтальній (пластовій)

частині свердловини, яку не укріплюють обсадними труба#

ми. Стійкість їх стінок підтримується за рахунок утворення

глинистої корки від промивної рідини в процесі буріння, а

також внутрішньопорової глини.

Після утворення тріщин здійснюється подача піску в свер#

дловину і продувка його в тріщини для підтримки їх в розкри#

тому стані протягом всього періоду вилучення метану.

При застосуванні крекінгу можливі екологічні ризики,

а саме:

— забруднення водних горизонтів і водних об'єктів;

— використання значних обсягів прісної води;

— застосування небезпечних хімічних речовин у складі

бурових розчинів;

— посилення рівня сейсмічності при масовому за#

стосуванні ГРП;

— виведення із сільськогосподарського обороту знач#

ної долі земельного фонду;

— утворення відходів буріння, які нагромаджуються

біля родовищ і потребують утилізації;

— виникнення викидів забруднюючих речовин в атмос#

феру, які підсилюють парниковий ефект.

Тому стратегія енергетичної диверсифікації економіки

України в контексті використання МВР повинна враховувати

всі можливі ризики та переваги, які при цьому отримуються.

Для об'єктивної оцінки економічного проекту видобут#

ку МВР склали матрицю SWOT#аналізу. Аналіз комбінації

"слабкі сторони — погрози" свідчить, що виявлені соціальні,

економічні, екологічні ризики можуть суттєво обмежити роз#

виток видобування МВР в Україні.

Вплив погроз зовнішнього середовища, які підсилюють

проявлення можливих факторів ризику, на сильні сторони

проекту негативно впливає на його розвиток. Перш за все,

це стосується погрози з боку РФ. Зняття цієї погрози здат#

не швидко привести до отримання потенційних стратегічних

переваг, наприклад, до укріплення енергетичної безпеки

держави.

Використання можливостей видобування МВР для по#

долання слабких сторін розробки вітчизняних родовищ доз#

воляє визначити потенціал внутрішніх перетворень, які не#

обхідно здійснити для реалізації стратегічних планів розвит#

ку вітчизняної газової галузі. Перш за все, це має бути ство#

рення нормативно#правової бази для регулювання освоєн#

ня газоносних територій, адаптованої до міжнародних стан#

Можливості Погрози
1. Наявність достатньо великих родовищ МВР; 
2. Зменшення залежності від закупок російського 
природного газу; 
3. Отримання доступу до новітніх технологій 
газовидобутку; 
4. Створення конкурентного середовища в газовій сфері; 
5. Збільшення привабливості вітчизняного ринку для 
потенційних інвесторів. 

1. Подальший розвиток конфлікту з РФ із-за відмови від 
поставок російського газу; 
2. Знаходження значної кількості вугільних родовищ на 
непідконтрольній Україні території (так звані ДНР і ЛНР); 
3. Великі глибини залягання вугільних пластів; 
4. Швидка виснажливість родовищ внаслідок малої товщини 
пластів; 
5. Велика собівартість видобування МВР; 
6. Негативні екологічні наслідки; 
7.  Протидія з боку населення, а інколи і з боку 
природоохоронних органів; 
8. Можливе зростання соціальної напруги внаслідок 
необхідності зміни місць мешкання, втрати роботи, зміни 
традиційного укладу життя. 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Збільшення видобутку енергоносіїв за рахунок витягу й 
утилізації МВР; 
2. Створення розгалуженої інфраструктури для розробки 
родовищ та видобування газу; 
3. Збільшення валютних резервів за рахунок зменшення 
імпорту природного газу; 
4. Збільшення податкових надходжень; 
5. Укріплення енергетичної безпеки держави; 
6. Підвищення безпеки праці та збільшення видобутку 
вугілля за рахунок попередньої дегазації гірських масивів; 
7. Створення нових робочих місць; 
8. Зменшення викидів метану в атмосферне повітря. 

1. Нерозвиненість нормативно-правової бази, яка регулює 
розробку й видобування МВР; 
2. Відсутність однозначної оцінки вітчизняних запасів МВР; 
3. Брак інвестиційних коштів для створення нових об’єктів 
газової інфраструктури та її переоснащення; 
4. Дефіцит необхідного сучасного обладнання та 
кваліфікованих кадрів; 
5. Слабка інформованість населення про переваги розробки та 
видобування МВР та засобах мінімізації супутніх ризиків. 

Таблиця 1. SWOT)аналіз
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дартів. Крім того, необхідна розробка методів оцінювання

потенційних ресурсів.

ВИСНОВКИ
Попит на альтернативні джерела енергії, до яких, зок#

рема, відноситься і метан вугільних родовищ, з кожним ро#

ком зростає. Враховуючи екологічні та соціально#економічні

ризики від видобутку МВР по технології крекінгу, єдиним

правильним рішенням є екологізація способу його видобут#

ку, а також створення ефективної та максимально прозорої

системи управління, моніторингу та контролю за цим про#

цесом з боку держави та громадських організацій.

Необхідно вдосконалювати процедуру ідентифікації та

визначення принципів оцінки ризиків видобування МВР, роз#

робити методичні підходи до оцінки екологічних збитків, обу#

мовлених його видобутком, створити ефективний орган управ#

ління цим напрямом розвитку енергетичної сфери України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Становлення дієвого громадянського суспільства в

Україні, рівноправне входження держави у світовий по#

літичний простір є можливим лише за умови формуван#

ня загальнонаціональної ідентичності, що є запорукою

і гарантією стабільності та безпеки Української держа#

ви.

У Стратегії національної безпеки України зазна#

чається, що нагальними завданнями політики національ#

ної безпеки є збереження і розвиток духовних і куль#

турних цінностей українського суспільства, зміцнення

його ідентичності на засадах етнокультурної різнома#

 УДК 351: 323.1
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "НАЦІОНАЛЬНА
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THE MEANING OF NATIONAL IDENTITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

На основі теоретико#методологічного аналізу загальновідомих наукових підходів у статті
досліджено еволюцію змісту дефініції "національна ідентичність" у часі. Визначено її основні
закономірності та зв'язки із поняттями "патріотизм" і "нація". Крім того, виокремлено декілька
форм національної ідентичності, зокрема: етноцентрична ідентичність, етнодомінуюча іден#
тичність, етнічний фанатизм, етнічна індиферентність, етнонігілізм, амбівалентна ідентичність.
Обгрунтовано, що саме наявність патріотизму у суспільстві є фактором отримання національ#
ної ідентичності та забезпечення етно#політичної безпеки державі.

The theoretical and methodological scientific approaches are considered in the article. The
evolution of content definition of "national identity" in time is analyzed. Defined its basic patterns
and links with the concepts of "patriotism" and "nation". Several forms of national identity, including:
ethnocentric identity, etnodominuyucha identity, ethnic fanaticism, ethnic indifference, etnonihilizm,
ambivalent identity are selected. Proved that the presence of patriotism in society is an important
factor to obtain national identity and ensuring ethno#political security.

Ключові слова: ідентичність, нація, національна ідентичність, національна самосвідомість, патріотизм,

етно$політична безпека, форми національної ідентичності.

Key words: identity, nation, national identity, national self$consciousnessy, patriotism, ethno$political security,

forms of the national identity.

нітності. При цьому акцентується увага на реалізацію

комплексу заходів державної політики, спрямованих на

консолідацію українського суспільства та пошук загаль#

нодержавного консенсусу щодо ключових питань роз#

витку держави [14].

Для України на сучасному етапі є дуже актуальним

питання формування національної ідентичності. Загаль#

нонаціональна ідентичність за своєю суттю багатовимі#

рна. Вона може охоплювати, але не скасовувати етніч#

ну, культурну, професійну, статеву та інші види ідентич#

ності. У той же час національна ідентичність може

співіснувати з наднаціональною ідентичністю (євро#

пейською чи космополітичною). Так, М. Бердяєв зазна#

чав, що почуваючи себе громадянином світу, людина не

втрачає національного почуття, позаяк до космічного,
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всесвітнього життя людина долучається завдяки життю

національному.

Відродження національної самосвідомості, поси#

лення ролі основних етноконсолідуючих ознак в умо#

вах швидкоплинної реальності, виступають як одні з

пріоритетних факторів збереження, розвитку націй та

їхньої національної ідентичності. Однак, крім позитив#

ного значення такі процеси, як демонструє історична

практика, можуть призвести до конфліктів і навіть до

кровопролиття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На повільність процесів національної самоіденти#

фікації в Україні впливає поміж іншого слабкість тра#

диції дослідження національної ідентичності. Щоправ#

да, останнім часом вітчизняні вчені почали приділяти

більше уваги цим питанням. Зокрема в працях О. Карту#

нова, І. Кресіної, Л. Нагорної, Ю. Римаренка, Л. Шкля#

ра, М. Шульги переосмислено традиційні уявлення щодо

тлумачення низки понять етнополітологічної науки, роз#

роблено нові підходи щодо визначення місця і ролі етн#

ічного, національного в політичних процесах [4; 7; 8; 11;

16]. Наприкінці ХХ ст. з'явилася низка фундаменталь#

них праць західних дослідників з проблем формування

національної ідентичності: "Уявлені спільноти" Бенедик#

та Андерсона [1], "Соціальні передумови національно#

го відродження у Європі" Мирослава Гроха, "Національ#

на ідентичність" Ентоні Сміта [4], в яких уточнюється сам

термін "національна ідентичність", оскільки він відріз#

няється від інших колективних ідентичностей таких, як

клас, стать чи раса. Найбільш повною та концептуаль#

ною слід визнати дефініцію Е. Сміта: "Концепт націо#

нальної ідентичності можна визначити як підтримуван#

ня та постійна репродукція патернів цінностей, символів,

пам'яті, міфів та традицій, які є складниками спадщини

націй, та водночас ідентифікації особистостей" [14, с.

193].

На даний момент процес утвердження національної

самоідентифікації в Україні стримується певним конф#

ліктом ідентичностей, що спричинений:

а) проблемами у формуванні вітчизняної національ#

ної самосвідомості, пов'язаними з переходом від етніч#

ного до соціально#політичного принципу її утверджен#

ня;

б) наявністю елементів пострадянської ідентичності;

в) досить сильними позиціями регіональних субіден#

тичностей, що мають різні ціннісні домінанти.

Тому існує ще великий пласт малодосліджених про#

блем існування, перетворення та прийняття нових форм

та змісту поняття національної ідентичності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ) СТАТТІ
На основі теоретичного та методологічного аналі#

зу наукових підходів до визначення понять "нація", "на#

ціональна самосвідомість", "патріотизм" уточнити

зміст дефініції "національна ідентичність", виокреми#

ти її основні форми та обгрунтувати її особливу важ#

ливість сьогодні, у сучасному світі глобалізації та інтег#

рації.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Насамперед вважаємо логічним зупинитись на ха#

рактеристиці поняття "ідентичність". Воно походить від

латинського слова "indenticus", що означає "утотожне#

ний", "одинаковий". Це поняття у науці є досить новим.

У зарубіжній науковій думці воно утвердилось лише з

другої половини ХХ століття, а у вітчизняній — тільки

після 1990 р. І сьогодні "ідентичність" стало одним із

основних детермінант для усвідомлення оточуючих ре#

алій. Цей термін широко використовується у різномані#

тних науках: психології, соціології, філософії, етнології,

політології, геополітиці і т. ін. Протягом багатьох століть

філософське осмислення ідентичності відбувається в

межах проблеми утотожнення як основної характерис#

тики буття, як зведення множинності до єдиного почат#

ку. Серед класиків, які досліджували питання ідентич#

ності можна назвати античних філософів Парменіда,

Платона, Аристотеля. У їхньому уявленні тожсамість

виступає фундаментальною якістю буття, єдністю, у якій

відсутні розбіжності і відносини впритул до одноманіт#

ності [2, с. 241—275].

Не можна не згадати цікавий факт щодо того, що

вивчення проблеми ідентичності у психології, наприк#

лад, бере свій початок із психоаналізу. Так, поняття

"ідентичність" та "ідентифікація" тут вперше ввів

З. Фрейд у своїй праці "Психологія мас і аналіз людсь#

кого "Я" [18, с 154]. Для нього "ідентичність" виступала

як самоутотожнення людини із значущими особистос#

тями, за взірцем яких вона свідомо чи підсвідомо хоті#

ла діяти. Мотивом такого самоутотожнення учений вва#

жав страх втрати любові і страх від покарання.

Проблема ідентичності розроблялась також Е. Ері#

ксоном, Дж. Марсія, А. Ватерманом та іншими учени#

ми. Е. Еріксон вважається загальновизнаним засновни#

ком теорії ідентичності. Його погляди вперше було опуб#

ліковано у праці "Дитинство і суспільство". На відміну

від З.Фрейда, праці якого він вважав неповними, Е. Ерік#

сон справедливо наголошував на нерозривному зв'яз#

ку між ідентичністю людини і суспільством, соціальним

оточенням індивіда. На його думку ідентичність фор#

мується в процесі соціалізації особистості, входження

індивіда у суспільство, тобто за Еріксоном, ідентичність

— це соціалізована частина "Я" [17, c. 284]. Однак тре#

ба відзначити, що вчений не подав точного визначення

поняття "ідентичність". Узагальнено він розумів іден#

тичність як суб'єктивне одухотворене відчуття тотож#

ності і цілісності. Е. Еріксон справедливо відзначав, що

ідентичність — це не певна незмінна, раз і назавжди

отримана чи успадкована характеристика особистості,

навпаки, її природа — процесуальна, динамічна, тобто,

змінна. Ця ж ідея розкривається у введеному ним по#

нятті "криза ідентичності", що означала перехід від

однієї стадії життя до наступної, в ході чого мало місце

становлення нових типів ідентичності [17, с. 324].

Не менш цікавим є інший підхід представників ког#

нітивного напряму, які досліджували соціальну іден#

тичність — Г. Теджфел, Дж. Тернер та ін. Яскраве відоб#

раження щодо з'ясування поняття ідентичності знахо#

димо у теоріях Дж. Міда, Л. Краппмана, Ю. Хабермаса

та інших вчених (соціально детермінована ідентичність

"Me" та індивідуальна ідентичність "I"). Спільним для
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робіт Е. Еріксона, Дж. Міда та Г. Теджфела є наступні

твердження: розглядати ідентичність слід як соціальне

явище (ідентичність — соціалізована частина "Я"); по#

яснення ідентичності як динамічного утворення, яке,

виникнувши під впливом навколишнього середовища,

так чи інакше модифікується [5].

Не оминемо увагою і двох рівнів ідентичності —

індивідуального та колективного. Індивідуальний рівень

розкривається через особистісний та соціальний аспек#

ти, тобто через вертикальний та горизонтальний вимі#

ри, баланс яких забезпечує почуття тотожності, само#

тотожності. Колективна ідентичність — це фундамен#

тальна схожість членів певної групи, що виявляється у

солідарності, колективній діяльності, спільній роботі.

Відбувається утотожнення, усвідомлення себе з різни#

ми соціальними спільнотами — клас, сім'я, національна

група, етнос, народ і т.д.

Визначивши зміст поняття "ідентичність" перейде#

мо до дослідження поняття "національна ідентичність".

Складність і багатовимірність проблеми національної

ідентичності пов'язані із серйозними понятійно#катего#

ріальними труднощами у сучасній науці, зумовлені нео#

днозначністю трактування самого терміна "нація". Си#

туація ускладнюється ще й тим, що "нема єдиного алго#

ритму виникнення та функціонування національних

рухів, сучасних націй і національних держав, але й ті

норми, які існують, стали рухомими і перестають "пра#

цювати" в умовах глобалізації [2, с.17].

Фахівці виокремлюють наступні традиційні методо#

логічні підходи у визначенні поняття "нація" — примор#

діалізм, есенціалізм та конструктивізм.

Примордіалізм грунтується на тому, що риси нації

дані першопочатково, є незмінними і традиційними, і вся

проблема полягає в тому, щоб кожне наступне поколін#

ня їх дотримувалось. Тут має місце біологічний (спорід#

неність як основа соціальності), культурний (врод#

женість і природність конкретної культури) чи релігій#

ний (концепція "обраного народу") примордіалізм.

Есенціалізм досить близький до примордіалізму.

Його основним принципом є ствердження початкового

існування певної сутності (есенції), скажімо, долі, при#

значення, істини, які і визначають конкретну іден#

тичність. Ці сутності незмінні, вічні і неперехідні. Відмова

від служіння їм призводить до соціальних проблем.

У свою чергу конструктивізм робить акцент на "штуч#

ності" нації, звертає увагу на суб'єктивні чинники її ви#

никнення, на відміну від примордіалізму та есенціалізму,

які опираються на ідею початковості, об'єктивності існу#

вання нації. Примордіалістичний підхід пов'язаний з тим,

що націю можна ідентифікувати на основі визначених

об'єктивних ознак, не залежних від суб'єктивних поглядів

її представників. До таких ознак переважно відносимо

загальні, а не специфічні характеристики: територія, еко#

номічне життя, мова, національний характер культури.

Конструктивізм — це парадигма, в межах якої нація розг#

лядається як соціальна конструкція, що не має "реаль#

них" історичних чи культурних коренів. Представники

такого підходу понятійної концептуалізації нації бачать

у ній "великий колектив", оснований на фундаментальній

згоді її членів [12; 13; 19].

Ернст Гелнер розглядає націю як конструкт індуст#

ріальної культури, а формування національної картини

світу як результат переходу від "низької" культури аг#

рописемного суспільства до "високої" культури суспіль#

ства індустріального, що характеризується загальною

освіченістю, а також високим рівнем грамотності і гро#

мадянської самосвідомості переважної більшості її

представників [3, с.101].

У значенні етнічності про національність говорить і

Бенедикт Андерсон. Так він вважає, що національність

є результатом виховання в окремому суспільстві, де

людині навіюється міф спільного походження і тісних

кровних, культурних та історичних вуз усіх представ#

ників народу, до якого він належить [1, с. 204]. У

дійсності за таким міфом нічого нема, нація залишаєть#

ся "уявною спільнотою", "ідеологічною конструкцією".

Ідея нації у Новому світі почала відігравати таку ж

роль, як християнська віра у Середні віки, тобто вона

дозволяла людям об'єднуватись в культурно#політичні

спільноти. У зв'язку з цим, Е. Хобсбаум відзначає, що

при концептуальній та історичній багатозначності понят#

тя нація слугувало інструментом відбору — тим, що

об'єднує у спільноту певних людей і відрізняє їх від

інших [19, с. 43]. Така функціональна інтерпретація нації

як механізму соціально#політичної класифікації та іден#

тифікації дуже тісно дотикається до поняття "національ#

ної ідентичності".

Націоналізм, за Б. Андерсоном — це новий прин#

цип організації соціальної реальності, що прийшов на

зміну релігійному та династичному принципам. Нація —

різновид людських спільнот. На думку вченого, нація це

"уявна спільнота"[1, с. 84]. Звісно, це не означає, що

вона нереальна, фіктивна і така, що існує "лише в голо#

вах". Уявність нації вказує виключно на ту обставину,

що кожен з її складових індивідів особисто не знає і

ніколи не пізнає усіх її членів, що не заважає з ними себе

співвідносити. У такому контексті уявна спільнота може

порівнятись з віртуальною спільнотою в Інтернеті. Вод#

ночас нація завжди територіально визначена (навіть,

якщо її кордони еластичні чи розмиті), суверенна (має

державу і незалежність) і виражається у почутті спільної

солідарності.

