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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах економіки ринкового типу перед вітчизня-

ними підприємствами гостро постає проблема підвищен-
ня ефективності управління основними засобами, вирі-
шення якої сприятиме формуванню передумов для
успішного здійснення виробничо-господарської діяль-
ності. Однією із складових управлінського механізму
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF FIXED ASSETS
OF THE ENTERPRISE

У статті проаналізовано динаміку наявності та стану основних засобів на підприємствах Ук-

раїни, виявлено негативні тенденції, пов'язані з управлінням процесами формування, викори-

стання та відтворення основних засобів. На основі опрацювання навчально-наукової літерату-

ри систематизовано підходи вчених-обліковців до визначення поняття "обліково-аналітичне

забезпечення" та визначено місце і роль функцій обліку та аналізу в системі управління основ-

ними засобами підприємства. Встановлено, що ефективне управління основними засобами

підприємства можливе за умови формування своєчасного та достовірного інформаційного за-

безпечення, що генерується обліковою та аналітичною системами підприємства. З метою за-

безпечення оперативності прийняття управлінських рішень щодо використання та відтворення

основних засобів підприємства запропоновано механізм формування обліково-аналітичного

забезпечення на основі виокремлення та обгрунтування інформаційно-комунікаційних зв'язків

між системами бухгалтерського обліку та економічного аналізу.

The article analyzes the dynamics of the availability and condition of fixed assets at Ukrainian

enterprises, reveals the negative trends associated with the management of the formation, use and

reproduction of fixed assets. Based on the processing of educational and scientific literature,

scientists' approaches to the definition of "accounting and analytical support" are systematized and

the place and role of accounting and analysis functions in the system of management of fixed assets

of the enterprise are determined. It is established that effective management of fixed assets of the

enterprise is possible provided that timely and reliable information support generated by the

accounting and analytical systems of the enterprise is formed. In order to ensure the promptness of

making managerial decisions on the use and reproduction of fixed assets, the company proposed a

mechanism for the formation of accounting and analytical support based on the separation and

justification of information and communication links between accounting and economic analysis

systems.

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, обліково-аналітична інформація, інформаційне за-
безпечення, основні засоби, основні фонди, необоротні активи.

Key words: ccounting and analytical support, accounting and analytical information, information support, fixed
assets, non-negotiable assets.

підприємства є система бухгалтерського обліку, яка по-
ряд з аналітичною системою покликана генерувати по-
вне, достовірне та адекватне потребам менеджменту
інформаційне забезпечення для обгрунтування, розроб-
ки, прийняття та реалізації рішень, спрямованих на
підвищення раціональності використання основних за-
собів.



Інвестиції: практика та досвід № 17/20186

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Ефективність управління процесами форму-
вання, використання та відтворення основних
засобів корелює з рівнем організації обліково-
аналітичного процесу на підприємстві та якісни-
ми характеристиками вихідної управлінської
інформації. З огляду на зазначене, теоретичним,
організаційно-методичним та практичним аспек-
там бухгалтерського обліку та економічного ана-
лізу операцій з основними засобами необхідно
приділяти особливу увагу. Водночас облікові
дані через формування підприємствами часто
необгрунтованої облікової політики в частині
визначення методів, способів та процедур відоб-
раження в обліку та звітності відомостей про ос-
новні засоби є інформаційно знеціненими, що
обмежує користувачів в проведенні аналітичних
досліджень. Крім того, епізодичний та несисте-
матичний підхід до проведення економічного
аналізу, характерний для більшості підприємств,
та недостатня кваліфікація фахівців значно зне-
цінюють якісні параметри вихідної аналітичної
інформації, що негативно позначається на
дієвості управлінських рішень.