Якщо нація є уявною чи конструйованою, то завдан#

ням дослідника полягає у тому, щоб прослідкувати про#

цес такого конструювання. А саме, слід вияснити, в силу

яких причин і під впливом яких чинників утверджується

даний тип колективної солідарності, а інші чи відміта#

ються, чи зникають.

Отже, на нашу думку, для рівнозначного аналізу

феномена нації перспективним вважаємо звернення до

національної ідентичності. Національна ідентичність

потіснила більш звичні для традиційних підходів понят#

тя національної самосвідомості, національного харак#

теру тощо. Ідентичність справді стає "призмою крізь яку

розглядаються, оцінюються і вивчаються численні важ#

ливі риси сучасного життя" [13, с. 20].

Нація складається із свідомого співвідношення з

нею реальних індивідів, в результаті чого проявляється

відношення до національного. Про національну прина#

лежність судять за наступними параметрами:

— за національно#державницькими, культурними

атрибутами;

— за об'єктивною символікою, яка визначає певну

цілісність (культурну, територіальну, господарську);
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— за свідомою ідентифікацією індивідів, за їхнім

суб'єктивним ставленням, ціннісними орієнтаціями.

Тобто кожен індивід національний, по#перше об'єк#

тивно, по#друге — суб'єктивно, коли він визнає себе

частиною тієї чи іншої спільноти, культури. Отже, без

останнього, незважаючи на присутність об'єктивних

чинників, національна спільнота аморфна, її не можна

повністю визнати суб'єктом історичного процесу.

Підсумовуючи вищенаведене, робимо висновок, що

національна ідентичність розглядатиметься нами як виз#

нання народом самого себе, знання і повага історії, на#

ціональної культури, території, усвідомлення народом

своїх особливих рис, розуміння членами національної

групи своїх інтересів, прагнень, цілей, ідеалів, потреб

тощо.

Після проведеного теоретико#методологічного ана#

лізу, спробуємо виокремити наступні форми національ#

ної ідентичності:

— Нормальна ідентичність, коли образ свого наро#

ду сприймається як позитивний, з адекватним ставлен#

ням до культури, історії, природнього патріотизму, з

толерантною установкою на спілкування з іншими на#

родами.

— Етноцентрична ідентичність — некритична пере#

вага якої#небудь національної групи і самоідентифіка#

ція індивіда з нею.

— Етнодомінуюча ідентичність, що фіксує таке став#

лення самосвідомості і поведінки людини, коли не тільки

національна ідентичність стає першочерговою з#поміж

інших видів ідентичностей (громадянин, матір, батько,

студент тощо), але й досягнення цілей, інтересів наро#

ду починає сприйматися як домінуюча цінність.

— Етнічний фанатизм — ідентичність, у якій абсо#

лютне домінування національних інтересів і цілей, час#

то ірраціонально сприйнятих, супроводжується готов#

ністю йти за них на будь#які жертви і дії.

— Етнічна індеферентність — байдужість людей до

проблем національності і міжетнічних стосунків, до

цінностей свого та інших народів, люди вільні від норм і

традицій, на їхню поведінку не впливає ні їх власна на#

ціональна приналежність, ні національність інших.

— Етнонігілізм у формі космополітизму, що висту#

пає запереченням національності та етнокультурних

цінностей.

— Амбівалентна, невиражена, а інколи "подвoєна"

чи навіть "потроєна" ідентичність. Такий тип національ#

ної ідентичності достатньо поширений у національно

змішаному середовищі.

Крім цього, саме від національного оточення інди#

віда і конкретного народу залежать форми вияву націо#

нальної ідентичності. Так, поліетнічне середовище дасть

більше можливостей для отримання знань про особли#

вості "своєї" та "інших" національних груп. У такому

випадку можливі два "крайні" варіанти розвитку націо#

нальної ідентичності:

1. Чітко виражена ідентифікація тільки зі своєю на#

ціональною групою, котра інколи пов'язується з тенден#

цією до сепаратизму.

2. Вияв ідентичності з іншою національною групою,

котра призводить до асиміляції, до прийняття норм,

звичаїв, мови чужої групи, аж до повного розчинення

у ній.

Втім, на наш погляд, найбільш поширеною у сучас#

ному поліетнічному суспільстві є маргінальна національ#

на ідентичність. У даному випадку людина, а то й цілі

народи гойдаються між двома культурами, не оволоді#

ваючи жодною з них.

Наголосимо, що патріотизм — є показником отри#

мання національної ідентичності. Адже патріотизм —

це почуття любові, поваги до своєї батьківщини, куль#

тури, традицій, мови, наділений надзвичайно потужною

консолідуючою силою і є основою збереження нації та

національної ідентичності. Це особливо важливо сьо#

годні, у сучасному світі глобалізації та інтеграції.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, розглянувши зміст поняття національної іден#

тичності ми дійшли наступних висновків:

1. У дослідженнях нації та національної ідентичності

у сучасних умовах найбільш ефективним підходом є

примордіалізм, включаючи позитивні сторони сучасно#

го конструктивізму.

2. Слід зауважити, що поняття "національна іден#

тичність" і "національна самосвідомість" мають підпо#

рядковуючий характер. "Національна ідентичність" —

поняття ширше, тому основними його елементами ви#

ступають національне самовизначення, національна са#

мосвідомість і традиційна культура.

3. Національна ідентичність це мінливе, динамічне

утворення. Його роль і значення у суспільстві може як

зростати, так і слабшати, що пов'язано з конкретною

історичною ситуацією і соціальним оточенням індивіда

і цілого народу. Відповідно форми виявлення національ#

ної ідентичності можуть вар'юватися від етнічного

нігілізму до етнофанатизму.

4. Національна ідентичність виступає як визнання

народом самого себе; знання і повага історії; національ#

ної культури, території, усвідомлення народом своїх

особливих рис, розуміння членами національної групи

своїх інтересів, прагнень, цілей, ідеалів, потреб.

5. Національна ідентичність як почуття любові, по#

ваги до своєї батьківщини, культури, традицій, мови,

історичної пам'яті наділена потужною як консолідую#

чою, так і диференціюючою силою.

Підсумовуючи, слід зазначити, що теоретичне об#

грунтування змісту поняття "національна ідентичність"

є складним і багатовимірним феноменом. У поєднанні

та доведенні її багатофункціонального характеру має

прикладне значення, зокрема для визначення моделі,

стратегії і практики державної політики щодо її форму#

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

Період розвитку постіндустріального суспільства харак#

теризується виникненням у багатьох країнах економічних криз,

під час яких спостерігається різкий спад виробництва, крах

банківської системи, різке збільшення рівня безробіття, зубо#

жіння населення тощо. Ситуацію, що склалася в Україні, мож#

на ідентифікувати як системну кризу суспільних відносин у соц#

іально#економічній та політичній сфері. У зв'язку з цим варто

погодитися з директором економічних програм Центру Разум#

кова В. Юрчишиним, який вважає, що "Україна — це єдина

серед європейських країн, яка застрягла у міжкризовому про#

сторі" [26, с. 1]. Дійсно, за роки незалежності Україна зіштов#

хнулася з економічною кризою 90#х років ХХ століття, глобаль#

ною фінансово#економічною кризою 2008—2009 рр., а також

економічною кризою 2013—2014 років.
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THE SYSTEM OF MONITORING OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE:
THE THEORETICAL ASPECT

У статті здійснено аналіз та систематизацію теоретичних засад системи моніторингу загроз
економічній безпеці та визначено її основні властивості, що характеризують її як складну,
відкриту та стійку підсистему (елемент) системи державного управління забезпеченням еко#
номічної безпеки. Визначено, що її основними завданнями є системне спостереження процесів
реалізації національних інтересів в економічній сфері, кількісно#якісна оцінка загроз їх реалі#
зації, прогноз їх розвитку, а також побудова та уточнення їх ієрархії. У зв'язку з цим, запропо#
новано підхід до побудови ієрархії загроз економічній безпеці, що грунтується на використанні
методу парних порівнянь.

In the article it is made analysis and systematization of the theoretical foundations of the system
of monitoring of threats to economic security and it is identified its main properties that characterize
its as a complex, open and sustainable subsystem (element) of the system of public administration
of economic security. It is determined that its main tasks are the system monitoring of processes of
the realization of national interests in the economic sphere, quantitative and qualitative assessment
of threats to their implementation, the forecast of their development, as well as building and refining
their hierarchy. In this regard, it is proposed the approach to the construction of a hierarchy of threats
to economic security, based on the method of paired comparisons.

Ключові слова: економічна безпека, загрози економічній безпеці, національні інтереси в економічній сфері,

системний підхід, система моніторингу загроз, система державного управління забезпеченням економіч$

ної безпеки.

Key words: economic security, threats to economic security, national interests in the economic sphere, system

approach, system monitoring of threats, the system of the public administration for ensuring economic security.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню теоретико#методологічних засад іденти#

фікації та моніторингу загроз національній безпеці присвя#

чені праці В. Горбуліна [3], А. Качинського [8], А. Семен#

ченка [22], Г. Ситника [24] та ін., а на актуальності іденти#

фікації та оцінювання загроз економічній безпеці неоднора#

зово акцентують увагу багато дослідників, серед яких, зок#

рема: О. Барановський [1], Б. Губський [4], М. Єрмошенко

[7], О. Комеліна [5], В. Мунтіян [13], А. Сухоруков [23]. Про#

блемні питання моніторингу загроз економічній безпеці та#

кож не залишалися поза увагою учених, зокрема, С. Бєлай

— щодо функціонування системи моніторингу загроз еко#

номічній безпеці) [2] та В. Котковського [11], який дослід#

жував з позицій системного підходу організацію моніторингу

загроз економічній безпеці.
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Цінність наукових розробок указаних вчених не підля#

гає сумніву, проте до цього часу недостатньо досліджени#

ми залишаються низка проблем щодо оптимізації держав#

ного управління забезпеченням економічної безпеки. Зок#

рема мова йде про аналіз та систематизацію теоретичних

засад системи моніторингу загроз економічній безпеці як

підсистеми (елементу) системи державного управління за#

безпеченням економічної безпеки, що і стало метою статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічна система постійно перебуває під впливом

множини внутрішніх та зовнішніх факторів, що можуть

здійснювати деструктивний вплив на соціально#економічний

розвиток суспільства. За таких умов, головна функція

органів державної влади — це оцінка ситуації, у якій пере#

буває суспільство крізь призму небезпек, для задоволення

потреб прогресивного розвитку суспільства" [24, с. 184]. При

цьому варто погодитися з думкою вітчизняних вчених [1; 7;

5], що небезпека економічній безпеці є відображенням су#

перечностей відносин, які виникають у процесі економічної

життєдіяльності. Разом з тим, в діалектиці суперечності роз#

глядаються як фундаментальна ознака прояву єдності та

боротьби протилежностей, а відтак ті чи інші суперечності

можуть бути й чинником, які сприяють економічному роз#

витку. Тому, завдання органів державної влади полягають

не тільки в "розв'язанні суперечностей… та боротьбі із за#

грозами для підтримки належного рівня економічної без#

пеки" [5, с. 40], а й передбачають комплекс заходів щодо

здійснення моніторингу загроз для забезпечення реалізації

національних інтересів в економічній сфері, під яким, як

правило, розуміється безперервне та систематичне збиран#

ня інформації для здійснення контролю за розвитком пев#

ного соціально#економічного процесу, а також його прогно#

зування [21, с. 454].

Варто зазначити, що до цього часу у вітчизняній літера#

тури немає єдиного тлумачення поняття "загрози еко#

номічній безпеці". Зокрема під загрозами економічній без#

пеці Б.Губський розуміє "фактори, що безпосередньо чи у

перспективі унеможливлюють або ускладнюють реалізацію

національних економічних інтересів, створюючи перешко#

ди на шляху нормального розвитку економіки і небезпеку

незалежному державному існуванню та добробуту народу"

[4, с. 18]. На думку А. Сухорукова, загрози економічній без#

пеці є сукупністю "реальних та потенційно#можливих явищ і

дестабілізуючих чинників, які ускладнюють або унеможлив#

люють реалізацію національних інтересів в економічній

сфері" [23, с. 96], а В. Мунтіяна [13, с. 25], В. Шлемко та

І. Бінько [6], вважають, що це явні чи потенційні дії, що уск#

ладнюють або унеможливлюють реалізацію національних

економічних інтересів і створюють небезпеку для соціаль#

но#економічної та політичної систем, національних ціннос#

тей, життєзабезпечення нації та окремої особи. Згідно з чин#

ним законодавством, загрози економічній безпеці — це су#

купність наявних та потенційно можливих явищ і чинників,

що створюють небезпеку для реалізації національних інте#

ресів у економічній сфері [17]. Врешті#решт, виконаний нами

аналіз дозволяє дійти висновку, що ключовим та узагаль#

нюючим поняттям дестабілізуючих дій і явищ, які інтерпре#

туються як "загрози економічній безпеці", є небезпека реа#

лізації національних інтересів в економічній сфері.

Існує неоднозначність поглядів науковців і щодо кла#

сифікації загроз економічній безпеці. Зокрема вітчизняні

науковці розподіляють загрози економічній безпеці на

внутрішні та зовнішні, а також за ступенем небезпеки (особ#

ливо небезпечні, небезпечні); за можливістю здійснення (ре#

альні, потенційні); за масштабами здійснення (загальнона#

ціональні, локальні, індивідуальні); за тривалістю дії (тим#

часові, постійні); за сферою спрямування (виробничі, фінан#

сові, експортно#імпортні, технологічні, інституційні, воєнно#

економічні, соціально#економічні, демографо#економічні,

еколого#економічні та ін.); за ставленням до них (об'єктивні,

суб'єктивні); за характером спрямування (прямі, непрямі) [5;

6; 13; 16]. При цьому В. Губський вважає, що загрози еко#

номічній безпеці, котрі можуть здійснювати руйнівний вплив

для економічного розвитку варто об'єднати у такі групи:

виробничо#ресурсні загрози, фінансово#інвестиційні загро#

зи, соціальні загрози, законодавчо#управлінські загрози [4,

с. 18].

Проте на нашу думку, для здійснення ефективного мо#

ніторингу загроз економічній безпеці доцільно також вико#

ристовувати критерій ступеня негативного впливу на реалі#

зацію національних інтересів, запропонований Г. Ситником

[24], оскільки цей критерій дозволяє небезпеки реалізації

національних інтересів в економічній сфері ідентифікувати,

наприклад, як: потенційний виклик, реальний виклик, потен#

ційна загроза, реальна загроза чи потенційна небезпека.

Наприклад, якщо деякі події, явища, процеси чи інші чинни#

ки оцінюються нами як небезпеки для реалізації національ#

них інтересів в економічній сфері найвищого ступеня важ#

ливості, то вони мають бути ідентифіковані як реальні за#

грози.

Зважаючи на складність та масштабність процесу моні#

торингу загроз економічній безпеці, виникає необхідність у

використанні системного підходу, що передбачає уявлення

про досліджуваний об'єкт як про систему, що характери#

зується елементним складом, структурою як формою взає#

мозв'язку елементів та розподілом функцій між ними, взає#

мозв'язком елементів структури внутрішнього середовища

та з навколишнім оточенням [25]. При цьому під системою,

як правило, розуміють предмет, явище чи процес, що скла#

дається з якісно визначеної сукупності елементів, які зна#

ходяться у взаємних зв'язках та відносинах, утворюють

єдине ціле та спроможні у взаємодії із зовнішніми умовами

свого існування змінювати свою структуру, а загальна влас#

тивість систем полягає в можливості виділення в системах

вищого порядку підсистем між якими зв'язки розподіляють#

ся на "вхідні" та "вихідні", шляхом об'єднання "входів" од#

них елементів з "виходами" інших та створення таким чи#

ном складної системи [9; 10].

У системі державного управління, одним із її елементів

є "інформаційна система, що дозволяє отримувати відомості

про керовані координати об'єкта управління" [14, с. 29].

Тому, в нашому випадку, в системі державного управління

забезпеченням економічної безпеки варто вирізняти підси#

стему (елемент) — систему моніторингу загроз економічній

безпеці, що характеризується відповідним елементним скла#

дом та організаційною структурою.

Аналіз наукових праць [9; 14; 10; 25] свідчить, що до#

сліджуючи теоретичні засади будь#якої системи, в тому числі

системи моніторингу загроз економічній безпеці, перш за

все, необхідно здійснити аналіз властивостей системи, котрі

визначають її сутнісні риси. Із сучасної точки зору, сутніс#

ними ознаками, що відокремлюють систему від не системи

є її цілісність, інтегративність та емерджентність, оскільки

цілісність фіксує об'єктивну форму існування системного

явища та наявність взаємозв'язку між його елементами,

інтегративність — процес і механізм об'єднання частин в

єдине ціле, що спроможне забезпечити свою, життєді#

яльність, а емерджентність породжує якості системи, що не

притаманні її окремим елементам. Також до найбільш важ#

ливих характеристик системи відносять наявність вхідних та

вихідних параметрів, структурність та функціональність, що

характеризують напрямок функціонування системи [10].

Типи зв'язків між елементами системи та елементів із

зовнішнім середовищем дає змогу дослідникам класифіку#

вати системи за різними ознаками. Зокрема розрізняють

прості та складні системи, де прості системи мають просту

структуру, виконують нескладні функції та елементами якої
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виступає пара елементів, один з яких є об'єктом, а інші су#

б'єктом. У свою чергу, складні системи складаються із знач#

ної кількості взаємопов'язаних елементів різних типів, що

характеризуються різними зв'язками між собою та

зовнішнім середовищем та виконують якусь досить склад#

ну функцію (чи декілька функцій). Хоча варто зазначити, що

поділ систем на складні та прості в основі якого кількість

елементів є досить умовним. Крім того, зважаючи на те, що

системи існують у певному середовищі та можуть обміню#

ватися інформацією, вони поділяються на відкриті та зак#

риті системи [10; 25; 14], а на думку В. Кириленко [9], до#

цільним є також поділ систем на стійкі та нестійкі. Наприк#

лад, стійкою є система, якщо вона дотримується визначе#

ного напряму руху (алгоритму дій).

Система моніторингу загроз економічній безпеці має

значну кількість елементів, котрі формують складну орга#

нізаційну структуру. Елементами системи є, перш за все, об#

'єкти та суб'єкти моніторингу, котрі взаємодіють між собою

завдяки визначеним організаційною структурою зв'язкам.

При цьому, під об'єктом моніторингу варто розуміти небез#

пеки реалізації національних інтересів в економічній сфері,

а суб'єктами моніторингу є органи державної влади, органи

місцевого самоврядування, що наділені державно#владни#

ми повноваженнями в питаннях щодо забезпечення еконо#

мічної безпеки. Чинними нормативно#правовими актами виз#

начено, що формування інформаційної бази, а також аналіз

стану й тенденцій економічного і соціального розвитку Ук#

раїни, секторів та галузей економіки здійснюють, головним

чином, Державна служба статистики України та Міністер#

ство економічного розвитку і торгівлі. Проте, функції щодо

здійснення кількісно#якісної оцінки загроз національним

інтересам в економічній сфері та побудови їх ієрархії нор#

мативно#правовими актами не передбачається. У зв'язку з

цим, варто погодитися з В. Котковським [11], що організа#

ційна система моніторингу загроз економічній безпеці повин#

на мати два рівні — державний та регіональний. На держав#

ному рівні моніторинг загроз є системою безперервного

спостереження й аналізу стану розвитку єдиного соціаль#

но#економічного комплексу та аналізу стану соціально#еко#

номічної сфери регіонів як господарюючих суб'єктів дер#

жави, а також довгострокового прогнозування динаміки

розвитку процесів і явищ, що відбуваються у загальнодер#

жавному вимірі. На регіональному рівні моніторинг загроз

є системою регулярного спостереження за станом соціаль#

но#економічної сфери регіону та короткострокового про#

гнозування динаміки розвитку процесів і явищ, що відбува#

ються у суспільстві на рівні регіону.