З огляду на вищенаведене, одним із основних напрямів
підвищення ефективності фінансово-господарської діяль-
ності підприємств є оптимізація управління процесами
формування, використання та відтворення основних за-
собів, яке має відбуватися одночасно з удосконаленням
організаційно-методичних та практичних положень бухгал-
терського обліку та економічного аналізу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні, організаційно-методичні та практичні ас-
пекти формування обліково-аналітичного забезпечення уп-
равління діяльністю підприємства загалом, та основними
засобами зокрема, стали об'єктом наукових досліджень
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, зокрема:
Х. Андерсона, О. Брадула, С. Голова, В. Дерія, Д. Колду-
ела; М. Кужельного, Є. Мниха, Б. Нідлз, В. Палія, Н. Прав-
дюк, М. Пушкаря, М. Реслер, Я. Соколова та ін. [1—16].
Віддаючи належне науковим доробкам вчених-економістів
у дослідженні бухгалтерського обліку та економічного ана-
лізу операцій з основними засобами, необхідно відзначи-
ти, що окремі аспекти, пов'язані з організацією та методи-
кою формування обліково-аналітичної інформації для по-
треб управління основними засобами підприємства зали-
шаються недостатньо вивченими, потребують системати-
зації та вдосконалення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування теоретико-прак-

тичних аспектів та розробка підходів, спрямованих на удос-
коналення механізму формування обліково-аналітичної
інформації для потреб управління основними засобами
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Забезпечення поступального економічного розвитку
потребує принципово нових підходів до управління основ-
ними засобами. Стан та ефективність використання основ-
них засобів визначають конкурентні позиції підприємства
на ринку, а їх склад і структура   його можливості відносно
виробничого процесу. Основні засоби, займаючи значну
питому вагу в структурі активів підприємства, відіграють
ключову роль в забезпеченні успішності діяльності госпо-
дарюючого суб'єкта. Реалізація політики, спрямованої на

нарощування та оновлення основних засобів, забезпечує
підвищення рівня механізації виробничих процесів і про-
дуктивності праці виробничого персоналу.

Сьогодні на вітчизняних підприємствах склалася не-
сприятлива ситуація щодо рівня технічного забезпечення
виробничого процесу та ефективності використання за-
собів праці. Це пов'язано передусім із високим рівнем
фізичного та морального зносу основних засобів, що обу-
мовлює нагальну потребу в оновленні та модернізації на-
явних засобів виробництва (табл. 1).

З рисунка 1 видно, що рівень зносу основних засобів
в Україні набув критичних значень, а їх первісна вартість
протягом останніх років має тенденцію до зменшення. Так,
у 2016 р. первісна вартість основних засобів становила
8177,4 млрд грн, що на 5574,7 млрд грн або на 62,8% мен-
ше порівняно з 2013 р. При цьому варто відзначити, що
залишкова вартість засобів виробництва навпаки за ос-
танніх п'ять років зросла із 1780,0 до 3428,9 млрд грн або
на 92,6%. Рівень зносу основних засобів за аналізований
період зріс із 43,7 до 58,1%, що свідчить про погіршення
технічного стану засобів праці та відповідно низьку їх про-
дуктивність.

Різке зростання залишкової вартості основних засобів
та рівня їх придатності у 2015—2016 рр., на жаль, не
свідчить про значне покращення технічного стану та наро-
щування виробничого потенціалу окремими суб'єктами
господарювання, а пояснюється утворенням ПАТ "Ук-
раїнська залізниця", в результаті якого була проведена
переоцінка майна 49 підприємств та установ залізничного
транспорту, що вносилось до статутного капіталу новоство-
реного державного акціонерного товариства [12]. При оці-
нюванні консалтинговими агенціями застосовувались різні
підходи до визначення вартості майна залізничних
підприємств, що суттєво ускладнюють розуміння реально-
го майнового стану ПАТ "Українська залізниця". Крім того,
фахівці вказують на некоректність оцінки рівня фізичного
та морального зносу окремих об'єктів основних засобів ак-
ціонерного товариства [9, с. 48—54]. На підтвердження
цього наведемо динаміку вартості основних засобів на
підприємствах України в розрізі видів економічної діяль-
ності (табл. 1).