Система моніторингу загроз економічній безпеці взає#

модіє з іншими системами. Зокрема "входами" до вказаної

системи є інформаційна база про стан реалізації національ#

них інтересів в економічній сфері (особливо національних

інтересів найвищого ступеня важливості для забезпечення

економічної безпеки). В свою чергу, "виходами" системи

моніторингу загроз є інформаційна база стосовно ієрархії

загроз економічній безпеці, прогноз їх розвитку, а також

опис найбільш стійких ознак загроз.

Проте, незважаючи на необхідність визначення ієрархії

загроз, з метою прийняття адекватних управлінських рішен#

ня щодо напрямів використання ресурсного забезпечення,

сучасні дослідники [2; 11] до основних завдань моніторин#

гу загроз відносять здебільшого завдання стосовно: спо#

стереження; одержання достовірної інформації та її оцін#

ка; забезпечення вищих рівнів управління необхідною

інформацією; розробка прогнозів розвитку; підготовка ре#

комендацій щодо подолання негативних тенденцій соціаль#

но#економічного розвитку тощо, а от завдання щодо

кількісно#якісної оцінки загроз реалізації національних інте#

ресів в економічній сфері, а також визначення їх ієрархії не

відносяться до основних завдань вказаної системи.

Зважаючи на елементи системи моніторингу загроз еко#

номічній безпеці, її організаційну структуру, завдання, вона

може бути ідентифікована як складна, відкрита і стійка сис#

тема, основними завданнями якої є комплексний аналіз пе#

ребігу процесів реалізації національних інтересів в еко#

номічній сфері та виявлення на цій основі небезпек щодо їх

реалізації, кількісно#якісна оцінка загроз економічній безпеці,

прогноз їх розвитку та побудова й уточнення ієрархії вказа#

них загроз. При цьому, основними вимогами до системи мо#

ніторингу загроз економічній безпеці мають бути комп#

лексність (що передбачає врахування всіх зовнішніх та

внутрішніх чинників що здійснюють деструктивний вплив на

реалізацію національних інтересів економічній сфері, опера#

тивність (тобто своєчасність збору та надання необхідної

інформації) та достовірність (передбачає використання су#

б'єктами моніторингу лише реальних фактів, що визначають

стан реалізації національних інтересів в економічній сфері).

Ефективність моніторингу загроз, під якою ми у даному

випадку розуміємо оперативність (своєчасність), повноту та

достовірність його результатів, залежить перш#за від струк#

турно#функціональної досконалості системи моніторингу та

методів, які використовуються при виявленні та оцінюванні

чинників, які породжують вказані загрози. Тому, враховую#

чи значний обсяг загроз національним інтересам в еко#

номічній сфері, особливо за умов поглиблення економічної

глобалізації, виникає гостра необхідність у розробці мето#

дики, використовуючи яку суб'єкти забезпечення економіч#

ної безпеки зможуть оперативно ідентифікувати події, яви#

ща та інші чинники як небезпеки щодо реалізації вказаних

інтересів, здійснювати моніторинг (головним чином здійсню#

вати кількісно#якісну оцінку загроз) та адекватно реагувати

на них. З метою розробки та впровадження вказаної методи#

ки в практику державного управління забезпеченням еконо#

мічної безпеки, доцільно використовувати паспорт загроз

національній безпеці, ідея розробки якого належить украї#

нському науковцю Г. Ситнику [24]. Очевидно, що в даному

випадку мова йде про паспортизацію загроз економічній без#

пеці. Тому, паспортизація загроз економічній безпеці є клю#

човою передумовою формалізації процесу ідентифікації (виз#

начення) загроз, впровадження системи всебічного моніто#

рингу, а також розробку та уточнення планів практичних за#

ходів щодо прогнозування, виявлення, локалізації, нейтрал#

ізації загроз національним інтересам в економічній сфері.

Тобто, мова йде про ідентифікацію загроз економічній без#

пеці, їх якісно#кількісну оцінку та реагування на виявлені заг#

рози. При цьому розробка та використання паспорту загроз

економічній безпеці органами державної влади передбачає

послідовне виконання низки завдань, які утворюють певні

блоки (завершені етапи):

І етап — ідентифікація факторів, що створюють небез#

пеки реалізації національних інтересів в економічній сфері,

виявлення джерел формування цих небезпек, опис найбільш

стійких їх ознак (структура та джерела загрози, об'єкт, на

який спрямовуються визначені загрози тощо), а також

здійснення кількісної оцінки загроз в контексті можливого

впливу на ту чи іншу національну ціль. Ідентифікація загроз

економічній безпеці на даному етапі, наприклад, може

здійснюватися з використанням підходу, запропонованого

вітчизняними та зарубіжними вченими (зокрема, А.Качинсь#

ким [8], Б.Райзбергом [20], А.Семенченко [22], А.Сухору#

ковим [23]) та з використанням "Методики розрахунку рівня

економічної безпеки України" [17]. Відповідно до зазначе#

ного підходу, сигналом виникнення потенційно можливих

загроз економічній безпеці може бути "вихід" індикаторів

рівня економічної безпеки за межі порогових значень в ціло#

му по економіці та за окремими сферами.

Відомо, що на основі національних інтересів в еко#

номічній сфері формуються національні цілі та завдання

органів державної влади стосовно забезпечення економіч#
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ної безпеки. Тому, реалізацію національних інтересів в еко#

номічній сфері можна відобразити за допомогою формули:

 Q = ;  (1),

де, Q — національні інтереси в економічній сфері;

  —  можливості держави;

  —загрози економічній безпеці;

  —  національні цілі.

Тому, з метою здійснення кількісної оцінки загроз не#

обхідно, перш за все, визначити національні цілі (що є інтер#

претацією національних інтересів в економічній сфері) та

загрози їх реалізації, а також умовне позначення їх відпо#

відними символами. Зокрема Законом України "Про осно#

ви національної безпеки України" [18, ст.6] визначено, що

пріоритетними національним інтересами в економічній сфері

є створення конкурентоспроможної, соціально орієнтова#

ної ринкової економіки та забезпечення постійного зрос#

тання рівня життя і добробуту населення; збереження та

зміцнення науково#технологічного потенціалу, утверджен#

ня інноваційної моделі розвитку. В свою чергу, реалізація

зазначених національних інтересів передбачає досягнення

національних цілей, що визначені Стратегією національної

безпеки України [19]. Позначивши при цьому кожну націо#

нальну ціль відповідним символом, ми отримуємо:

 = z1; z2; z3; z4; z5; z6; z7; z8; z9; z10; z11 (2),

де z
1
, ....z

11
 — національні цілі.

Аналогічним чином позначаємо відповідними симво#

лами загрози економічній безпеці, що визначені Законом

України "Про основи національної безпеки України" [18,

ст.7] та Стратегією національної безпеки України [19] і от#

римуємо:

 = х1; х2; х3; х4; х5; х6; х7; х8; х9; х10; 
 х11; х12; х13; х14; х15; х16; х17 (3),

де х
1
, ... х

17
 — загрози економічній безпеці.

У результаті цього, можна визначити кількісний вплив

загроз на досягнення національних цілей, а саме: загрози

досягнення національної цілі z1 можна відобразити за фор#

мулою:

(z1) = x1; x2; x3; x5; x10; x13; x14 (4).
Аналогічним чином визначаємо загрози досягнення на#

ціональної цілі z
2
, z

3
, ... z

11
.

Враховуючи значний обсяг чинників, що здійснюють де#

структивний вплив на досягнення національних цілей, на

даному етапі особливої актуальності набуває комплексність

та оперативність одержуваної інформації.

ІІ етап — передбачає якісну оцінку загроз національ#

ним інтересам в економічній сфері, прогноз розвитку загроз

та побудову й уточнення їх ієрархії. Зокрема побудова

ієрархії загроз національним інтересам в економічній сфері

є ключовою передумовою визначення спрямованості за#

стосування сил та засобів суб'єктів забезпечення економіч#

ної безпеки, а також раціонального розподілу наявних у

суспільства ресурсів стосовно реагування на загрози еко#

номічній безпеці.

Зважаючи на це, перш за все необхідно здійснити оцін#

ку інтенсивності впливу загрози на ту чи іншу національну

ціль. Для цього, на нашу думку, варто використовувати ме#

тод парних порівнянь, користуючись при цьому експертни#

ми оцінками. Суть методу парних порівнянь полягає в тому,

щоб запропонувати експертам виконати порівняння об'єктів

попарно, з метою встановлення у кожній парі найбільш важ#

ливого за значенням компонента [12; 15].

Із визначеного переліку загроз для кожної національної

цілі z
1
, z

2
, z

3
, ... z

11
 формуємо всі можливі пари. Наприклад,

для національної цілі z1 мають бути сформовані такі пари

загроз (х
2
, х

3
), (х

5
, х

10
), (х

13
, х

14
), (х

1
, х

2
) і т.д. Кількість

таких комбінацій можна визначити за формулою [15]:

К = k*(k#1)/2, (5),

де К — кількість парних комбінацій,

k — кількість оцінюваних ознак.

Результати опитування експертів щодо пріоритетності

загроз економічній безпеці заносяться до таблиці, наприк#

лад (табл. 1).

Потім визначаємо інтенсивність впливу окремої загро#

зи на ту чи іншу національну ціль на основі пріоритетності

загроз у розрахунку, що загроза котра знаходиться на пер#

шому місці отримує 12 балів, а на дванадцятому — відпові#

дно один бал. Внаслідок цього:

Загроза х
1
 → 7 + 9 + 11 + 12 + 10 = 49 балів;

Загроза х
2
 → 11 + 10 + 11 + 9 + 6 + 12 + 11 + 10 = 80 балів;

Загроза х
3
 → 12 + 10 + 10 + 9 + 12 + 12 + 11 + 10 + 9

= 95 балів;

Загроза х
4
 → 4 + 11 = 15 балів;

Загроза х
5
 → 6 + 8 + 9 + 10 + 9 = 42 бали;

Загроза х
6
 → 3 + 10 = 13 балів;

Загроза х
7
 → 11 + 5 = 16 балів;

Загроза х
8
 → 7 + 12 = 19 балів;

Загроза х
9
 → 12 + 2 = 14 балів;

Загроза х
10

 → 10 + 11 + 7 = 28 балів;

Загроза х
11

 → 0 балів;

Загроза х
12

 → 6 балів;

Загроза х
13

 → 8 + 9 + 5 + 11 = 33 бали;

Загроза х
14

 → 9 + 8 + 8 + 11 + 12 + 12 = 60 балів;

Загроза х
15

 → 12 + 12 + 10 + 10 = 44 бали;

Загроза х
16

 → 7 балів;

 Пріоритетність загроз національним цілям в економічній сфері,  
Національні 

цілі,  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Z1 Х3 Х2 Х10 Х14 Х13 Х1 Х5      
Z2 Х9 Х10 Х2 Х13 Х14        
Z3 Х15 Х2 Х3 Х1 Х5 Х10 Х12 Х13 Х4 Х6 Х9 Х17 

Z4 Х15 Х1 Х3 Х2 Х14 Х8 Х17      
Z5 Х1 Х7 Х15 Х3         
Z6 Х3            
Z7 Х3 Х4 Х1 Х5 Х6 Х16 Х2 Х7     
Z8 Х2 Х3 Х5          
Z9 Х8 Х14 Х15 Х5         
Z10 Х14 Х2 Х3          
Z11 Х14 Х13 Х2 Х3         

Таблиця 1. Пріоритетність загроз національним цілям на підставі парного порівняння
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Загроза х
17

 → 1 бал.

Для більш точної побудови ієрархії загроз національ#

ним інтересам в економічній сфері, експертам варто запро#

понувати здійснювати якісну оцінку за допомогою шкали

вимірювань, у котрій відношення між показниками відоб#

ражають відношення інтенсивності впливу загрози на ту чи

іншу національну ціль. Проте в даному випадку побудова

ієрархії загроз потребує застосування відповідного програм#

но#математичного забезпечення.

Оскільки стан реалізації національних інтересів в еко#

номічній сфері є динамічною величиною, тобто постійно

змінюється у часі, то на цьому етапі особливої актуальності

набуває оперативність, безперервність та комплексність

моніторингу загроз економічній безпеці.

ІІІ етап — планування спрямованості застосування сил,

та засобів суб'єктами забезпечення економічної безпеки, у

тому числі визначення методів реагування на загрози, роз#

поділ основних завдань та сфер відповідальності між су#

б'єктами забезпечення економічної безпеки, а також вирі#

шення питань стосовно ресурсного забезпечення реагуван#

ня на загрози національним інтересам в економічній сфері.

Очевидно, що виконання цих завдань та обмеженість ре#

сурсів потребують розробки різних сценаріїв (варіантів) дій

вказаних суб'єктів.

ВИСНОВКИ
1. Система моніторингу загроз економічній безпеці —

це складна, відкрита і стійка система, основними завдання#

ми якої є комплексний аналіз перебігу процесів реалізації

національних інтересів в економічній сфері та виявлення на

цій основі небезпек щодо їх реалізації, кількісно#якісна

оцінка загроз економічній безпеці, прогноз їх розвитку та

побудова й уточнення ієрархії вказаних загроз, котра має

відповідати таким основним вимогам, як: комплексність,

оперативність та достовірність.

2. Зазначена система є підсистемою (елементом) сис#

теми державного управління забезпеченням економічної

безпеки та взаємодіє з іншими підсистемами за допомогою

"входів" до системи, котрими є інформаційна база про стан

реалізації національних інтересів в економічній сфері, а та#

кож "виходів" — інформаційна база стосовно ієрархії за#

гроз економічній безпеці, прогноз їх розвитку, та опис

найбільш стійких ознак загроз. Окрім того, система моніто#

рингу загроз має складну організаційну структуру, елемен#

ти якої взаємодіють між собою за допомогою визначених

структурою зв'язків. При цьому об'єктом системи моніто#

рингу загроз є небезпеки реалізації національних інтересів

в економічній сфері, а суб'єктами — органи державної вла#

ди, органи місцевого самоврядування, що наділені держав#

но#владними повноваженнями в питаннях щодо забезпечен#

ня економічної безпеки.

3. Для підвищення ефективності функціонування сис#

теми моніторингу загроз необхідним є впровадження в прак#

тику державного управління паспорту загроз економічній

безпеці, що є ключовою передумовою формалізації проце#

су ідентифікації загроз, здійснення їх якісно#кількісної оці#

нки та реагування на виявлені загрози.

4. З метою визначення методів реагування на загрози,

спрямованості застосування сил та засобів суб'єктів моні#

торингу загроз, а також вирішення питання щодо ресурсно#

го забезпечення, необхідною є побудова ієрархії загроз

економічній безпеці. Для вирішення цього завдання запро#

поновано підхід, що грунтується на використанні методу

парних порівнянь, користуючись при цьому експертними

оцінками.

Перспективи подальших досліджень полягають у до#

слідженні напрямів оптимізації системи державного управ#

ління забезпеченням економічної безпеки України з метою

підвищення ефективності її функціонування, в тому числі

підвищення ефективності функціонування системи моніто#

рингу загроз економічній безпеці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз світового досвіду дає підстави стверджува#

ти, що питання законодавчого та нормативно#правово#

го забезпечення безпеки державних кордонів, є одним

з головних пріоритетів урядів більшості світових держав.

Стратегічна важливість цього питання зумовлена тим, що

тільки державні кордони визначають межі суверенітету,

територіальної цілісності та недоторканості державних

кордонів. Не оформлені у міжнародно#правовому відно#

шенні державні кордони є потенційною небезпекою

втрати державності, суверенітету та територіальної

цілісності кожної держави.

УДК 351.861
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здобувач, НауковоKдослідний інститут Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНОJ
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Nikiforenko,
Applicant for PhD, Scientific�Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

ANALYSIS OF LEGISLATIVE AND REGULATORY THE BORDER SECURITY OF UKRAINE

У статті зазначено, що питання законодавчого та нормативно#правового забезпечення без#
пеки державних кордонів, є одним з головних пріоритетів урядів більшості світових держав.
Наголошено, що сьогоднішня система законодавчого і нормативно#правового забезпечення
національної безпеки України у сфері захисту та охорони державного кордону України вияви#
лася неготовою до протидії викликам та загрозам у цій сфері, зокрема ефективно протистояти
російсько#терористичній агресії. Обгрунтовано, що сьогоднішні потенційні виклики та загрози
національній безпеці України у сфері захисту та охорони державного кордону України обумов#
люють нагальну потребу удосконалення законодавчого та нормативно#правового забезпечен#
ня прикордонної безпеки України, що спрямовані на створення системи інтегрованого управ#
ління безпекою державного кордону, підвищення рівня боєздатності органів і підрозділів Дер#
жавної прикордонної служби України та їх спроможності до виконання завдань із захисту дер#
жавного кордону України.

The article stated that the questions of statutory and legal security of state borders, is one of the
main priorities of the governments of the majority of world States. It is noted that the current system
of legislative and normative#legal ensuring of national security of Ukraine in the sphere of protection
of state border of Ukraine was not ready to confront challenges and threats in this area, in particular,
to effectively counter the Russian#terrorist aggression. It is proved that present potential challenges
and threats to national security of Ukraine in the sphere of protection of state border of Ukraine
underscores the need to improve legislative and normative#legal support of border security of Ukraine,
aimed at creating a system of integrated management of the border security, improve the level of
combat readiness of the units of the State border service of Ukraine and their ability to perform tasks
for the protection of the state border of Ukraine.

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, національна безпека, законо$

давче та нормативно$правове забезпечення, прикордонна безпека, сектор безпеки і оборони, російсько$

терористична агресія.

Key words: public administration, governance, national security, legislative and regulatory support, border safety,

the security sector and defense, the Russian$terrorist aggression.

Встановлено, що питання законодавчого та норма#

тивно#правового забезпечення прикордонної безпеки

набули актуальності з проголошенням Україною держав#

ної незалежності. Так, організаційно#правові механізми

формування і реалізації державної політики забезпечен#

ня національної безпеки України у сфері захисту та охо#

рони державного кордону України та її суверенних прав
у виключній (морській) економічній зоні, які визначено

законодавством України, були спрямовані на врегулю#

вання проблемних питань договірно#правового оформ#

лення спільних ділянок державного кордону із суміж#

ними державами, дотримання режиму державного кор#
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дону та прикордонного режиму, функціонування пунктів

пропуску та прикордонної інфраструктури, реадмісії

осіб, прикордонно#представницької діяльності, а також

питання нормативно#правового забезпечення діяльності

суб'єктів забезпечення прикордонної безпеки.

На превеликий жаль, сьогоднішня система законо#

давчого і нормативно#правового забезпечення націо#

нальної безпеки України у сфері захисту та охорони дер#

жавного кордону України виявилася неготовою до про#

тидії викликам та загрозам у цій сфері, зокрема ефек#

тивно протистояти російсько#терористичній агресії.

Тому, дослідження питань законодавчого та норма#

тивно#правового забезпечення прикордонної безпеки

України є одним із важливих напрямків сучасної юри#

дичної, військової науки та науки з державного управ#

ління у сфері національної безпеки. Як свідчить прове#

дений аналіз, сьогодні наявні ряд проблем у розвитку

цієї важливої сфери, а колізії нормативно#правових актів,

що регулюють діяльність суб'єктів забезпечення прикор#

донної безпеки та відсутність чітко сформованої та зак#

ріпленої нормативно#правової бази у сфері захисту та

охорони державного кордону України в цій галузі наук

породжує серед учених і управлінців#практиків дискусії

та неоднозначне ставлення до їх тлумачення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню питань законодавчого та нормативно#пра#

вового забезпечення безпеки державних кордонів при#

свячені роботи дослідників: Бабуріна С.М., Баранчука

В.М., Боднаря А.Л., Василенка В.П., Дьогтяря A.M., Ку#

лика М.З., Литвина М.М., Мельникова О.Г., Осовалюка

Л.В., Трюхана М.О., Сіцінського А.С., Трегубова Б.Д.,

Цимбалістого Т.О. та ін. У своїх наукових працях дослі#

дники розглядають теоретичні та прикладні питання кон#

ституційно#правових засад функціонування державного

кордону України.

Водночас, при всіх обсягах та важливості проведе#

них наукових досліджень у сфері державного управлін#

ня забезпечення національної безпеки загалом, окремі

її аспекти щодо аналізу законодавчого та нормативно#

правового забезпечення державного управління прикор#

донною безпекою залишаються вивченими недостатньо

і потребують подальших наукових досліджень з ураху#

ванням нових транскордонних глобальних викликів та

загроз у прикордонній сфері та в умовах російсько#те#

рористичної агресії Російської Федерації проти Украї#

ни.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення аналізу чинної законо#

давчої та нормативно#правової бази з питань забезпе#

чення прикордонної безпеки України в умовах російсь#

ко#терористичної агресії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогоднішні потенційні виклики та загрози націо#

нальній безпеці України у сфері захисту та охорони дер#

жавного кордону України обумовлюють нагальну потре#

бу удосконалення законодавчого та нормативно#право#

вого забезпечення прикордонної безпеки України, що

спрямовані на створення системи інтегрованого управл#

іння безпекою державного кордону, підвищення рівня

боєздатності органів і підрозділів Державної прикордон#

ної служби України та їх спроможності до виконання зав#

дань із захисту державного кордону України з метою

захисту суверенітету, територіальної цілісності та недо#

торканості державних кордонів України, реалізації її

політичних, торговельно#економічних та інших націо#

нальних інтересів, а також відновлення територіальної

цілісності Української держави, реінтеграції тимчасово

окупованих і неконтрольованих територій.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що

питання нормативно#правового регулювання забезпе#

чення прикордонної безпеки України здійснюється на

трьох рівнях: конституційному, законодавчому та нор#

мативному.

Правовою основою законодавства щодо забез#

печення прикордонної безпеки України є Конституція

України. У ст. 17 Конституції України проголошено, що

захист суверенітету і територіальної цілісності України,

забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є

найважливішими функціями держави, справою всього

Українського народу [1].

Таким чином, 28 червня 1996 року Конституцією Ук#

раїни закріплено конституційну норму щодо забезпечен#

ня прикордонної безпеки, яка набула конституційно#пра#

вового статусу.

На законодавчому рівні основні положення реалі#

зації державної політики національної безпеки у сфері

захисту та охорони державного кордону України та її

суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні

були спрямовані на забезпечення захисту суверенітету,

територіальної цілісності та незалежності України. З

цією метою на законодавчому рівні було прийнято низ#

ку грунтовних правових актів, а саме:

— 16 липня 1990 року Верховною Радою Українсь#

кою РСР було ухвалено Декларацію про державний су#

веренітет України, якою було визначено: "Верховна Рада

України проголошує державний суверенітет України як

верховенство, самостійність, повноту і неподільність вла#

ди республіки в межах її території та незалежність і

рівноправність у зовнішніх зносинах" [2];

— 12 вересня 1991 року було прийнято Закон Ук#

раїни "Про правонаступництво України" від 12.09.91

року, що визначив: "державний кордон СРСР, що відме#

жовує територію України від інших держав, та кордон

між Українською РСР і Білоруською РСР, РРФСР, Рес#

публікою Молдова за станом на 16 липня 1990 року є

державним кордоном України" [3, ст. 5];

— 4 листопада 1991 року Верховною Радою України

було прийнято Закон України "Про державний кордон Ук#

раїни", що визначає поняття державного кордону Украї#

ни, як "…лінія і вертикальна поверхня, що проходить по

цій лінії, які визначають межі території України — суші,

вод, надр та повітря нового простору" [4, ст. 1].

Також законодавче забезпечення прикордонної без#

пеки передбачало створення відповідних прикордонних

органів України, що визначають їх правовий статус та по#

вноваження як суб'єктів забезпечення прикордонної без#

пеки і порядок діяльності з метою забезпечення захисту

національних інтересів на державному кордоні, зокре#

ма врегульовано правовими актами:

— Законом України 4 листопада 1991 року "Про

Прикордонні війська України", до обов'язків яких нале#

жать питання щодо "…забезпечення недоторканності

державного кордону України на суші, морі, річках, озе#

рах та інших водоймах України, а також охорона вик#

лючної (морської) економічної зони України" [5, ст. 1];

— Законом України від 19.06.2003 року "Про Дер#

жавну прикордонну службу України". Зазначений зако#
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нодавчий акт був спрямований на створення Державної

прикордонної служби України — правоохоронного

органу зі спеціальним статусом, до компетенції якого на#

лежать завдання щодо забезпечення недоторканності

державного кордону та охорони суверенних прав Украї#

ни в її виключній (морській) економічній зоні, недопу#

щення незаконної зміни проходження лінії державного

кордону, забезпечення режиму державного кордону та

прикордонного режиму [6, ст. 7].

На нормативному рівні у сфері забезпечення прикор#

донної безпеки досить вагомими є:

— Розпорядження Президента України від 14 квітня

1993 року №45/93 "Про заходи щодо підтримання ре#

жиму державного кордону України". Зазначений Акт

Глави держави був спрямований на забезпечення пост#

ійного підтримання режиму державного кордону та про#

тидії протиправній діяльності на державному кордоні [7];

— Концепція охорони державного кордону та суве#

ренних прав України в її виключній (морській) еко#

номічній зоні", що була схвалена Постановою Кабінету

Міністрів України від 22.01.1996 № 120. Документ пе#

редбачав запровадження практичних механізмів держав#

ного управління, що були спрямовані на забезпечення

непорушності державного кордону та суверенних прав

України в її виключній (морській) економічній зоні як

найважливішої складової частини гарантування націо#

нальної безпеки держави, її суверенітету і територіальної

цілісності [8];

— Комплексна програма розбудови державного

кордону України на 1993—1998 роки, що була затвер#

джена Указом Президента України від 16.12.1993 №

596/93 [9];

— Програма дій, що спрямована на підтримання ре#

жиму державного кордону України і прикордонного ре#

жиму, розвиток Прикордонних військ України та митних

органів України, до 2005 року, що була затверджена Ука#

зом Президента України від 16.11.2000 р. № 1241 [10];

— Державна цільова програма "Облаштування та ре#

конструкція державного кордону" на період до 2015

року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів Ук#

раїни від 13.06.2007 № 831 [11];

— "Концепція інтегрованого управління кодонами",

що була схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 27 жовтня 2010 року № 2031#р. Документ

містить концептуальні погляди на процеси забезпечен#

ня прикордонної безпеки України у загальноєвропейсь#

кому форматі та є важливою складовою реалізації стра#

тегічного курсу держави на європейську інтеграцію [12];

— "Концепція розвитку Державної прикордонної

служби України на період до 2015 року", що була схва#

лена Указом Президента України від 19.06.2006 року №

546/2006 та передбачала комплекс завдання з удоско#

налення механізмів державного управління прикордон#

ною безпекою в умовах актуалізації сучасних викликів

та загроз у прикордонній сфері [13];

— Рішення Ради національної безпеки і оборони Ук#

раїни від 29 грудня 2012 року "Про Стратегічний обо#

ронний бюлетень України" визначає, що Державна при#

кордонна служба України в інтересах оборони держави

здійснює заходи з охорони державного кордону Украї#

ни, бере у взаємодії із Збройними Силами України та

іншими військовими формуваннями, утвореними відпо#

відно до законів України, участь у відбитті вторгнення

або нападу на територію України збройних сил іншої

держави або групи держав, проведенні заходів терито#

ріальної оборони України, здійснює розвідку відповід#

но до закону, веде боротьбу з диверсійно#розвідуваль#

ними групами противника [14];

— Рішення Ради національної безпеки і оборони Ук#

раїни від 24 вересня 2014 року "Про невідкладні заходи

щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності"

від 28 серпня 2014 р. № 744/2014. Відповідно до цього

Указу основним стратегічним напрямом реалізації орга#

нами виконавчої влади державної політики у сфері на#

ціональної безпеки і оборони визначено вважати "...за#

безпечення готовності сектору безпеки і оборони, еко#

номіки та суспільства до відбиття збройної агресії проти

України у зв'язку із подальшим ускладненням ситуації у

сфері національної безпеки внаслідок тривалого втру#

чання Російської Федерації у внутрішні справи України"

[15];

— Рішення Ради національної безпеки і оборони

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національ#

ної безпеки України" від 26 травня 2015 р. № 287/2015,

що спрямована на розвиток Державної прикордонної

служби України як військового формування має забез#

печити ефективну реалізацію політики безпеки у сфері

захисту та охорони державного кордону України, а та#

кож охорони суверенних прав України в її виключній

(морській) економічній зоні, у тому числі шляхом ство#

рення системи інтегрованого управління безпекою дер#

жавного кордону України, удосконалення інформацій#

ної, оперативної, технічної, фізичної складових, упро#

вадження сучасних систем контролю, створення належ#

но оснащених мобільних прикордонних загонів [16].

Вищезазначеними законодавчими та нормативно#

правовими актами було сформовано національну систе#

му державного управління забезпечення прикордонної

безпеки України.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що за роки

незалежності України було створено грунтовне законо#

давче та нормативно#правове забезпечення прикордон#

ної безпеки. Зазначимо, що питання нормативно#право#

вого регулювання забезпечення прикордонної безпеки

України здійснюється на трьох рівнях: конституційному,

законодавчому та нормативному.

Визначено, що забезпечення прикордонної безпе#

ки як невід'ємної складової національної безпеки дер#

жави щодо захисту і забезпечення своїх національних

інтересів і національної безпеки у сфері охорони дер#

жавного кордону має базуватися на пріоритетності на#

ціональних інтересів, всебічному аналізу глобальних

викликів і загроз у прикордонній сфері та вжиття своє#

часних заходів з їх мінімізації. Тому, сьогоднішні по#

тенційні виклики та загрози національній безпеці Украї#

ни, що пов'язані із російсько#терористичною агресією

Російської Федерації проти України, обумовлюють на#

гальну потребу удосконалення законодавчого та норма#

тивно#правового забезпечення прикордонної безпеки

України.

Перспективою подальших розвідок даної проблема#

тики є, на наш погляд дослідження питань міжнародної

технічної допомоги сфері забезпечення прикордонної

безпеки України в умовах російсько#терористичної аг#

ресії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі суттєве підвищення ролі ту#

ристичної індустрії обумовлює розвиток відповідної

конкуренції між державами на світовому рівні.

Відповідно в межах державної туристичної політики

країн світу спостерігається інтенсифікація розвитку

туристичної індустрії з боку урядів через впровад#

ження різнохарактерних державних програм

підтримки, створення сприятливого інвестиційного

клімату, формування позитивного іміджу країни та

УДК 351.711 (332.122)
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ОЦІНКА СТАНУ КОМПЛЕКСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ НА ПРИКЛАДІ
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
УКРАЇНИ

O. Bilotil,
applicant of laboratory on management in sphere of civil protection
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ESTIMATION OF CONDITION OF COMPLEX STATE POLICY IN THE SPHERE OF TOURISM
AND RESORTS ON UKRAINIAN BLACK SEA REGION TOURIST INDUSTRY EXAMPLE

У статті здійснено оцінку рівня критичності складових комплексної державної політики у сфері
туризму та курортів стосовно їх впливу на розвиток туристичної індустрії Причорноморського
регіону України за допомогою методу експертних оцінок.

An estimation of criticality level of components of the complex state policy in sphere of tourism
and resorts concerning their influence on Ukrainian Black Sea region tourist industry development
by means of expert estimations method is carried out in the article.

її регіонів. Все це підтверджує актуальність обраної

теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню державної туристичної політики при#

святили свої наукові напрацювання такі вчені, як: А.

Парфіненко, Н. Гостєва, Н. Антонюк, Ю. Занько та ін.

Проте недостатньо уваги приділяється оцінці сучасно#

го стану комплексної державної туристичної політики з

Ключові слова: комплексна державна політика, сфера туризму та курортів, Причорноморський регіон

України, туристична індустрія, рівень критичності.

Key words: complex state policy, sphere of tourism and resorts, Ukrainian Black Sea region, tourist industry,

criticality level.
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точки зору її впливу на розвиток туристичної індустрії

Причорноморського регіону України в нинішніх умовах.

МЕТА СТАТТІ
Виходячи з вищенаведеного, метою статті є оцінка

сучасного стану комплексної державної політики у

сфері туризму та курортів на прикладі туристичної

індустрії Причорноморського регіону України.

Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно

поставити та вирішити такі завдання:

— обгрунтувати вибір методу оцінки сучасного ста#

ну комплексної державної політики у сфері туризму та

курортів на прикладі туристичної індустрії Причорно#

морського регіону України;

— виявити рівень критичності складових комплекс#

ної державної політики у сфері туризму та курортів

відносно їх негативного впливу на розвиток туристич#

ної індустрії зазначеної території.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оцінку сучасного стану державної політики у сфері

туризму та курортів на прикладі туристичної індустрії

Причорноморського регіону України в даній роботі про#

понується виконувати за допомогою методу експертних

оцінок.

Частіше за все метод експертних оцінок вико#

ристовується при недостатній кількості інформації

або при визначенні ступеня критичності стану об#

'єкту дослідження, який не має аналогів, що, в свою

чергу, не дає можливості аналізувати минулі показ#

ники.

Сутність використання даного методу для виявлен#

ня ступеня критичності стану складових комплексної

державної політики у сфері туризму та курортів поля#

гає в тому, що експерти здійснюють аналіз рівня їх ри#

зикованості з точки зору впливу на розвиток туристич#

ної індустрії Причорноморського регіону України за

допомогою бальних оцінок.

У загальному випадку середній рівень компетент#

ності експертів залежить від ступеня їх кваліфікації, яка,

в свою чергу, оцінюється за допомогою індивідуальних

значень компетентності, величина яких визначається

власне експертами. Відповідно середній рівень компе#

тентності визначеного експерта розраховується як се#

№ 
п/п 

Найменування складової комплексної 
державної політики у сфері туризму та 

курортів 

Експерт 

А Б В Г Д 
1 Політика у сфері підприємництва 0,7 0,15 0,15 0,5 0,4 

2 Політика ліцензування та стандартизації 0,8 0,8 0,6 0,98 0,75 

3 Політика у сфері зайнятості 0,5 0,6 0,4 0,3 0,45 

4 Науково-освітня політика 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 

5 Інноваційна політика 0,5 0,4 0,3 0,25 0,45 

6 Інвестиційна політика 0,5 0,9 0,6 0,25 0,3 
7 Інфраструктурна політика 0,7 0,15 0,15 0,5 0,4 
8 Політика територіального розвитку 0,3 0,5 0,55 0,45 0,6 

9 Екологічна політика 0,95 0,8 0,9 0,75 0,85 
10 Політика євроінтеграції туризму 0,6 0,3 0,8 0,5 0,4 

11 Політика контролю та безпеки в туризмі 0,98 0,95 0,98 0,99 0,9 

Таблиця 1. Значення рівня критичності
складових комплексної державної політики у сфері туризму та курортів стосовно розвитку

туристичної індустрії Причорноморського регіону України
за даними опитування експертів

Найменування складової комплексної 
державної політики у сфері туризму та 

курортів 

Середньозважена 
величина критичності 
стосовно розвитку 

туристичної індустрії 

Висновок про рівень 
критичності стосовно 
розвитку туристичної 

індустрії 
Політика контролю та безпеки в туризмі 0,96 Критичний рівень 
Екологічна політика 0,85 Критичний рівень 
Політика ліцензування та стандартизації 0,78 Критичний рівень  
Політика євроінтеграції туризму 0,52 Передкритичний стан 

Інвестиційна політика 0,5 Ситуація 
невизначеності 

Інноваційна політика 0,38 Нестійкий стан 
Політика територіального розвитку 0,45 Нестійкий стан 
Політика у сфері зайнятості 0,45 Нестійкий стан 
Політика у сфері підприємництва 0,38 Нестійкий стан 
Інфраструктурна політика 0,38 Нестійкий стан 
Науково-освітня політика 0,06 Нормальний рівень  

Таблиця 2. Ранжовані середньозважені рівні критичності
складових комплексної державної політики у сфері туризму та курортів

для розвитку туристичної індустрії та відповідна
оцінка рівня їх критичності
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редньоарифметична величина з індивідуальних значень

даного показника.

Обробка результатів експертного опитування по#

лягає у визначенні показників критичності стану комп#

лексної державної політики у сфері туризму та курортів

стосовно розвитку туристичної індустрії Причорно#

морського регіону України. Дані індикатори традицій#

но розраховуються також як середньозважені величи#

ни.

У роботі було вирішено опитати п'ятьох експертів

— представників Управління культури і туризму, націо#

нальностей та релігій Одеської обласної державної ад#

міністрації, управління культури Херсонської обласної

державної адміністрації та управління культури Мико#

лаївської обласної державної адміністрації.

По#перше, експерти оцінили компетентність один

одного. Далі було проведено опитування експертів

щодо вірогідного рівня критичності складових комплек#

сної державної політики у сфері туризму та курортів

стосовно розвитку туристичної індустрії Причорно#

морського регіону України. Процедура оцінювання

здійснювалася за десятибальною шкалою. Результати

опитування відображено в таблиці 1.

На основі даних таблиці 1 було визначено середнь#

озважені величини критичності стану складових комп#

лексної державної політики у сфері туризму та курортів

стосовно розвитку туристичної індустрії Причорно#

морського регіону України.

Відповідні ранжовані середньозважені рівні критич#

ності складових комплексної державної політики у

сфері туризму та курортів стосовно розвитку туристич#

ної індустрії Причорноморського регіону України наве#

дені в таблиці 2.

З проведених досліджень видно, що найбільш про#

блемними для комплексної державної політики у сфері

туризму та курортів з точки зору гальмування розвитку

туристичної індустрії є такі її складові:

— політика контролю та безпеки в туризмі;

— екологічна політика;

— політика ліцензування і стандартизації.

Що стосується політики євроінтеграції туризму

Причорноморського регіону України, то вона знахо#

диться у передкритичному стані внаслідок політичної

ситуації в країні, хоча значення середньозваженої ве#

личини її критичності є близьким до нестійкого стану.

Відповідно у цьому ж нестійкому стані знаходяться й

такі складові комплексної державної політики у сфері

туризму та курортів: інвестиційна політика, політика те#

риторіального розвитку та політика у сфері зайнятості,

які напряму залежать від політики євроінтеграції туриз#

му.

Виходячи з того, що інноваційна політика цілком

залежить від інвестиційної політики, та, в свою чергу,

впливає на політику у сфері підприємництва та інфраст#

руктурну політику, зазначені складові комплексної дер#

жавної політики у сфері туризму та курортів також зна#

ходяться у нестійкому стані. Це обумовлено тими об#

ставинами, що тільки за наявності достатньої кількості

інвестицій можливо впровадити новітні технології на

підприємствах туристичної індустрії і, тим самим, підви#

щити загальний рівень розвиненості їх підприємницької

діяльності.