Через значне зношення основних засобів посилюєть-
ся технічна та технологічна відсталість вітчизняних
підприємств. Відтворення основних засобів на підприєм-
ствах може відбуватися за рахунок валових капітальних
інвестицій, які будуть спрямовані на створення, придбан-
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Рис. 1. Динаміка наявності та стану основних засобів

на вітчизняних підприємствах у 2010—2016 рр.

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статис-
тики України [7].
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ня та поліпшення основних засобів [3, с. 914]. Нівелюва-
ти вплив загрозливих для стабільності виробничо-госпо-
дарської діяльності підприємств чинників зовнішнього та
внутрішнього характеру можна за рахунок розробки та
практичного втілення ефективної системи управління ос-
новними засобами.

Під управлінням основними засобами необхідно ро-
зуміти процес розробки, прийняття та реалізації управ-
лінських рішень, а також контроль за їх виконанням щодо
формування, використання та відтворення основних ви-
робничих фондів підприємства. При цьому ефективність
управлінської системи буде залежати головним чином від
якості інформаційної бази, яка є результатом синергії двох
компонентів: зовнішнього та внутрішнього інформаційно-
го забезпечення.

Незважаючи на те, що дані зовнішнього середовища
не розкривають кількісно-якісного стану основних засобів
підприємства, інтенсивність та ефективність їх використан-
ня, вони мають опосередкований вплив на процес їх фор-
мування, використання та відтворення через систему нор-
мативно-правових актів. Крім того, не потрібно недооці-
нювати інші джерела зовнішнього інформаційного сере-
довища, до якого відносять макроекономічні показники,
результати маркетингових досліджень, тенденції кон'юн-
ктури ринку тощо.

Не заперечуючи ціннісну значущість даних зовніш-
нього середовища, слід зауважити, що прийняття управ-
лінських рішень стосовно формування та використання
основних засобів підприємства грунтується здебільшого
на внутрішньому інформаційному забезпеченні, основу
якого формує дві функції управління — облік та аналіз.
Учені зазначають, що на сучасному етапі економічного
розвитку облікова та аналітична інформація є найваж-
ливішим елементом системи управління господарською
діяльністю, яка покликана створювати умови для досяг-
нення корпоративних цілей і завдань, що використову-
ються на різних рівнях управління підприємством [14, с.
306].

Основний масив інформації в системі обліково-аналі-
тичного забезпечення управління основними засобами
формує бухгалтерський облік, який, як вважає М. Ку-
жельний, є основою, ядром інформаційного забезпечен-
ня, у його системі формується біля 80% усього обсягу
інформації про діяльність підприємства [4, с. 21].

Американський інститут присяжних бухгалтерів ще в
1970 р. заявив, що функція обліку   забезпечення інфор-
мацією про діяльність господарського суб'єкта з метою її
використання для прийняття управлінських рішень [6, с.
12]. А. Файоль, досліджуючи роль облікової функції уп-
равління, зазначав, що облік — це орган зору підприєм-
ства, даючи йому можливість знати, які результати досяг-
нуті та куди воно йде [15, с. 11]. М. Пушкар констатує:
"облік є частиною загальної інформаційної системи, яка
перетворює первинні дані, зафіксовані в документах, у
продукт для управління" [13, с. 59].