Що стосується науково#освітньої політики, то, за

результатами експертного оцінювання, вона знаходить#

ся на нормальному рівні безпеки.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, за результатами проведеного дослі#

дження можна побачити, що, незважаючи на наявність

існуючої державної підтримки політики у сфері туриз#

му та курортів Причорноморського регіону України,

стан її складових все одно залишається не досить спри#

ятливим для ефективного розвитку туристичної

індустрії зазначеної території. Виходячи з цього, в

роботі пропонується збільшити рівень асигнувань на

державну інвестиційну політику з метою використан#

ня можливості здійснення державної підтримки стра#

тегії розвитку державного управління в туристичній

індустрії Причорноморського регіону України шляхом

створення сприятливих умов для приватних підпри#

ємств та осіб для вкладання фінансових ресурсів в ре#

алізацію регіональних програм туристичної індустрії

Причорноморського регіону України. Зокрема, залу#

чення коштів іноземних інвесторів сприятиме розвит#

ку інноваційної політики, яка, в свою чергу, дозволить

розвивати всі інші складові комплексної державної

політики у сфері туризму та курортів Причорноморсь#

кого регіону України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з важливих складових економічного роз#

витку України є наукова сфера. Науковий потенціал

країни утворюється за рахунок багатьох складових,

серед них однією з найважливіших є наука у вищих

навчальних закладах.
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IMPROVEMENT OF THE STATE MECHANISM FUNDING OF SCIENCE IN HIGHER
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE

У статті проаналізовано ситуацію, яка склалася в державі у зв'язку з фінансуванням науки
ВНЗ. Модернізація системи вищої освіти і підвищення ефективності інтеграційних процесів у
науково#освітньому комплексі України вимагають особливої уваги до проблем науки ВНЗ. Сек#
тор науки ВНЗ покликаний забезпечити взаємозв'язок фундаментальної освіти з можливостя#
ми гнучкого реагування на потреби фінансування за актуальними для країни науковими напря#
мами, зацікавлювати фахівців і вчених в розвитку своїх наукових знань і здібностей.

The article analyzes the situation in the country in connection with the financing of science high
schools. The modernization of higher education and improve the efficiency of integration processes
in the scientific and educational complex of Ukraine require special attention to the problems of the
science in higher educational establishments of Ukraine. Science Sector of universities aims to
provide basic relationship of education with opportunities for flexible response to the need for urgent
funding for the country's scientific directions motivate professionals and scientists in the development
of their scientific knowledge and skills.

Ключові слова: механізми державного регулювання, державне фінансування, наукові дослідження.

Key words: mechanisms of state regulation, public funding, scientific researches.

У ВНЗ сконцентрована значна частина науко#

во#технічного потенціалу країни і від того, на#

скільки ефективно він використовується, залежать

темпи науково#технічного процесу країни. Важли#

вим є питання участі студентів у наукових дослід#

женнях, що проводяться на кафедрах, оскільки це
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визначає рівень і якість підготовки фахівців для

країни.

Слід зазначити науково#виробнича співдружність

вищих навчальних закладів з промисловими і комер#

ційними організаціями регіону, а у ряді випадків і

країни в цілому. Високий рівень фундаментальних і

прикладних досліджень у ВНЗ є основою інновацій#

ної діяльності промислових організацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми державного регулювання наукової й

науково#технічної діяльності та механізмів фінансу#

вання науки розглянуто в працях науковців і прак#

тиків, а саме: А. Абалкіна, О. Амоши, О. Амосова В.

Огаренка А. Кобеця, В. Міщенко, О. Ядранської.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розгляд напрямів щодо

вдосконалення державного механізму фінансуван#

ня науки у вищих навчальних закладах України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Очевидно, що ефективні наукові дослідження,

що проводяться у вузах, використовуються ринком,

що у свою чергу, значно розширює фінансові мож#

ливості навчальних закладів, дозволяє, покращува#

ти оснащення навчально#лабораторної бази, залуча#

ти до навчального процесу висококваліфікованих

фахівців. Усе це підвищує якість підготовки, сту#

дентів і веде до підвищення рейтингу ВНЗ. Анало#

гом такої науково#практическої співдружності в до#

перебудовний період були госпдоговірні роботи, що

проводилися кафедрами для промислових і буді#

вельних організацій, проте слід зазначити, що в ціло#

му у ряді випадків вони не були ефективні, оскільки

субсидувалися із спеціальної статті витрат підприє#

мства.

Сьогодні в умовах ринку тільки висока якість на#

учно# дослідницьких робіт (НДР) визначає науково#

практичні зв'язки ВНЗ і виробництва. Існує значна

кількість методик оцінки НДР ВНЗ. На цю тему на#

писана достатня кількість статей і дисертацій, роз#

роблені моделі і методи оцінки ефективності НДР,

проведена їх апробація. Багато вищих навчальних

закладів використовують ці методики, і вони досить

повно характеризують рівень наукових досліджень.

Проте, на наш погляд, для прикладних наукових дос#

ліджень головною оцінкою ефективності НДР яв#

ляється ринкова затребованність цих робіт, і це по#

ложення має бути в основі оцінки наукової діяльності

ВНЗ [1, с. 56].

Не можна не відмітити, що керівництво МОНУ ба#

чить і розуміє ті проблеми, які сьогодні стоять пе#

ред наукою ВНЗ і академічного сектору. Окремі

спроби реорганізації і пропозиції зі злитті науково#

дослідних шкіл ВНЗ і академічних інститутів доки не

знаходять розуміння, особливо з боку останніх. І це

пов'язано в першу чергу з великою інерційністю і

традиційною роз'єднаністю ще з часів СРСР ВНЗ і

академічних організацій.

Вищі навчальні заклади субсидуються вдесяте#

ро менше академічного сектора. Проте, як пока#

зує статистика, сектор ВНЗ випереджає академіч#

ний і по кількості наукових публікацій, і по числу

заявок на інноваційні проекти. Усе це свідчить про

зростаючу роль науки вищих навчальних закладів

і необхідності перегляду державної політики в об#

ласті сектора ВНЗ.

Держава нині розробляє і впроваджує комп#

лекс заходів, спрямованих на стимулювання ак#

тивної  наукової діяльності у вузах. Ці заходи

включають пошук вирішення проблеми кадрів у

ВНЗ, роботи в області комерціалізації наукових

розробок і розвитку співпраці науки ВНЗ і бізне#

су.

Можливою вимогою до вищої школи з реалі#

зації подібних програм являється обов'язкова

участь в них студентів, аспірантів і молодих вче#

них. Сьогодні на порядку денному стоять питання

інтеграції науки ВНЗ і бізнесу, створення на базі

ВНЗ технопарків, бізнес#інкубаторів.

Останніми роками часткове фінансування

фундаментальних і прикладних наук у ВНЗ і ака#

демічних інститутах виробляється шляхом робо#

ти над отриманням грантів на конкурсній основі.

Такий перехід є аналогом фінансування наукових

колективів університетів західних країн, і він ви#

явився досить ефективним. У той же час аналіз

показав, що в системі конкурсів проектів склав#

ся певний стереотип. Виділяються кошти по гран#

тах на виконавця фактично без урахування мас#

штабності проекту і забезпечення його устатку#

ванням.

Такий підхід спочатку припускає не підтримку

невеликих наукових колективів (5—10 чоловік), а

фактично розподіл засобів між великими органі#

заційними структурами.

На наш погляд, така методика розподілу  за#

собів  являється нее#фективною. Набагато ре#

зультативніший шлях конкурсної підтримки нау#

кових досліджень — це широка диверсифікація

грантів як по його раз#міру, так і по адресації.

Існуючу грантову систему необхідно розвивати

у на прямі створе ння ко нкурсів  різн их тип ів .

Дійсно науковий потенціал ВНЗ неоднаковий [3,

с. 175].

Відомі великі університети, в яких історично

склалася система наукових інститутів і наукових

шкіл. Між тим навіть у невеликих ВНЗ є окремі

сильні учені і професори і невеликі дослідницькі

групи високого рівня. Очевидно, що колективи та#

ких різних ВНЗ не можуть на рівних виступати в

одному конкурсі на гранти. Очевидно також, що

пошуковий проект вченого, запропонувавшого

плідну ідею, якому потрібна тільки зарплата — це

одне. Проект з 10 фахівців, що вимагає спеціаль#

ного устаткування, — інше, а великий проект цілої

лабораторії або інституту — це третє. Терміни для

подачі і розгляду таких різних заявок мають бути

істотно різними, різним має бути і розмір гранту.

У зв'язку з вищесказаним актуальним стає зав#

дання формалізації і дослідження варіантів роз#
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поділу фінансових ресурсів між науковими підроз#

ділами ВНЗ.

Необхідно визначити основні завдання і напря#

ми модернізації системи вищої освіти з точки зору

проблем розвитку НДР.

Сектор науки ВНЗ повинен забезпечити взає#

мозв'язок фундаментальної освіти з можливостя#

ми гнучкого реагування на потреби в кадрах з ак#

туальних для країни наукових напрямів, науко#

містких технологій і виробництві,  розвиток інте#

лектуальних здібностей майбутніх фахівців і уче#

них, відтворення наукових шкіл. До основних на#

прямів модернізації сектора науки ВНЗ можна

віднести:

1. Форму вання зба лансован ої  структ ури і

механізмів фінансування науки.

2. Розвиток коопераційних зв'язків сектора

ВНЗ науки з організаціями академічного сектора і

сектора прикладної науки. Модернізація системи

підготовки кадрів вищої кваліфікації і системи

підвищення наукової кваліфікації професорсько#

викладацького складу.

4. Проведення структурних перетворень, спря#

мованих на підвищення ефективності використан#

ня кадрового потенціалу і устаткування.

У результаті модернізації сектор ВНЗ науки

має бути трансформований в ефективну складову

національної інноваційної системи країни з додат#

ковим ефектом підвищення рівня вищої освіти.

Таким чином, має бути забезпечене ефективн#

іше включення сектора ВНЗ науки в рішення на#

ціональних завдань, в процес підвищення рівня

добробуту громадян, збереження соціальної ста#

більності; розвиток інститутів громадянського сус#

пільства і забезпечення стійкого соціально#еконо#

мічного розвитку країни.

Щодо роботи на отримання грантів, то набага#

то результативніший шлях конкурсной підтримки

наукових досліджень — широка диверсифікація

грантів на фундаментальні дослідження як за роз#

міром гранту, так і по його адресації. Для цього

необхідно:

1. Відмовитися від практики розподілу грошей

на дослідження заздалегідь фіксованими велики#

ми шматками. Потрібна широка диверсифікація

грантів у рамках одного заходу.

2. Слід переглянути терміни оголошення кон#

курсів у бік їх збільшення. Бажано, щоб міністер#

ство в цьому питанні показувало позитивний при#

клад іншим грантовим фондам.

3. Украй бажано із самого початку мати чітку

інформацію про терміни розгляду заявок і термі#

ни оголошення результатів конкурсу. Ця інформа#

ція має бути своєчасно доступна усім бажає через

систему Інтернет.

4. Інформація про експертів і комісії  з відбору

має бути прозорою (списки експертів, критерії

відбору експертів і формування комісій). Резуль#

тати експертизи мають бути доступні заявникам

проектів.

5. Необхідно передбачити гранти на оновлен#

ня приладової бази для наукових досліджень у

ВНЗ. І це потрібно робити, випереджаючи оновлен#

ня навчальної бази.

6. Звітність з фундаментальних і прикладних

проектів має бути різною. Уніфікація паперів тут

недопустима.

7. Необхідно також розширити самостійність ке#

рівників грантів при плануванні і розподілі засобів.

Дріб'язкова деталізація кошторису витрат при по#

дачі заявок на фінансування абсурдна.

Нині Україна інтегрувала у світову систему

господарювання і тому потрібно інші підходи до

її функціонування і підвищення конкурентоспро#

мож ності на  св ітових глобал ьних р инках [2,

с.10].

У цих цілей держава в останнє десятиліття ак#

тивно брала участь в розробці нових фінансових

механізмів, як складників господарського механі#

зму, в цілях створення ефективних елементів на#

ціональної інноваційної системи, сприяючих пере#

творенню нових, передусім, базисних знань в пе#

редові технології, нові продукти і послуги, які по#

винні знайти свого споживача (покупця) на націо#

нальних і глобальних ринках.

Слід зазначити, що фінансовий механізм реа#

лізується через сово#купность видів і форм орган#

ізації фінансових стосунків, умов і методів чис#

лень, вживаних при формуванні фінансових ре#

сурсів, освіті і використанні фондів цільового при#

значення, де використовується фінансовий ме#

ханізм для дії як на економіку в цілому, так і в

сфері людської діяльності для проведення єдиної

фінансової політики держави.

Нині серед українських експертів існують різні,

іноді альтернативні підходи до процесу побудови

фінансового механізму фінансування фундамен#

тальної науки в ринковій економіці. Але об'єднує

їх одне те, що в основі його формування лежить

фінансова політика, що проводиться державою і

норми фінансового права, відображені в чинному

законодавстві.

У світовій практиці застосовуються два види

механізму фінансування фундаментальних науко#

вих досліджень. Такими є лінійна схема фінансу#

вання, що реалізовується через розподільну фун#

кцію фінансів, шляхом базового (інституціональ#

ного) фінансування суб'єктів  інтелектуальної

діяльності, що здійснюють фундаментальні нау#

кові дослідження, з державного бюджету і надан#

ня виконавцю науково#дослідних робіт, виконаних

за рахунок засобів державного бюджету, привілею

— ексклюзивних (виняткових) прав на результати

інтелектуальної діяльності,  що виникають або че#

рез процедуру прямого патентування, або через

ліцензування державних патентів, які при їх еко#

номічному використанні приносять своєму волода#

реві монопольний дохід, використовуваний в на#

ступному як джерело фінансування фундаменталь#

них досліджень.

У зв'язку з тим, що в країні вирішується основ#

не державне завдання, що полягає в побудові своєї

національної інноваційної системи і відмінністю її

від лінійної моделі створення НДР, то нові знання
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можуть народжуватися на будь#якому етапі інно#

ваційного циклу, аби збільшувався дохід, що от#

римується від розробки нового товару (технології,

послуги), а також у зв'язку з недостатністю бюд#

жетного фінансування, багато українських еко#

номістів віддають перевагу другій моделі фінан#

сового механізму, пов'язаного з комерціалізацією

науки. Тобто головною науковою метою для уче#

ного стає створення таких ідей, які можна досить

вигідно продати і отримати максимальний прибу#

ток. Учений прагне отримати матеріальну вигоду

за рахунок реалізації своїх знань, що зрівнює його

у фінансових стосунках з іншими економічними

суб'єктами.

На нашу думку університетська (ВНЗ) наука не#

достатньо притягується державними органами Ук#

раїни до проведення фундаментальних наукових

досліджень. Причиною цього, являється система

взаємозв'язку вищої школи і науки, сформована

ще в  попередні роки,  коли університет (ВНЗ)

здійснював більше освітню діяльність і готував на#

укові кадри для роботи в академіях наук країни [1,

с. 92].

Слід зазначити, що у св ітовій практиці усі

відкриті фундаментальні наукові дослідження про#

водяться провідними університетами світового

значення.

Щоб розкрити підходи до вдосконалення ме#

ханізму фінансування фундаментальних наукових

досліджень необхідно відмітити, що фінансовий

механізм складається з двох частин. Перша час#

тина — сукупність видів і форм організації фінан#

сових стосунків, вживаних при формуванні фінан#

сових ресурсів, утворенні фондів цільового при#

значення, а друга частина — сукупність видів і

форм організації фінансових відносин, вживаних

при використанні фондів цільового призначення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином в нинішніх умовах назріла не#

о б х ід н іс т ь  р о з р о б к и  і  в п р о в а д ж е н ня  н о в и х

інструментів фінансування наукових досліджень

у ВНЗ.

Складність системи, її багатофункціональний,

багатоцільовий характер роблять неефективним

використання одного або невеликого числа інст#

рументів бюджетного фінансування, обумовлюють

необхідність  використання різних фінансових

інструментів, вживаних в єдиній системі і в опти#

ма ль ном у по єдн ан ні.  Вико ри ста нн я сис те ми

інструментів дозволить підвищити ефективність

витрачання бюджетних коштів, виділених на роз#

виток освіти.

Необхідність забезпечення якості вищої осві#

ти, інтеграції науки і освіти вимагає коригування

принципів фінансування наукових досліджень у

вищій школі.

Заходи державної підтримки наукових дослі#

джень у вищій школі (науки ВНЗ) мають бути зо#

середжені на наступних напрямах:

1. Збільшення абсолютних і відносних об'ємів

фінансування науки ВНЗ на основі конкурсного

відбору і зовнішньої експертизи. Необхідно пе#

редбачити пріоритетне фінансування наукових

проектів, направлених на вдосконалення змісту

вищої освіти; випереджаючих фінансування дос#

ліджень, що проводяться в научно# освітніх цен#

трах, проектів молодих викладачів, вчених і аспі#

рантів.

2. Формування збалансованої структури бюд#

жетних коштів з використанням наступних інстру#

ментів:

— введення системи середньо# і довгостроко#

вого бюджетного планування наукових досліджень

при одночасному посиленні ролі і удосконаленні

процедур конкурсного відбору науково#дослідних

програм і проектів, що фінансуються за рахунок

засобів державного бюджету;

— формування системи фінансування,  що

складається з двох частин: базовою і проектною,

у тому числі у вигляді асигнувань на зміст підвідом#

чих установ.

3. Фінансування необхідної для розвитку науки

ВНЗ інфраструктури із засобів державних і відом#

чих цільових програм.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практично немає жодного аспекту економічної без#

пеки країни, який би безпосередньо не залежав від рівня

її фінансової безпеки. Сьогодні одним з основних чин#

ників посилення ролі фінансів став технологічний про#

грес, який зумовив високий попит на фінансові кошти, а

досягнення в технологіях, інформатиці і системах ко#

мунікації надали практично необмежені можливості у

використанні фінансових ресурсів. Тому важливу роль

в активізації сфери фінансів грає процес глобалізації,

пов'язаний з відносним зниженням рівня державного

регулювання і обмежень, обумовлених інтересами ок#

ремих національних економічних структур.
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У статті проаналізовано механізми державного регулювання фінансової системи, яка є фун#
даментальною метою соціально#економічної політики будь#якої країни. Розглянуто напрями
здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за рин#
ком та запобіганні зловживанням і порушенням у сфері фінансового ринку.

The article analyzes the mechanisms of state regulation of the financial system, the fundamental
purpose of social and economic policy of any country. Considered directions State considers
implementation of comprehensive measures to streamline, control, market surveillance and
prevention of abuse and violation of financial market.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Істотний внесок у дослідження теоретичних пи#

тань і розробку окремих аспектів проблематики дер#

жавного регулювання фінансової сфери економіки

країни з позицій підвищення фінансової безпеки його

діяльності внесли праці ведучих учених і практиків [1;

2; 3].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз механізми державно#

го регулювання фінансового сектора України в сучас#

них економічних умовах.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У ході останньої світової кризи увага держав#

ної влади і регулюючих органів до фінансового сек#

тора посилилася, зміщуючись з окремих сегментів

фінансового ринку до ринку в цілому, його струк#

турі,  системним взаємозв'язкам,  механізмам і

інструментам.

Причиною посилення такої уваги стало те, що

дефіцит сукупного державного бюджету і держав#

ний борг за роки кризи у ряді провідних країн знач#

но виріс.

Не дивлячись на вплив кризи, слід зазначити, що

внутрішні погрози фінансової безпеки України явля#

ються, більшою мірою, наслідком переходу її еко#

номіки від адміністративної системи до ринкової,

стихійного пристосування до нових умов функціону#

вання, а також незбалансованої грошово#кредитної

політики держави [1, с. 67].

Серед таких внутрішніх погроз фінансовому сек#

тору України можна виділити наступні:

1. Загальна нестабільність банківської системи,

обумовлена в основному слабкістю вітчизняних

банків — низьким рівнем їх капіталізації, нездатні#

стю притягнути засоби населення через сталу недо#

віру, банкрутством банків, фіктивним характером

статутних капіталів, ризикованою кредитною політи#

кою;

2. Відносна слабкість фондового ринку, що ви#

ражається в низькій капіталізації, незначних обся#

гах торгів, неефективності перерозподілу капіталу

— замкнутості засобів переважно в крузі експорто#

орієнтованих компаній і фінансово#банківського

сектора, вузькому виборі фінансових інструментів;

3. Недостатня ефективність бюджетної системи,

що сформувалася до теперішнього часу як переваж#

но перерозподільча, що будується на короткостро#

ковій основі, та не дозволяє проводити в життя дов#

гострокові проекти економічного розвитку.

4. Значний витік капіталу, обумовлений нев#

певненістю його власників в політичному курсі дер#

жави, незаконністю придбання грошових коштів ба#

гатьма підприємствами і фізичними особами, прихо#

ванням прибутків від податків і страх перед можли#

вою експропріацією капіталу, а також сприятливіши#

ми умовами зберігання грошових коштів, захищені#

стю від інфляції, політичною стабільністю в країнах#

адресатах відтоку грошових коштів:

5. Істотний відрив фінансового сектора еконо#

міки від реального, що проявляється у відсутності

довгострокових вливань в промисловість і сільське

господарство, переважанні вкладення капіталів у по#

середницьку і фінансову діяльність.

6. Великомасштабна криміналізація економіки,

корупція, зрощення деяких чиновників державних

органів з організованою злочинністю, можливість

доступу кримінальних структур до управління час#

тиною виробництва і їх проникнення в різні владні

структури.

Окрім серйозних внутрішніх погроз, сьогодні для

фінансового сектора економіки істотне значення ма#

ють і зовнішні загрози — це агресивна поведінка

інших держав, що реалізовують свої національні

інтереси у сфері економіки і фінансів на націо#

нальній території.

Чим більше економічна сила тієї або іншої дер#

жави, тим більша загроза виходить від нього еко#

номіці нашої країни [3].

Крім того, зовнішні загрози фінансової безпеки

України обумовлені як об'єктивними процесами, що

відбуваються у світовій економіці (стрімкий розви#

ток процесу глобалізації, наростання взаємопроник#

нення національних економік, нестійкість світової

фінансової системи і так далі), так і проблемами без#

посередньо української зовнішньоекономічної пол#

ітики.

До зовнішніх загроз фінансової безпеки сьогодні

відносяться:

Зростаюче завоювання іноземними фірмами

внутрішнього ринку і, як наслідок, зростання залеж#

ності нашої країни від імпорту багатьох видів то#

варів, у тому числі і стратегічних.

1. Скупка іноземними державами і фірмами ук#

раїнських підприємств з метою контролю над ними і

створення конкурентних переваг як на внутрішньо#

му, так і на зовнішньому ринках.

2. Дискримінаційні заходи ряду міжнародних

організацій і іноземних государств по відношенню

до України, витіснення вітчизняних підприємств з

традиційних зовнішніх ринків, прагнення до відве#

дення Україні місця сировинного придатка інших

країн.

3. Стрімкий розвиток процесу інтернаціоналі#

зації світового господарства.

4. Висока міра мобільності і взаємозв'язки

фінансових ринків на базі новітніх інформаційних

технологій.

5. Різноманіття фінансових інструментів і висо#

ка міра їх динамізму.

6. Зростаючий обсяг міжнародного переливан#

ня капіталу, що ініціюється транснаціональними

компаніями і залежність, від нього національних

економік.

7. Глобальне наростання нестійкості світової

фінансової системи, виникнення загрозливих кризо#

вих тенденцій, нездатність сучасних фінансових

інститутів як національних, так і міжнародних, ефек#

тивно їх контролювати.

Слід зазначити, що межі між внутрішніми і

зовнішніми погрозами не завжди носять чіткий ха#

рактер. Часто вони взаємообусловлюють один од#

ного. Проте, очевидно, що тривале збереження

внутрішніх погроз в економіці країни робить її ураз#

ливою від економічних потрясінь у світовій економіці

[1, с.115].

При протидії погрозам у процесі економічного

розвитку держави можуть виділятися певні пріо#

ритети безпеки, які не є постійними і можуть заз#

навати значні зміни залежно від конкретної ситу#

ації.

Це свідчить про те, що погрози фінансової без#

пеки держави є динамічною системою причинно#

слідчих зв'язків, наявність яких може значно зміни#

ти результати реалізації якої#небудь загрози еконо#
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мічної безпеки. Цей факт викликає необхідність ком#

плексного, системного підходу до вирішення питань

економічної і, зокрема, фінансової безпеки держа#

ви.

Як вже відзначалося, основою механізмів забез#

печення фінансової безпеки держави має бути пев#

на стратегія, що враховує кількісні і якісні індикато#

ри стану фінансового сектора економіки.

Взаємодіючи між собою ці індикатори, мають ви#

соку чутливість і мінливість і тому велику сигнальну

здатність попереджати про можливі небезпеки у

зв'язку із зміною макроекономічної ситуації, за#

ходів, що приймаються урядом у сфері економічної

політики.

У процесі моніторингу погроз фінансової безпе#

ки країни повинен використовуватися широкий круг

аналітичних індикаторів, що характеризують прак#

тично усі сторони соціально#економічного розвитку

країни.

У той же час економіка як найбільш складна си#

стема має сотні показників, що характеризують її

стан. Тільки у офіційних таблицях прогнозу соціаль#

но#економічного розвитку України міститься більше

300 показників. Навіть у збільшеному вигляді перелік

індикаторів фінансової безпеки держави повинен

включати:

— сферу грошового обігу:

— рівень монетизації економіки — обсяг грошо#

вої маси ї у відсотках до ВВП;

— питома вага готівкової грошової маси ї в усій

грошовій масі ї;

— швидкість обігу грошей;

— міра "доларизації" економіки — доля інозем#

ної валюти в грошовій масі;

— обсяг грошових сурогатів по відношенню до

грошової маси;

— обсяг вивезення капіталу;

— обсяг золотовалютних резервів;

— рівень базової інфляції;

— рівень інфляції;

— обмінний курс гривні;

 платіжно#розрахунковусферу:

— обсяг сумарної заборгованості підприємств і

організацій, у тому числі простроченої, по відношен#

ню до ВВП;

— обсяг кредиторської заборгованості підпри#

ємств і організацій, у тому числі простроченою, по

відношенню до ВВП;

показники складу простроченої кредиторської

заборгованості:

— доля заборгованості постачальникам;

— доля заборгованості бюджету і позабюджет#

ним фондам;

— доля заборгованості працівникам по за#

робітній платі;

— обсяг дебіторської заборгованості підпри#

ємств і організацій, у тому числі простроченою, по

відношенню до ВВП;

— співвідношення кредиторської і дебіторської

заборгованостей, у тому числі прострочених;

— динаміка реальних грошових прибутків насе#

лення;

— динаміка кінцевого споживання населення;

— обсяг доходу домашніх господарств;

у банківській сфері:

— число діючих кредитних організацій, у тому

числі що мають право працювати з вкладами грома#

дян;

— число діючих кредитних організацій з інозем#

ною участю в статутному капіталі;

— сукупний зареєстрований статутний капітал

кредитних організацій;

— частка іноземного капіталу в сукупному за#

реєстрованому статутному капіталі кредитних орга#

нізацій;

показники якісної структури банківських активів:

— залишки бюджетних коштів на рахунках в бан#

ках;

— залишки на рахунках підприємств і органі#

зацій;

— залишки засобів населення на рахунках в бан#

ках;

— позики банків на ринку міжбанківських кре#

дитів і ринку цінних паперів;

— іноземні позики банків і інші;

показники якісної структури банківських пасивів:

— обсяг кредитів, наданих державним організа#

ціям;

— обсяг кредитів, наданих підприємствам і ко#

мерційним організаціям;

— обсяг кредитів, наданих населенню;

— обсяг кредитів, наданих банкам, а також вкла#

дених у фінансові інструменти;

— обсяг виданих іноземних кредитів і інші;

— ставка рефінансування Національного банку

України;

— середні ставки кредитних організацій за кре#

дитами і вкладами, а також на ринку міжбанківсь#

ких кредитів;

 в страховій сфері:

— число зареєстрованих страхових органі#

зацій;

— число зареєстрованих страхових організацій

за участю іноземного капіталу;

— сукупний статутний капітал діючих страхових

організацій;

— частка іноземного капіталу в сукупному ста#

тутному капіталі діючих страхових організацій;

— обсяг страхових премій;

— обсяг страхових виплат;

— співвідношення різних видів страхування;

— рівень тарифів на фондовому ринку:

— число діючих фондових бірж;

— обсяг угод на фондовому ринку;

— рівень капіталізації фондового ринку;

— частка ринку державних цінних паперів в за#

гальному обсязі фондового ринку;

— співвідношення доходностей державних і ко#

мерційних цінних паперів;

у сфері корпоративних фінансів:

— сальдированний фінансовий результат під#

приємств і організацій основних галузей економіки;

— число і доля збиткових підприємств, а також

сукупний обсяг збитку;
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— обсяг оборотних коштів підприємств і органі#

зацій;

— амортизаційні відрахування;

— обсяг інвестицій підприємств і організацій в

основний капітал і в інновації;

у бюджетній сфері:

— дефіцит бюджету у відсотках до ВВП;

— питома вага заборгованості по податкових

платежах в загальному обсязі прибутків бюджету;

— питома вага різних податків в прибутках бюд#

жету;

— загальний рівень витрат консолідованого

бюджету у відсотках до ВВП і на душу населення;

— обсяг і вартість обслуговування сукупного

державного боргу у відсотках до ВВП;

— доля витрат по обслуговуванню зовнішньо#

го державного боргу в загальних витратах бюдже#

ту;

— доля витрат по обслуговуванню внутрішньо#

го державного боргу в загальних витратах бюдже#

ту.

Необхідно підкреслити, що сам по собі моніто#

ринг погроз фінансовому сектору економіки держа#

ви на основі аналізу абсолютних і відносних показ#

ників, а також їх динаміки, не дає вичерпної відповіді

з приводу його стану [2, с.137].

Подібний аналіз може загалом охарактеризу#

вати стан фінансової системи країни, а також виз#

начити поліпшення або, навпаки погіршення поло#

ження в окремих її сегментах і її положення в ціло#

му.

Для визначення дійсного рівня безпеки фінансо#

вого сектора держави, потрібне порівняння фактич#

них даних з певними нормативними параметрами, об#

грунтованими з наукової точки зору і прийнятими на

державному рівні. Такими параметрами покликані

служити порогові значення фінансової безпеки дер#

жави.

Само недотримання порогових значень економ#

ічної безпеки не перешкоджає нормальному розвит#

ку економіки, воно лише відбиває фактичний її стан,

який вже можно визначити як критичний, або небез#

печне.

Порогові значення індикаторів безпеки фінан#

сового сектора економіки держави можна визна#

чити, як граничні величини, недотримання або ба#

лансування на межі яких, свідчить про істотне

зростання погроз, що перешкоджають нормаль#

ному функціонуванню і розвитку фінансової сис#

теми і, тим самим, захисту національних інтересів

держави.

Це визначення, по#перше, несе в собі сутнісні

риси визначення самої фінансової безпеки краї#

ни.

По#друге, вказує на певні рамки дії порогових

значень, адже погрози фінансової безпеки наро#

стають не одномоментно, а в межах якихось зна#

чень і під впливом певної сукупності обставин.

Під системою забезпечення безпеки фінансо#

вого сектора економіки держави в цьому дослід#

женні розуміється сукупність інститутів і заходів,

спрямованих на створення умов для стабільного

функціонування і стійкого розвитку національної

фінансової системи, а також механізмів виявлен#

ня і запобігання погрозам у фінансовій сфері.

Цю систему складають три ключові елементи:

1. Стратегія забезпечення безпеки фінансового

сектора економіки держави.

2. Система державних органів, що забезпечують

безпеку фінансового сектора економіки.

3. Сукупність законів і інших нормативно#право#

вих актів в області забезпечення безпеки фінансо#

вого сектора економіки.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, не дивлячись на вплив кризи, слід

зазначити, що внутрішні погрози фінансової безпе#

ки України являються, більшою мірою, наслідком пе#

реходу її економіки від адміністративної системи до

ринкової, стихійного пристосування до нових умов

функціонування, а також непродуманої грошово#

кредитної політики держави.

Для визначення дійсного рівня фінансової без#

пеки держави, потрібне порівняння фактичних да#

них з певними нормативними параметрами, обгрун#

тованими з наукової точки зору і прийнятими на

державному рівні. Такими параметрами покликані

служити порогові значення фінансової безпеки дер#

жави.

Література:

1. Александров В.В. Финансово#кредитная сис#

тема как фактор экономической безопасности тран#

зитивного общества / В.В. Александров, Г.В. Задо#

рожний, Е.Е. Юрченко; Харьк. нац. ун#т им. В.Н. Ка#

разина. — Харьков, 2002. — 235 с.

2. Государственное регулирование экономи#

ки: учеб. пособие / [Н.П. Хохлов, Л.В. Ефремо#

ва, С.Е. Гиль и др.; Под ред. Н.П. Хохлова, Л.В. Еф#

ремова]; Харьк. нац. экон. ун#т. — Х.: ИНЖЕК,

2005. — 206 с.

3. Корецький М. Пріоритети державного управ#

ління інвестиціями в Україні / М. Корецький // Зб.

наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Кня#

зєва. — К.: Вид#во УАДУ, 2001. — Вип. 2. — Ч. IV.

— С. 119—128.

References:

1. Aleksandrov, V. V. Zhadorozhnyj, G. V. and

Yurchenko, E.E. (2002), Finansovo#kreditnaya sistema

kak factor ekonomicheskoj bezopasnosti tranzitiv#

nogo obshchestva [Financial and credit system as a

factor of economic security transitive society], Nac.

un#t im. V. N. Karazina, Kharkiv, Ukraine.

2. Hohlov, N. P. Efremova, L. V. and Gil', S. E. (2005),

Gosudarstvennoe regulirovanie ekonomiki: ucheb.

posobie [Government regulation of the economy],

INGEK, Kharkiv, Ukraine.

3. Koretskyj, M. (2001), "Priorities of public a#

dministration investment in Ukraine", zb. nauk. Pr.

UADU, vol. 2, no. IV, pp. 119—128.

Стаття надійшла до редакції 01.09.2015 р.



129

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Сьогодні релігійна ситуація в Україні істотно впливає

на політичні процеси в країні. Незаперечний факт наявності

УДК 354:322(327.56)

В. П. Масовець,
аспірант, кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою,
Національна академія державного управління при Президентові України,

РЕЛІГІЙНІ ПРОТИРІЧЧЯ ТА ЇХ РОЛЬ У
ВИНИКНЕННІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

V.  Masovets,
graduate student, department on globalistics, European integration andnational securityadministration,
National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

У статті визначено вихідні принципи і підходи до вивчення взаємозв'язку релігійного чинника
і виникнення збройних конфліктів з точки зору науки державного управління. Сьогодні релігія
чинить все більший вплив на всі сторони соціальної та політичної дійсності. У зв'язку з цим фак#
том зростає значення явних і прихованих загроз національній безпеці України в духовній сфері
і необхідність вести дієву інформаційну політику в умовах, коли релігійний фактор стає все більш
значущим в міжетнічних протиріччях, які існують в українському суспільстві і в світі. На сьо#
годнішній день він ще недостатньо враховується політичним істеблішментом. У статті показа#
но, що активізація релігійного життя в сучасному світі по відношенню до питань безпеки має не
тільки позитивні, а й негативні наслідки. Розкрито небезпеку для суспільства дестабілізує діяль#
ності нових релігійних рухів, псевдорелігійних організацій і окультизму, що з'явилися в останні
роки. Встановлено, що конфесійні протиріччя самі по собі ніколи або майже ніколи не були при#
чиною інформаційних війн та етнополітичних конфліктів. Тому конфесійний чинник не слід пе#
ребільшувати. Але, будучи спочатку вторинними, конфесійні протиріччя можуть у ході розвит#
ку конфлікту набувати автономності і перетворюватися на один із спонукальних мотивів цього
конфлікту.

The basic principles and approaches to the study of the relationship of the religious factor and the
emergence of armed conflict from the point of view of science of public administration are given in
the article. Today, religion has a growing impact on all aspects of social and political reality. Due to
this fact, the importance of explicit and implicit threats to the national security of Ukraine in the
spiritual sphere and the need to conduct effective information policy in circumstances where the
religious factor is becoming more important in interethnic contradictions that exist in Ukrainian society
and in the world. To date, he has not taken into account the political establishment. The article shows
that intensification of religious life in the modern world with respect to security is not only positive
but also negative effects. Reveals the danger to society of destabilizing the new religious movements
and pseudo#occult organizations that have appeared in recent years. Established that the
confessional contradictions themselves never or almost never been the cause of information warfare
and ethno#political conflicts. Therefore confessional factor should not be exaggerated. But being
first secondary, religious controversy may in the course of the conflict to acquire autonomy and
become one of the motivations of the conflict.

Ключові слова:релігійний фактор, релігійний чинник, релігійна безпека, релігійні протиріччя, інформа$

ційний вплив, релігійний екстремізм, тероризм, національна безпека, державне управління, збройні кон$

флікти.

Key words: religious factor, religious security, religious contradictions, informational influence, religious

extremism, terrorism, national security, public administration, armed conflict.

в українському суспільстві, де поряд з домінуючою релі#

гією — православ'ям, існує паства, яка сповідує інші вірос#

повідання, міжконфесійних протиріч. У сформованих умо#

вах актуальність і практична значущість наукового дослід#

ження проблеми впливу релігійного чинника на національ#

ну безпеку України визначаються наступними обставина#

RELIGIOUS CONTRADICTIONS AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT ARMED CONFLICTS
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ми:по#перше, тим, що релігія після краху тоталітарної іде#

ології наперекір процесам секуляризації, в сучасному

суспільстві все більше впливає на всі сторони соціальної

та політичної дійсності.  По#друге, реальною актуалізацією

процесу глобалізації ЗМІ, функціонуванням світових

інформаційних мереж, контрольованих релігійними екст#

ремістами. По#третє, наявністю явних і прихованих інфор#

маційних загроз національній безпеці України в духовній

сфері і необхідністю вести дієву інформаційну політику в

умовах, коли релігійний фактор стає все більш значущим

у міжетнічних протиріччях, які існують сьогодні у світі. На

сьогоднішній день він ще недостатньо враховується пол#

ітичним істеблішментом.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Релігія і релігійний фактор є об'єктом дослідження

цілого ряду суспільних наук, кожна з яких розглядає ре#

лігійну складову суспільного життя під своїм кутом зору,

своїми специфічними методами. Предметом дослідження

в кожній з них стають ті чи інші сторони, елементи релігії,

взаємозв'язок релігійного чинника з різними сферами

дійсності. Відповідно, метою даної статті є: здійснитидер#

жавно#управлінський аналіз характеру впливу релігійно#

го фактору на національну безпеку України, виробити

практичні рекомендації для управлінських структур, спря#

мовані на ефективну боротьбу з інформаційними загро#

зами, що мають релігійну основу. У процесі дослідження

застосовувалися системний, діяльнісний, історичний, ло#

гічний та соціокультурний підходи, методи політологіч#

ного та соціально#політичного аналізу. Були творчо ви#

користані результати досліджень вітчизняних і зарубіж#

них вчених у галузі проблем релігії та національної без#

пеки держави.