Б. Нідлз зазначає, що бухгалтер у сучасних умовах
повинен задовольняти інформаційні потреби як внутрішніх,
так і зовнішніх користувачів. Вчений переконаний, що бух-
галтерський облік не є "метою в собі", а є системою, яка
забезпечує вимірювання, обробку та передавання інфор-
мації про відповідний господарюючий суб'єкт, що дає змо-
гу користувачам приймати обгрунтовані рішення при ви-
борі альтернативних варіантів використання обмежених
ресурсів у процесі управління діяльністю підприємства [6,
с. 12—13]. На підтвердження вищенаведеного писали
В. Палій та Я. Соколов: "мета бухгалтерського обліку —
управління господарськими процесами; його зміст —
інформація про факти господарської діяльності і його ро-
боча функція — спостереження, вимірювання, класифіка-
ція, узагальнення й передавання інформації" [8, с. 23]. На
думку вчених-обліковців, мета лежить поза бухгалтерсь-
ким обліком, вона дається йому [8, с. 24].

Повна, адекватна та достовірна інформація про на-
явність та рух основних засобів, їх технічний стан, витрати
на формування й відтворення, інтенсивність та ефек-
тивність використання   це ті дані, на основі яких мають
обгрунтовуватися стратегії та прийматися оперативні
рішення у сфері управління основними засобами під-
приємств. Роль такого генератора інформації для потреб
управління, крім бухгалтерського обліку, виконує систе-
ма економічного аналізу.

Проведення аналітичних досліджень має орієнтувати-
ся на досягнення якісно змістовних знань, використання
яких при реалізації управлінських рішень помітно знижує
ризик невизначеності. При цьому рівень інформаційного
забезпечення має корелювати з дієвістю управлінських
рішень: чим вищі якісні параметри інформації, тим кращі
можливості менеджерів підготувати оптимальні рішення.

№ 

з/п 

Вид економічної 

діяльності 

Рік 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Сільське, лісове та рибне 

господарство 

97,5 76,0 113,4 118,0 137,6 156,0 171,4 210,2 270,5 

2 Промисловість 285,3 456,7 1101,2 1116,4 1603,6 1749,1 1937,8 3842,5 3073,0 

3 Будівництво 15,5 24,7 63,1 65,3 75,5 82,6 64,4 62,1 72,8 

4 Оптова та роздрібна 

торгівля 

19,6 36,7 106,3 123,4 138,1 123,0 125,5 135,4 175,4 

5 Транспорт, складське 

господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність 

113,4 184,3 3816,1 4620,9 5634,7 6403,3 9752,9 1418,3 1562,1 

6 Фінансова та страхова 

діяльність 

6,5 15,4 54,7 5,8 39,7 57,0 49,7 51,2 71,0 

7 Державне управління й 

оборона 

34,2 34,9 51,0 4,5 4,7 0,4 0,4 0,6 0,6 

8 Освіта 45,3 51,6 72,5 3,0 3,1 3,2 3,1 3,1 3,6 

9 Охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

21,6 38,7 62,4 12,3 13,4 14,0 11,1 12,9 21,2 

10 Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок 

15,2 20,9 270,2 50,1 56,8 24,7 23,0 23,6 20,9 

11 Інші види діяльності 174,5 336,1 938,1 1277,3 1440,7 1787,9 1612,8 1881,5 2906,3 

12 Разом 828,8 1276,2 6648,9 7397,0 9148,0 10401,3 13752,1 7641,4 8177,4 

 

Таблиця 1. Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності

у 2000—2016 рр., млрд грн

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України [7].
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На думку О. Брадула, аналіз є "головним інформацій-
но утворюючим елементом системи управління" [1, с. 64].
Однак, незважаючи на це, сучасний стан аналітичного за-
безпечення далеко не повною мірою відповідає вимогам
ефективного менеджменту. Аналіз здебільшого є ретрос-
пективним, увесь арсенал методичних засобів і прийомів
спрямовується на встановлення причин та наслідків мину-
лих подій, тоді як функція передбачення розвинена недо-
статньо. Аналітично-дослідницький процес має бути на-
цілений не тільки на оцінку й декларування сучасного ста-
ну та ефективності використання основних засобів як ре-
зультату раніше прийнятих рішень, а бути перспективним,
стратегічно орієнтованим, спрямованим на розробку ре-
комендацій і пошук оптимальних рішень в умовах мінли-
вої соціально-економічної ситуації [11, с. 59].

Дослідження сучасного стану аналітичної роботи на
вітчизняних підприємствах вказує на її недосконалість як
на організаційному, так і на методичному та технічному
рівнях. Фактично керівництво ігнорує проведення аналі-
тичних досліджень, значно недооцінює роль аналітичної
функції в управлінні. На підприємствах здебільшого вза-
галі відсутні підрозділи та штатні посади, які б займалися
аналітичною обробкою даних (облікових, статистичних,
планових тощо) для забезпечення інформаційних запитів
управлінського персоналу. Функціональні обов'язки ана-
літиків часто покладаються на працівників планово-еконо-
мічного відділу,, бухгалтера або інших службовців, які не
мають спеціальної освіти. Поза всяким сумнівом непро-
фесійність підходу до організації й проведення аналітич-
ної роботи позначаються на інформаційній цінності вихід-
них аналітичних даних [11, с. 143—144].

Недосконалість організаційно-методичних засад ана-
лізу стану та ефективності використання основних засобів
можна пояснити нерозумінням важливості аналітичного
забезпечення при прийнятті управлінських рішень, а та-
кож додатковими витратами на утримання висококвалі-
фікованих спеціалістів, необхідних для проведення не-
простих і водночас важливих досліджень. Втім ми пере-
конані, що економічний ефект від рішень, прийнятих на
основі науково опрацьованої та систематизованої інфор-
мації, буде непорівнянним із економією фонду оплати
праці.

Вчені, які грунтовно досліджували прикладні питання
економічного аналізу, вказують на те, що критичний стан
в організації аналітичної роботи простежується на
більшості вітчизняних промислових підприємствах. Зокре-
ма дослідники виділяють низку проблемних аспектів в
організації та проведенні аналітичних робіт, а саме: вик-
ривлення інформаційного забезпечення економічного ана-
лізу; несистематичне проведення економічного аналізу і
недостатня кваліфікація фахівців; незрозумілість отрима-
них у процесі дослідження результатів через недостатність
методичних матеріалів та невикористання інформаційних
технологій при здійсненні аналізу; відсутність проведення
економічного аналізу за різними напрямами; неврахуван-
ня нових аналітичних об'єктів для його повноцінного
здійснення [2, с. 4].

Виходячи з наведеного вище, слід зазначити, що під
обліково-аналітичним забезпеченням управління основни-
ми засобами необхідно розглядати процес поєднання
інформаційних потоків, що генеруються бухгалтерським
обліком та економічним аналізом з метою формування
належних даних для прийняття управлінських рішень, спря-
мованих на ефективне використання виробничого потенц-
іалу підприємства.

Формування ефективної системи обліково-аналітично-
го забезпечення управління основними засобами підприє-
мства передбачає послідовне виконання таких завдань:

— забезпечення повноти та своєчасності відображен-
ня в обліковій системі підприємства операцій з формуван-
ня, використання та відтворення основних засобів;

— визначення системи аналітичних показників для
оцінки стану, інтенсивності та ефективності використання
основних засобів підприємства;

— формування механізму систематизації та узагаль-
нення необхідної для потреб управління основними засо-
бами підприємства даних бухгалтерського обліку та мето-
дики їх наступної трансформації в аналітичну інформацію;

— розробка та апробація заходів, спрямованих на
підвищення рівня ефективності використання основних
засобів, а також порядку здійснення контролю за їх вико-
нанням.

Для формування ефективної системи обліково-аналі-
тичного забезпечення управління основними засобами
підприємства необхідно достеменно з'ясувати порядок
реєстрації, узагальнення та представлення менеджерам
інформації щодо діяльності підприємства для підготовки
та обгрунтування ними управлінських рішень [10, с. 58].