Релігійний фактор представлений через набір таких

компонентів, як релігія, релігійна ситуація, конфесійна са#

моідентифікація, релігійні протиріччя, релігійний екст#
ремізм, релігійність (її рівень, ступінь, характер, динамі#

ка), стан релігійної свідомості, релігійна поведінка, реліг#

ійна група (громада, об'єднання віруючих). Політичний

аналіз релігійного чинника припускав дослідження реліг#

ійної свідомості і поведінки людей, великих і малих груп,

громадської думки про релігію і церкви, діяльності реліг#

ійних інститутів, організацій та рухів, конфесійно орієнто#

ваних політичних партій, ставлення до релігії різних груп

населення, вплив догматики різних конфесій на поведінку

людей в різних сферах суспільно#політичного життя, в тому

числі в умовах військової служби.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Політологічні концепції дослідження релігії та її ролі в

суспільстві пропонувалися цілим рядом відомих до#

слідників у другій половині ХІХ — початку ХХ ст. Так, на#

приклад, Г. Спенсер (1820—1903) розглядав релігію [10,

c. 290] в якості одного з регуляторів суспільного життя в

справі підтримки зразків поведінки, але менш значущогоу

порівнянні з ринком і політичною діяльністю. Е. Дюркгейм

(1858—1917) у своїй роботі "Елементарні форми релігій#

ного життя. Тотемічна система в Австралії"(1912) [4, c. 54]

докладно обгрунтував свою головну тезу — релігія є чинни#

ком соціальної інтеграції, що виконуює в суспільстві якусь

необхідну для його існування функцію.Широко відома точ#

ка зору К. Маркса (1818—1883), який розглядав релігію

[7, c. 345] як важливий соціально#політичний фактор, ос#

новними функціями якого в суспільному і політичному житті

суспільства є: ідеологічна, бо релігія виправдовує існуючі

соціальні порядки і політичну владу, і компенсаторна, бо

релігія дає можливість пригнобленим в цьому світі споді#

ватися на винагороду в майбутньому житті.Надалі соціо#

логічні та політологічні концепції релігії розвивали М. Ве#

бер, Б. Малиновський, Т. Парсонс, Н. Луман, Р. Мертон, а

в 60#і роки XX ст. — Р. Белл [3].

У вітчизняній науці чільне місце належить таким до#

слідникам релігійного чинника як А. Лопухін, Д. Угрино#

вич, В. Лопаткін, В.Г. Пивоваров, Г. Закович, аналітичні ро#

боти яких свідчили про серйозну вкоріненістьу суспільній

свідомості ідей релігійного бачення світу і попереджали

про небезпеку форсування атеїстичних зусиль (та ще й за

допомогою держави) з пропаганди світського світогляду і

світського способу життя.У радянський період релігія була

штучно витіснена на периферію політичного життя. Церкві

було заборонено вести будь#яку самостійну соціально#пол#

ітичну (включаючи благодійну) діяльність. Науковим дос#

лідженням релігії займався порівняно вузьке коло акаде#

мічних учених.

У сучасних умовах релігійний фактор виявився в центрі

суспільно#політичної уваги. В сучасному суспільстві широ#

ко використовуються релігійні символи й сюжети для здо#

буття привабливого іміджу, у тому числі політичного. Рел#

ігія все частіше розглядається як фундамент справжньої

моралі як незамінний засіб морально#духовного відрод#

ження нації. Впливу релігійного чинника на політичну

стабільність держави, а внаслідок ряду етнополітичних

конфліктів, сучасні дослідники приділяють у своїх науко#

вих працях все більшу увагу їх релігійній складовій [8].

Останнім часом розпочато дослідження і абсолютно

нового аспекту в проблематиці впливу релігійного факто#

ру на національну безпеку. Автори цих наукових праць дос#

ліджують релігійний фактор як причину, здатну спровоку#

вати небезпечні для суспільства і держави явища. Йдеться

про визначення змісту таких понять, як "релігійна небез#

пека" і "релігійна безпека". Не можна не відзначити, що у
вітчизняній політології створена достатня теоретична база

для дослідження впливу релігійного фактору на суспіль#

но#політичні процеси завдяки глибокій розробці таких ка#

тегорій, як "релігійний фанатизм", "релігійний екстремізм",

"релігійний тероризм", "релігійна ворожнеча", " релігійна

нетерпимість".

Проте, відзначаючи зростаючу увагу вчених до пробле#

ми впливу релігійного фактору на національну безпеку

країни, зауважимо, що фундаментальні дослідження по цій

темі у вітчизняній науковій літературі поки відсутні.

Велика кількість досліджень, присвячених проблемі

впливу релігійного чинника на національну безпеку, про#

водиться в країнах Заходу. Аналіз цих робіт показує, що

зарубіжні автори основну небезпеку для національної без#

пеки своїх країн і світової стабільності в цілому бачать в

ісламському тероризмі та екстремізмі [13—17].

Особливе місце серед зарубіжних досліджень ре#

лігійного чинника займає робота професора Гарвардсько#

го університету С. Хантінгтона "Зіткнення цивілізацій?"

[12]. У ній релігія розглядається в якості основного цивіл#

ізаційно#утворюючої підстави, і разом з тим головного чин#

ника, що ініціює більшість суспільно#політичних

конфліктів. Не зважаючи на суперечливість даного поло#

ження, сам факт надання релігійній складовій суспільного

буття визначальної ролі у світовій політиці вказує на ва#

гомість релігійного фактору в сучасній моделі світоустрою.

Аналіз опублікованої літератури з проблеми дозволив

визначити ступінь вивченості теми дослідження. Насампе#

ред слід зазначити, що з даної теми вже здійснено. По#

перше, завдяки зусиллям дослідників, що розглядали різні

аспекти впливу релігійного чинника на національну безпе#
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ку, визначено вихідні принципи і підходи до вивчення цієї

проблеми з точки зору науки державного управління. По#

друге, переконливо показано, що активізація релігійного

життя в Україні по відношенню до її національної безпеки

має не тільки позитивні, а й негативні наслідки. У ряді робіт

досить глибоко розкрита небезпека для суспільства дес#

табілізуючої діяльності новітніхрелігійних рухів і псевдо#

релігійних організацій, що з'явилися в нашій країні остан#

німи роками.

Разом з тим у ході аналізу літератури з'ясувалося, що

ряд важливих аспектів проблеми залишається недостатньо

або зовсім не дослідженим. По#перше, недостатня увага

приділена аналізу міжрелігійних та внутрішньорелігійних

протиріч, вплив яких на інформаційну безпеку є досить

істотним. У сучасних умовах гострота цих протиріч поси#

люється, і через певні системи громадських зв'язків вони

все більше впливають на стан суспільно#політичного жит#

тя, вносячи елементи дестабілізації. По#друге, при розг#

ляді впливу релігійного чинника на систему національної

безпеки, залишається нерозкритим механізм протидії

інформаційним загрозам, що походять від релігійних ек#

стремістів та нових релігій. По#четверте, дослідниками

практично не робилися спроби наукових прогнозів щодо

подальших перспектив розвитку впливу релігійного чинни#

ка на систему інформаційної безпекиУкраїни. По#п'яте,

залишається слабо вивченим досвід провідних країн За#

ходу у вирішенні проблем, пов'язаних з веденням інфор#

маційних війн в період локальних збройних конфліктів, в

ході яких помітну роль відіграє релігійний чинник. З цієї

причини при прийнятті військово#політичних рішень про

проведення тих чи інших інформаційних кампаній керів#

ництво держави змушене спиратися в основному на влас#

ний (не завжди вдалий) досвід інформаційної боротьби з

релігійними екстремістами і терористами.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Аналізуючи вплив релігії на етнополітичні відносини і

міжконфесійні протиріччя, ми виходимо з таких переду#

мов.

По#перше, конфесія (від лат. Confessio — віроспові#

дання; певне об'єднання людей, в якому дотримується

строго встановлений порядок тієї чи іншої церкви або

віросповідання, що супроводжується суворим покорою їх

статутами та обрядам, на противагу віросповідному інди#

ферентизму) є найбільш стійким і довготривалим компо#

нентом кожної з великих регіональних цивілізацій, у вели#

чезній мірі впливає на норми, що існують всередині відно#

син між людьми, між індивідом і суспільством, а також, що

особливо важливо, сакралізує ці відносини. По#друге, для

населення сучасних країн типовою є деяка спонтанність

релігійного і національного самовідчуття. Належність до

того чи іншого етносу часто ототожнюється з приналежні#

стю до конфесійної громади. У цьому плані можна гово#

рити про єдність національного і релігійного "ренесансів".

По#третє, конфесійні протиріччя самі по собі ніколи або

майже ніколи не були причиною війн та етнополітичних

конфліктів. Навіть за вибухаючими час від часу релігійни#

ми війнами, в тому числі Хрестовими походами, стояли інші,

більш конкретні і земні причини, ніж релігійна нетер#

пимість.

Тому конфесійний чинник не варто перебільшувати.

Але, будучи спочатку вторинними, конфесійні протиріччя

можуть в ході розвитку конфлікту набувати автономності і

перетворюватися на один із спонукальних мотивів цього

конфлікту. Релігійні протиріччя самі по собі так само, як і

національні почуття, не можуть бути причиною суспільно#

політичних конфліктів. Однак вони здатні представляти їх

в узагальненому, абсолютному вигляді, що ускладнюєпев#

ний компроміс. Так, націоналістичні ідеї здатні зображу#

вати конкретні зіткнення як неминучий наслідок природ#

ної, "кровної" несумісності різних етносів, провокувати пе#

реконання в безстрашній ворожості "своїх" і "чужих".

Найбільш масштабно ці процеси виявилися в тих регіонах,

де проживають великі осередки мусульман. Тут різко за#

гострюються соціальні протиріччя: підірвані громадські

форми господарювання; катастрофічний характер еколо#

гічної обстановки; зростаюча кількість люмпенів, безроб#

ітних, злочинців (особливо серед молоді); падіння рівня

життя.

На такому грунті активно проявляються почуття ворож#

нечі до "безбожників", "іновірців", приїжджих "чужинців",

швидко зростає, зокрема, вплив ісламського фундамен#

талізму з його ідеалом теократичної держави в межах

"тюркської єдності", що протистоїть слов'яно#христи#

янській співдружності. Подібні умонастрої ведуть до ство#

рення різних політичних партій і фронтів, агресивно про#

повідують ідеї сепаратизму і націоналізму, орієнтованих

не так на демократичні перетворення, скільки на утворен#

ня середньовічних удільних князівств і захоплення влади.

Відомо, що релігія не раз в історії ставала об'єктом мані#

пуляцій різних сил, в тому числі і політичних, а звернення

до неї в ході того чи іншого конфлікту, як правило, тягло

за собою ще більшу жорстокість.

Можна типологізувати етнополітичні конфлікти з точ#

ки зору впливу (існуючого чи потенційного) на них релігій#

ного чинника. Ймовірно, така типологізація виявиться лише

"ранжуванням" цих конфліктів за рівнем їх напруження.

Проте відзначимо, що релігійні протиріччя, як правило, ви#

никають: між новонародженими державними утворення#

ми; між центром, що претендує на більш широку автоно#

мію і периферією; між окремими етносами.

Релігійні протиріччя досить часто переростають у

інформаційне протиборство, що підриває національну без#

пеку держави. Сила впливу релігійного фактору на інфор#
маційну складову національної безпеки не завжди обумов#

лена наявністю в державі конфліктуючих сторін, що нале#

жать до різних конфесій. Дійсно, приналежність до різних

конфесій може посилити гостроту конфлікту. Але в той же

час практика показує, що приналежність до однієї конфесії

не тільки не запобігає конфліктам або зовсім не сприяє

зниженню їх запеклості, але в ряді випадків може її на#

гнітати. Згадаймо хоча б Варфоломіївську ніч у Парижі

часів Генріха Валуа, коли французи#католики безжально

вирізали французів#гугенотів. І ті, й інші закликали на до#

помогу одного Господа, але один одного вважали при цьо#

му єретиками.

У цьому зв'язку цікавими є висновки дослідження Ю.

Носкова, який у своїй науковій праці переконливо дово#

дить, що претензія кожної окремо взятої релігійної орган#

ізації на абсолютну істину породжує відносини абсолют#

ного ідеологічного антагонізму і ліквідувати його без відмо#

ви від ідеологічних позицій однієї зі сторін неможливо.

Вчений, розмірковуючи над неможливістю досягнення

компромісу між релігійними організаціями, бачить у цьо#

му причини не тільки релігійно#ідеологічного, а й релігій#

но#психологічного порядку. "На перший погляд, здається,

що сприятливі умови для компромісу мають релігійні

організації одного і того ж напрямку, — пише Носков, —

Однак на практиці все йде складніше. Ідейного компромі#

су між організаціями одного напряму теж не виходить.

Справа втому, що коли головні положення віровчення

збігаються, а відмінність існує в якихось деталях, то взаєм#

не неприйняття стає сильнішим. Відбувається це тому, що

розбіжність виникає тут на рівні, добре освоєному свідо#

містю, і реакція відторгнення не тільки глибоко усвідом#
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лена, але і яскраво емоційно негативно забарвлена" [9, c.

64—65].

В умовах глобалізації багато країн мають враховува#

ти особливості свого геополітичного положення і полі#

конфесійного укладу та заради збереження стабільності,

не мають права не враховувати релігійні протиріччя між

різними етнічними групами населення. Адже саме ці про#

тиріччя є для екстремістських рухів благодатним грунтом

для ініціації інформаційної війни та розпалювання релігій#

ної ненависті, які в свою чергу можуть перерости на зброй#

не протистояння.

Сьогодні з великою обережністю слід підходити до ре#

лігійної складової системи національної безпеки держа#

ви. Розвішування ярликів і "полювання на відьом" ніколи

ще не досягали ефективних результатів. Присутня в публ#

ічних заявах лідерів націоналістичних рухів і ліворадикаль#

них партій категоричність і однозначність в інтерпретації

політичних подій дозволяє припустити, що чимала частина

населення країн Європи може у всіх бідах звинуватити не

конкретних зловмисників, а цілі релігії — іслам чи іудаїзм,

наприклад. Ідентифікація національного і релігійного чин#

ників призводить до появи стереотипів, що міцно вкорени#

лися у масовій свідомості населення країн Сходу: індієць

— індуїст, малаєць — мусульманин, пенджабец — сикх,

араб — мусульманин, єврей — іудаїст тощо. Цей стерео#

тип є не узагальненням дійсних рис, притаманних тому чи

іншому народові, а похідним відповідної соціальної ситу#

ації та історичних пережитків. Подібні стереотипи широко

використовуються для всілякого роду ідеологічних та пол#

ітичних спекуляцій діячами, що поширюють у народі ма#

сові, емоційно та інтелектуально спрощені міфи. У підсум#

ку національні та релігійні протиріччя, що охоплюють ши#

рокий діапазон людських відносин (політичних, економіч#

них, соціальних, ідеологічних, психологічних, військових),

не тільки не згладжуються, але, навпаки, загострюються.

Цікаві висновки вивела Д. Малишева, яка досліджува#

ла проблематику міжконфесійних протиріч [6, c. 14]. Вона
відносить до числа постійно діючих факторів, здатних при#

вести до конфлікту, культивовану раніше і за традицією

збережену досьогодні дискримінацію щодо окремих рел#

ігійних груп населення. Так, наприклад, однією з причин

повстання мусульманських меншин на Філіппінах стала

політика уряду Маніли, що ігнорує з колоніальних часів

розвиток провінцій, населених мусульманами. У Чаді в

основі неприязного ставлення негроїдних племен "півдня",

які сповідували християнство чи традиційні місцеві релігії,

до арабів "півночі" лежать події віддаленого минулого,

коли "південь" служив для мусульман "півночі" джерелом

дешевої (рабської) робочої сили [6, c. 21].

Окрім постійно діючих суперечностей, існує група

внутрішніх чинників, що створюють потенційну можливість

інформаційної війни і збройного конфлікту. Так, переду#

мовами інформаційного протистояння можуть стати

нерівність у соціально#економічному розвитку представ#

ників окремих конфесій, невирішеність економічних, на#

самперед аграрних, проблем. Джерело конфліктної ситу#

ації закладене і у здійсненні на практиці "права більшості",

коли в умовах плюралістичної релігійної структури держа#

ви будь#яка релігійна група, громада або каста виявляєть#

ся беззахисними перед привілеями конкуруючої групи, що

виражаються в "прихильності", "заступництві" останньої з

боку державної влади.

Причиною конфліктної ситуації можуть стати дії вла#

ди, спрямовані на скорочення або повне припинення про#

цесу міграції населення (часто інорелігіозного) з однієї

країни в іншу або всередині країни в пошуках роботи і кра#

щих умов життя. Наприклад, етносоціальний конфлікт в

Індії, що почався у 1979 році, був викликаний безпреце#

дентним за масштабами антиіммігрантським рухом в штаті

Ассам, де мігранти із Західної Бенгалії і Бангладеш скла#

ли в ряді округів більшість населення. У багатьох районах

цей рух проходивпід гаслом захисту інтересів "синів землі",

тобто місцевого населення, а на північному сході прийняв

характер екстремістських кампаній за вигнання "чужаків".

У квітні — травні 2002 року щось подібне могло стати#

ся в благополучній Франції, де вийшов у другий тур прези#

дентських виборів лідер ультраправих Жанн Марі Ле Пен,

який вів свою передвиборчу кампанію, спекулюючи на не#

вдоволенні французів масовою імміграцією до Франції

вихідців з Північної Африки. Профашистські лозунги знай#

шли схвалення особливо серед тієї частини населення

Франції, яка проживає у безпосередній близькості від

арабських анклавів і практично щодня стикається з вулич#

ною злочинністю етнічних банд. Інформаційні та політичні

технологи, що працюють на Ле Пена, придумали безпрог#

рашну тезу його передвиборної кампанії — "Особиста без#

пека" і рекомендували своєму лідерові хоча б на період

президентських перегонів не вимовляти відверто нацистсь#

ких висловлювань. Ле Пен не знехтував рекомендаціями

фахівців.

Ультраправі на цей раз знайшли завуальований спосіб

розпалювання національної та релігійної ворожнечі — на

екранах телевізорів і в пресі, лояльної до фашистів, нео#

дноразово як і в період передвиборчої кампанії 1995 року

показувалися репортажі і друкувалися публікації про зло#

чинців#арабів (наприклад, про побиття арабами беззахис#

ного старого). Журналісти додавали до цих кадрів соціо#

логічні та етнографічні коментарі про те, що в дитсадках

Франції половина діточок — араби, розмірковуючи про

провали демографічної політики Жака Ширака. І все#таки

французи знову зупинили свій вибір на президенті Шираці,

інформаційна кампанія якого пройшла під гаслом "Ні по#

верненню в минуле". Історична пам'ять французів, які па#

м'ятають гітлерівську окупацію, зраду уряду Віші і генера#

ла Папена, громадянську війну в Алжирі, змусила більшість
населення виступити єдиним політичним фронтом проти

нацистів.