Основою інформаційної бази управління основними
засобами підприємства є дані бухгалтерського обліку, на
підставі яких здійснюється аналіз стану та ефективності
використання засобів виробництва. Облікова система є
першоджерелом створення інформаційного поля для реа-
лізації усіх інших функцій управління. Дані бухгалтерсь-
кого обліку, що використовуються в процесі прийняття
управлінських рішень, представлені звітною інформацією,
а також відомостями за аналітичними та синтетичними ра-
хунками, на яких акумулюється інформація про основні за-
соби підприємства [10, с. 58].

Важливою функцією управління підприємством є еко-
номічний аналіз, за допомогою якого осмислюється інфор-
мація про факти господарського життя, на його основі роз-
робляються та обгрунтовуються управлінські рішення. За
допомогою інструментарію економічного аналізу обліко-
ва інформація трансформується в аналітичну. В процесі
проведення аналізу стану та ефективності використання
основних засобів застосовується увесь арсенал методич-
них прийомів, однак найбільш поширеним та інформацій-
но містким є коефіцієнтний аналіз, який на основі розра-
хунку співвідношення абсолютних величин, характеризує
різні аспекти формування, використання та відтворення ос-
новних засобів підприємства (рис. 2).

Розрахунок наведеної системи аналітичних показників
дає змогу:

1) оцінити ступінь забезпеченості підприємства основ-
ними засобами за окремими видами машин, механізмів,
обладнання, приміщень та місцями їх експлуатації; рівень
забезпечення планових потреб у засобах виробництва;
виявити резерви підвищення ефективності використання
основних засобів на основі оптимізації їхньої структури;

2) визначити зміни у складі та структурі основних за-
собів внаслідок придбання, створення, реалізації,
ліквідації та оновлення основних виробничих фондів та
оцінити їх технічний стан;

3) визначити рівень інтенсивності використання засобів
виробництва та виявити резерви підвищення ефективності
їх використання;

4) оцінити рівень використання виробничої потужності
підприємства та його вплив на кінцеві результати фінансо-
во-господарської діяльності підприємства;

5) визначити рівень екстенсивності та інтенсивності за-
вантаження обладнання; оцінити ступінь залучення облад-
нання у виробництво та ступінь використання часу роботи
обладнання.

Основою для проведення аналітичних розрахунків є
достовірне обліково-інформаційне забезпечення, яке
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представляється через систему науково опрацьованих,
структурованих відомостей про факти господарського
життя підприємства. За оцінками вчених, в інформаційно-
му забезпеченні економічного аналізу головну роль
відіграє саме бухгалтерський облік. Близько 70% всієї
економічної інформації для проведення аналітичних дос-
ліджень генерується обліковою системою підприємства
[16, с. 7].

Таким чином, механізм формування інформаційного
забезпечення управління основними засобами підприєм-
ства повинно охоплювати облікову й аналітичну системи
з притаманними їм внутрішньосистемними та позасистем-
ними зв'язками, в межах яких генерується економічна

інформація для прийняття управлінських рішень, спря-
мованих на ефективне використання засобів виробницт-
ва (рис. 3).

Розробка механізму формування інформаційного
забезпечення управління сприятиме формуванню своє-
часних та достовірних відомостей про стан та ефек-
тивність використання основних засобів підприємства
через чіткий розподіл функціональних обов'язків між
структурними підрозділами та працівниками підприєм-
ства, що у свою чергу забезпечить оперативність та
дієвість прийнятих управлінських рішень. Лише за такої
ситуації підприємство здатне буде забезпечувати до-
статній рівень прибутковості та рентабельності капіта-

Рис. 2. Система аналітичних показників для оцінки стану, інтенсивності та ефективності

використання основних засобів підприємства

Джерело: систематизовано автором.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА АНАЛІТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

1. Показники, що характеризують наявність, динаміку та структуру основних засобів 
розраховуються для визначення ступеня забезпеченості підприємства основними засобами, рівня   

забезпечення планових потреб у засобах виробництва, виявлення резервів підвищення ефективності 
використання основних засобів на основі оптимізації їхньої структури 

 для оцінки забезпеченості підприємства основними 
засобами: 

− кількість основних засобів та їх вартість за 
окремими видами; 
− рівень забезпеченості основними засобами за 
окремими їх видами відповідно до планових потреб; 
− коефіцієнт загальної фондоозброєності праці;. 
− коефіцієнт технічної озброєності праці; 
− коефіцієнт вартості основних засобів в активах 
підприємства 

2. Показники руху та технічного стану основних засобів  

розраховуються для визначення зміни складу основних засобів внаслідок придбання, створення, реалізації, 
ліквідації та оновлення основних виробничих фондів і оцінки їх якісного стану 

 

3. Показники інтенсивності та ефективності 
використання основних засобів 

розраховуються для оцінки рівня ефективності 
використання наявних засобів виробництва та 
пошуку резервів підвищення їх прибутковості  

 

для оцінки наявності, динаміки та структури 
основних засобів: 

− абсолютні показники (кількість та вартість 
основних засобів за окремими їх видами та місцями 
експлуатації); 
− відносні показники (показники 
структури,показники динаміки, відносний показник 
виконання плану, відносні величини порівняння) 
 

для оцінки руху основних засобів: 
− коефіцієнт оновлення основних засобів; 
− термін оновлення основних засобів; 
− коефіцієнт вибуття основних засобів; 
− коефіцієнт приросту основних засобів 

для оцінки технічного стану основних засобів: 
− коефіцієнт зносу основних засобів; 
− коефіцієнт придатності основних засобів 
 

− рентабельність основних засобів; 
− фондовіддача основних засобів; 
− фондовіддача активної частини основних засобів; 
− фондомісткість. 
− відносна економія основного капіталу 
 

4. Показники використання виробничої потужності 
підприємства 

розраховуються для оцінки рівня використання 
виробничої потужності підприємства та його впливу 

на кінцеві результати господарювання  
 − коефіцієнт використання виробничої потужності; 

− коефіцієнт інтенсивного завантаження виробничої 
потужності; 
− коефіцієнт екстенсивного завантаження 
виробничої потужності 
 

5. Показники використання технологічного обладнання 
розраховуються для оцінки рівня використання чисельності, часу роботи та потужності обладнання 

 
для оцінки ступеня залучення обладнання  

у виробництво: 
− коефіцієнт використання наявного обладнання; 
− коефіцієнт використання парку встановленого 
обладнання 

для оцінки ступеня екстенсивності  
завантаження обладнання: 

− календарний фонд часу; 
− режимний фонд часу; 
− можливий фонд часу; 
− плановий фонд часу; 
− фактичний фонд часу 
 для оцінки ступеня використання часу 

 роботи обладнання: 
− коефіцієнт використання календарного фонду  
часу; 
− коефіцієнт використання режимного фонду 
часу; 
− коефіцієнт використання планового фонду часу; 
− коефіцієнт використання можливого фонду часу 

для оцінки ступеня інтенсивності  
завантаження обладнання: 

− коефіцієнт інтенсивності завантаження 
обладнання; 
− коефіцієнт інтегрального завантаження обладнання 
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лу, реалізовувати тактичні та стратегічні цілі діяльності,
а також бути конкурентоспроможним в умовах ринко-
вої економіки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Ефективне управління основними засобами підприє-
мства потребує налагодженої системи обліково-аналі-
тичного забезпечення, здатної своєчасно формувати до-
стовірну інформацію про стан, інтенсивність та ефек-
тивність використання засобів виробництва. Адже уп-
равлінські рішення, прийняті на основі неактуальної та
обмеженої інформації, можуть не тільки не принести
бажаного ефекту, а й деструктивно вплинути на хід ви-
робничого процесу. На вирішення цієї проблеми запро-
поновано механізм формування інформаційного забез-
печення про основні засоби підприємства, що передба-
чає поєднання інформаційних потоків, які генеруються
обліковою та аналітичною системами та спрямовані на
задоволення інформаційних потреб менеджменту
підприємства.
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THE CONCEPTUAL MODEL FOR THE CONSTRUCTION AND USE OF ADMINISTRATION
SYSTEMS IN ENTERPRISES MANAGEMENT