Інформаційну війну на грунті етнорелігійній ворожнечі

іноді розпалює і політична влада, майстерно спрямовую#

чи гнів населення проти національних або релігійних мен#

шин, проти "чужаків" — іммігрантів, і тим самим намагаю#

чись, як правило, відвернути увагу від внутрішніх нега#

раздів, від власних прорахунків, викликаних некомпетен#

тним втручанням в економіку, зневажливим ставленням до

соціальних проблем.

До числа внутрішніх передумов виникнення інформа#

ційного протистояння, а надалі і збройних конфліктів,

відноситься і становище релігійних груп в політичній сис#

темі та органах державної влади, а також культивується

владою політична нерівність щодо представників окремих

конфесій, їх дискримінація в системі державного управлі#

ння або переважання в ній , так само як в армії, поліції,

службі держбезпеки, представників якого#небудь одного

етносу чи релігійної групи на шкоду іншим. Наприклад, в

Уганді Іді Амін після приходу до влади заповнив держапа#

рат, армію і жандармерію мусульманами і представника#

ми нілотських народностей, зробивши одночасно гоніння

на християн#банту, що викликало невдоволення по всій

країні і призвело країну в глибокий затяжний конфлікт, що

триває й донині.

У конфесійно неоднорідних державах конфлікт може

бути спровокований і спробою уряду проголосити будь#яку

релігію в якості офіційної, що сприймається представни#

ками інших релігій як утиск їхніх політичних прав. Так, на#

приклад, в післяреволюційному Ірані включення до кон#

ституції статті, яка проголошує шиїзм державною релігією,
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викликало широке невдоволення представників інших кон#

фесій. У Судані розпочата з ініціативи уряду з початку 80#

х років ісламізація суспільно#політичного життя, насиль#

ницьке введення шаріатських норм для всього населення

незалежно від віросповідання привели до нового спалаху

громадянської війни на півдні країни, де проживають пе#

реважно християни і прихильники місцевих традиційних

культів.

Але конфлікт може бути викликаний і поспішної секу#

ляризацією. Прийняття в 1973 р. правлячим баасистським

режимом в Сирії світської конституції викликало серйоз#

ну політичну кризу в країні, з якого влада змогла вийти,

тільки включивши до конституції статтю про іслам як про

релігію обов'язкову для глави держави.

Релігійний "універсалізм" і подібні йому концепції ма#

ють, як правило, короткочасний і обмежений успіх і не мо#

жуть домінувати над принципами, що визначають зовніш#

ню політику тієї чи іншої держави. Дуже симптоматично,

що в останні роки прогресивна громадськість в країнах,

що розвиваються все частіше виступає проти спроб вико#

ристовувати релігійні гасла на шкоду демократичним ру#

хам.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Релігійні суперечності самі по собі, так само як і на#

ціональні почуття, не можуть бути джерелом інформацій#

них загроз національній безпеці держави і причиною сус#

пільно#політичних конфліктів. Однак вони здатні створити

конфлікт в узагальненому, абсолютному вигляді, що уск#

ладнює подальший компроміс. Збільшення інформаційних

загроз, що мають релігійне підгрунтя, веде до посилення

релігійної складової інформаційної боротьби та етнополі#

тичних конфліктів сучасності. Дана обставина вказує на не#

можливість ефективного протистояння інформаційним заг#

розам, джерелами яких є релігійні організації екстремі#

стського спямування, без глибоко продуманого системно#
го державного підходу до взаємодії зі ЗМІ щодо забезпе#

чення національної безпеки і до військово#політичного уп#

равління інформаційними потоками як у мирний час, так і

в період локальних збройних конфліктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Стратегії національної безпеки України зазначе#

но про необхідність створення ефективного механізму

реагування на кризові ситуації, що загрожують націо#

нальній безпеці [1].

Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле#

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження проблем теорії та практики

державного управління системою профілактики та про#

тидії загрозам суспільно#політичній стабільності Украї#
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ни. Адже недосконалість правового, інституційного та

науково#методичного забезпечення національної без#

пеки гальмує не лише створення ефективного держав#

ного механізму реагування на загрози національним

інтересам, а й успішну реалізацію cтратегії реформ

"Україна — 2020" [2].

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко#

вих публікацій можна зробити висновок про те, що про#

блеми державного управління національною безпекою,

й зокрема, системою профілактики та протидії загро#
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зам суспільно#політичній стабільності України до#

сліджувалась у працях вітчизняних науковців, зокрема

Г. Ситника [3], М. Шевченка [4—7] та ін. У роботах вка#

заних авторів проведено аналіз теоретичних і приклад#

них аспектів державного управління системою про#

філактики та протидії загрозам суспільно#політичній

стабільності України, наведено окремі практичні реко#

мендації, які при їх комплексному втіленні дозволили б

підвищити ефективність вказаної системи.

Виділення невирішених раніше частин загальної

проблеми, формулювання цілей статті. Незважаючи на

значний науковий доробок вітчизняних дослідників дер#

жавно#управлінських проблем забезпечення суспільно#

політичної стабільності, маємо констатувати, що сьо#

годні ще обмаль праць в яких би розглядалися питання

удосконалення структури та функцій системи профілак#

тики та протидії загрозам суспільно#політичній стабіль#

ності України на сучасному етапі державного будівниц#

тва.

Саме тому мета статті полягає у розгяді державно#

управлінської діяльності у сфері протидії загрозам сус#

пільно#політичній стабільності в межах організаційно#

го підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У науковому дискурсі в залежності від стадії фор#

мування та реалізації загроз суспільно#політичній ста#

більності виокремлюють такі види управлінської діяль#

ності, як профілактика та протидія [8—10].

Під профілактикою розуміють процес впливу сила#

ми і засобами системи забезпечення національної без#

пеки на причини, що породжують загрози суспільно#

політичній стабільності, а також на умови, що сприяють

їх виникненню та реалізації.

Видами протидії загрозам суспільно#політичній ста#

більності є:

— попередження, під яким розуміють вплив на про#

цес підготовки до реалізації загрози суспільно#по#

літичній стабільності з боку її джерела або носія;

— припинення під яким розуміють безпосередній

вплив на процес дестабілізації суспільно#політичної си#

туації;

— локалізація, під якою розуміють про#

цес усунення силами і засобами системи за#

безпечення національної безпеки шкідли#

вих наслідків дестабілізації суспільно#по#

літичної ситуації або зведення їх до міні#

мального рівня.

Визначення сутності складових комп#

лексного механізму протидії загрозам су#

спільно#політичній стабільності доцільно

здійснювати з позицій організаційного

підходу. На думку, професора Ситника Г.П.

"…використання організаційного підходу

має вирішальне значення для наукового

пояснення багатьох дискусійних питань і пе#

редусім для встановлення сутності інсти#

тутів національної безпеки, виведення з ло#

гіки наукового аналізу дефініції соціально#

правового інституту системи забезпечення

національної безпеки. Окрім того, органі#

заційній підхід передбачає розмежування організації

структури системи національної безпеки та організації

процесів взаємодії її складових. Цей підхід дає змогу

також зрозуміти, чому і як набувається статус суб'єктів

забезпечення національної безпеки" [3].

Комплексний механізм протидії загрозам суспіль#

но#політичній стабільності мусить бути побудований як

відносно самостійна підсистема системи профілактики

та протидії загрозам суспільно#політичній стабільності.

Тобто необхідно визначити його структуру, встановити

взаємозв'язок між елементами, проаналізувати їх

функції. Це дозволяє розробити його як результатив#

ний спосіб пізнання реальної дійсності і науково обгрун#

тованого державного впливу на суспільно#політичні про#

цеси.

На основі теоретико#методологічних засад визна#

чення та функціонування механізмів державного управ#

ління, логіки формування взаємозв'язку ключових

дефініцій державного управління національною безпе#

кою [3; 4—7; 11], визначимо основні складові комплек#

сного механізму протидії загрозам суспільно#політичній

стабільності.

Комплексний механізм протидії загрозам суспіль#

но#політичній стабільності має декілька основних

складових, що представляють собою окремі механіз#

ми, об'єднані в систему правових, інституційних, орган#

ізаційних, фінансових та соціально#психологічних за#

собів, які повинні використовуватись у комплексі (рис.

1).

Правова складова (правовий механізм) формуєть#

ся, виходячи з того, що на створення та розвиток нор#

мативно#правової бази державного реагування на за#

грози суспільно#політичній стабільності, безумовно,

здійснюють вплив різноманітні чинники, серед яких такі:

особливості вихідного правового поля та розвитку

державності суверенної України; особливості стану су#

спільно#політичної та економічної систем України; роз#

ширення міжнародної співпраці у сфері забезпечення

безпеки України тощо.

Правові засади у сфері протидії загрозам суспіль#

но#політичній стабільності встановлюють такі норми і

правила: суб'єктів державного реагування на загрози

національним інтересам, їх статус, функції і компетен#

Комплексний механізм протидії загрозам  
суспільно-політичній стабільності  

Правова складова 

Організаційна 
складова 

Інституційна 
складова 

Фінансова 
складова 

Соціально-
психологічна 
складова 

Рис. 1. Структурна схема комплексного механізму
протидії загрозам суспільно)політичній стабільності
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цію (предмет державно#управлінського впливу, права та

обов'язки, форми і методи діяльності), структуру і ха#

рактер взаємовідносин; порядок формулювання мети,

цілей та завдань державного реагування на загрози на#

ціональним інтересам; принципи побудови та функціо#

нування державно#управлінських інститутів; форми,

умови, порядок виникнення, зміни та припинення відно#

син між суб'єктами та об'єктами державного реагуван#

ня на загрози національним інтересам; сукупність пра#

вових інструментів для гарантування реалізації суб'єкта#

ми державної політики національної безпеки національ#

них інтересів; правові засоби, які визначають юридичні

технології: заборони, терміни, процедури та ін.; методи

адміністрування та засоби впливу тощо.

Правові норми не лише визначають цілі та завдання

органів державного управління, що опікуються питан#

нями національної безпеки, їх компетенцію, принципи

побудови та функціонування, а й регламентують відно#

сини в межах організаційної структури як самої систе#

ми, так і її окремих елементів; визначають організацій#

но#правові форми та методи діяльності зазначених

органів державного управління. Правові норми, регла#

ментуючи всі відносини, що виникають у ході форму#

вання та реалізації державної політики національної

безпеки, визначають тим самим, правове середовище

та правовий інструментарій діяльності системи органів

державного управління, а також інших суб'єктів, які за#

лучаються у даний процес.

Відзначимо, що основними властивостями правово#

го механізму є його зв'язок з конкретною ціллю та сис#

темна природа, що передбачає не автоматичне об'єд#

нання нормативно#правових актів стосовно обраної

сфери державного реагування (у даному випадку —

протидії загрозам суспільно#політичної стабільності), а

їх організовану і взаємопов'язану сукупність, спромож#

ну забезпечити досягнення поставленої мети шляхом

законної реалізації суб'єктами національних інтересів.

Інституційний механізм охоплює діяльність інститу#

ціональних елементів, які представляють суб'єктів дер#

жавної політики національної безпеки відмінного ста#

тусу з різним призначенням та роллю у процесах її реа#

лізації: суб'єкти державного управління — Президент

України, органи виконавчої влади (вищого, централь#

ного і регіонального рівнів) та уповноважені органи

з питань політики національної безпеки; прокуратура

України та суди загальної юрисдикції; органи та поса#

дові особи місцевого самоврядування (місцеві ради та

їх виконавчі органи, інститут голів територіальних гро#

мад); недержавні організації (суспільно#політичні гру#

пи, партії, громадські організації та інші об'єднання гро#

мадян).

Організаційний компонент комплексного механізму

протидії загрозам суспільно#політичній стабільності

покликаний забезпечити функціонування інституцій

(суб'єктів) державної політики національної безпеки,

тобто є сукупністю правил і процедур щодо: організації

виконання органами виконавчої влади Стратегії націо#

нальної безпеки України; організації ідентифікації (оцін#

ки), моніторингу та прогнозування загроз суспільно#

політичній стабільності; організації програмно#цільово#

го планування, розподілу та використання ресурсів си#

стеми забезпечення національної безпеки для виконан#

ня завдань протидії загрозам суспільно#політичній ста#

більності; організації виконання функціональних зав#

дань та координації дій між державними інститутами,

що забезпечують безпеку на рівні заходів та адмініст#

ративно#правових режимів (попередження збройного

нападу, охорона кордонів, митний контроль, охорона

державної таємниці та ін.); організації виконання функ#

ціональних завдань підрозділами МВС та спецслужба#

ми, що мають право на оперативно#розшукову

діяльність; організації виконання функціональних зав#

дань державною системою попередження і ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій; організації виконан#

ня функціональних завдань системою державних (не#

державних) наукових центрів та вищих навчальних за#

кладів, що здійснюють підготовку фахівців для відпов#

ідних структур; координації дій між державою та нефор#

мальними об'єднаннями громадян (політичними партія#

ми, громадськими рухами, соціальними верствами та

етнічними угрупованнями) в ситуації дестабілізації сус#

пільно#політичної системи; організації консультування

і громадського обговорення проектів документів щодо

реалізації державного реагування на загрози суспіль#

но#політичній стабільності, моніторингу їх виконання,

наданням і збиранням відповідної інформації, здійснен#

ня демократичного цивільного контролю над Воєнною

організацією і правоохоронними органами держави;

організації інформаційного супроводження державно#

го реагування на загрози суспільно#політичній стабіль#

ності; організації контролю реалізації заходів протидії

загрозам суспільно#політичній стабільності.

Фінансова складова комплексного механізму про#

тидії загрозам суспільно#політичній має на меті створен#

ня умов для залучення грошових ресурсів для релізації

завдань державного реагування шляхом формування

системи багатоканального фінансування. Вона включає

сукупність дій та заходів за трьома напрямами: перший

— класифікація проблем забезпечення суспільно#по#

літичної стабільності за сферами: економічна сфера,

соціальна сфера, військова сфера та ін.; другий —

здійснення фінансування підсистеми протидії загрозам

суспільно#політичній стабільності в умовах криз, надзви#

чайних ситуацій тощо; третій — безпосередня фінансо#

ва підтримка суспільно#політичної стабільності, яка

може надаватися за різних умов та у багатоманітних

формах.

Соціально#психологічна складова комплексного

механізму протидії загрозам суспільно#політичній ста#

більності має на меті створення умов для соціальної

взаємодії, яка поляризується загальносуспільною пози#

цією стосовно важливості проблем забезпечення націо#

нальної безпеки. Вона включає сукупність дій та заходів

за двома напрямами: перший — створення умов для

рефлексії проблематики суспільно#політичної стабіль#

ності у суспільстві в контексті забезпечення національ#

ної безпеки; другий — створення умов для готовності

суспільства щодо підтримки офіційно визначеного кур#

су державної політики національної безпеки з питань

забезпечення суспільно#політичної стабільності.

При цьому реалізація вищеназваних та інших заходів

має відбуватись шляхом розробки та виконання конк#

ретних програм за видами та напрямами державної по#

літики національної безпеки у відповідності до цілей,
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сформульованих у Законі України "Про основи націо#

нальної безпеки України" [12] на перспективу, та згідно

з пріоритетами, визначених у Стратегії національної без#

пеки України [1].

Аналіз суб'єктів державної політики національної

безпеки свідчить, що їх місце в інституційному механізмі

визначається перш за все функціями, а саме: функцією

формування або функцією ралізації державної політи#

ки національної безпеки.

Основними функціями, що характеризують комп#

лексний механізм протидії загрозам суспільно#по#

літичній стабільності як соціальної системи і сприяють

підвищенню ефективності безпеки в суспільстві є:

1) функція ідентифікації, моніторингу загроз су#

спільно#політичній стабільності та соціального прогно#

зування безпеки в суспільстві. Загальноприйнятими й

практично обов'язковими вимогами до будь#якого мо#

ніторингу є наступні: репрезентативність або показність

моніторингу, надійність та валідність моніторингу;

2) функція реалізації протидії загрозам суспільно#

політичній стабільності. Протидія загрозам суспільно#

політичній стабільності — це вплив органів державної

влади на події, явища, процеси інші чинники, які пород#

жують суспільно#політичну нестабільність. Локалізація,

нейтралізація (зниження рівня) загрози, запобігання за#

гостренню конфлікту, передбачає систему заходів, зок#

рема політичних, дипломатичних, економічних та інших;

3) функція організації забезпечення функціонуван#

ня інституцій (суб'єктів) протидії загрозам суспільно#

політичній стабільності. Реалізація цієї функції перед#

бачає створення та підтримку в готовності сил і засобів

системи забезпечення національної безпеки, управлін#

ня ними в повсякденних умовах та в надзвичайних си#

туаціях, здійснення системи заходів по відновленню

нормального функціонування об'єктів безпеки в регіо#

нах, що постраждали в результаті надзвичайних ситу#

ацій різного типу;

4) функція координації зусиль інституцій (суб'єктів)

протидії загрозам суспільно#політичній стабільності;

5) функція контролю над діяльністю інституцій

(суб'єктів) протидії загрозам суспільно#політичній ста#

більності.

Ці функції реалізуються відповідними державними

органами і посадовими особами.

ВИСНОВКИ
1. У залежності від стадії формування та реалізації

загроз суспільно#політичній стабільності виокремлюють

такі види управлінської діяльності як профілактика та

протидія, яка в свою чергу передбачає: попередження,

припинення та локалізацію дії загроз.

2. Комплексний механізм протидії загрозам суспіль#

но#політичній стабільності є складовою системи про#

філактики та протидії загрозам суспільно#політичній

стабільності України і включає такі елементи: суб'єкт

управління — орган державної влади, що здійснює роз#

робку та реалізацію державної політики у сфері за#

безпечення суспільно#політичної стабільності; об'єкт уп#

равління — суспільно#політична стабільність; держав#

но#управлінську діяльність — організацію спеціальних

відносин, що забезпечує прямі та зворотні зв'язки між

суб'єктом та об'єктом управління.

Структурна схема комплексного механізму протидії

загрозам суспільно#політичній стабільності включає в

себе окремі механізми, об'єднані в систему правових,

інституційних, організаційних, фінансових та соціально#

психологічних засобів, які повинні використовуватись

у комплексі.

3. Основними функціями комплексного механізму

протидії загрозам суспільно#політичній стабільності є:

функція ідентифікації, моніторингу загроз суспільно#

політичній стабільності та соціального прогнозування

безпеки в суспільстві; функція реалізації протидії за#

грозам суспільно#політичній стабільності; функція

організації забезпечення функціонування інституцій

(суб'єктів) протидії загрозам суспільно#політичній ста#

більності; функція координації зусиль інституцій

(суб'єктів) протидії загрозам суспільно#політичній ста#

більності; функція контролю над діяльністю інституцій

(суб'єктів) протидії загрозам суспільно#політичній ста#

більності.

4. Запропонована структурна схема комплексного

механізму протидії загрозам суспільно#політичній ста#

більності дозволить у подальшому здійснити його

змістовне наповнення з визначенням конкретних

суб'єктів і об'єктів, функціонально#організаційної струк#

тури, нормативно#правового і ресурсного забезпечен#

ня, інструментів протидії загрозам суспільно#політичній

стабільності, а також уникнути суперечностей та дуб#

лювання, які сьогодні мають місце у вітчизнянній прак#

тиці забезпечення суспільно#політичної стабільності.

Перспективним напрямом подальших досліджень

вбачається у розгяді державно#управлінської діяльності

у сфері профілактики загроз суспільно#політичній ста#

більності.
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