У статті розроблено концептуальну модель побудови і використання систем адміністрування

в управлінні підприємствами. Причому адміністрування розглянуто з позиції виду управлінсь-

кої діяльності, який на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та

формалізування управлінських процедур забезпечує цілеспрямований вплив керівної підсис-

теми на керовану за усіма етапами технології управління. Виокремлено ключові передумови

побудови систем адміністрування в управлінні підприємствами, до переліку яких віднесено:

чітке розуміння цілей, завдань, функцій, взаємозв'язків тощо усієї системи управління на

підприємстві; високий рівень ефективності та зрозумілості систем інформаційного забезпе-

чення та документообігу; формування інформаційних масивів даних на електронних носіях з

належним технічним забезпеченням; ідентифікування траєкторії руху інформації від моменту

її входження у систему до моменту її виходу на різних рівнях організаційної структури управ-

ління; володіння методологією побудови концептуальних адміністративних моделей.

Встановлено, що системи адміністрування за своїм змістом мають усі ознаки класичної сис-

теми управління, а саме: суб'єкт, об'єкт, цілі, завдання, інструментарій, механізми, функції

тощо. Такі системи трансформують інформацію, що отримана як з внутрішніх, так і з зовнішніх

джерел, у таку, яка потрібна керівникам різних рівнів управління для забезпечення цільового

впливу керівної системи на керовану за усіма етапами технології управління.

Виокремлено основні напрями подальшого розвитку систем адміністрування в управлінні

підприємствами, а також пріоритетні напрями управління такими системами в організаціях.

Виявлено, що стан і параметри цих систем визначаються багато в чому рівнем ресурсного за-

безпечення, яке включає матеріальні, фінансові, кадрові, інформаційні, наукові та інші види

ресурсів.

За результатами виконаних досліджень до переліку ключових елементів концептуальної мо-

делі побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами віднесено

ресурсне забезпечення, принципи, суб'єктів адміністрування, цілі, рівні формування, техно-

логію адміністрування, побудову підтримуючих структур і процесів, чинники внутрішнього та

зовнішнього середовища, внутрішні та зовнішні інформаційні потоки, а також об'єкт впливу —

технологію менеджменту.

The article developed the conceptual model for the administration systems construction and use

in the enterprises management. What is more, administrating is considered from a position of a type

of management activities, which provides for the direct impact of the managing subsystem on the

managed one based on the documentation, office-work, informational support and formalization of
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management procedures throughout all the stages of management technology. Key prerequisites

for the administration systems construction in enterprises management have been singled out, and

they include: a clear understanding of purposes, tasks, functions, interrelations etc. of the whole

management system at the enterprise; the high level of effectiveness and comprehensibility of the

informational support and paperflow systems; forming the information data arrays on electronic

carriers with an adequate technical support; identifying the information movement trajectory, from

the moment of its entry to the system till the moment of its exit out of it at different levels of

management organizational structure; competence in the methodology of the conceptual

administrative models construction.

It is established that the administration systems in their content have all the features of a classical

management system, notably: a subject, an object, purposes, tasks, set of instruments, mechanisms,

functions, etc. These systems transform information received both from internal sources and the

external ones, into such information, which is necessary for managers of different levels in order to

ensure a targeted influence of the managing system on the managed one throughout all the stages

of management technology.

There have been singled out the main directions for the administration systems further development

in enterprises management, as well as priority areas for these system management at organizations.

It was discovered that the state and parameters of these systems are, in many cases, determined by

the level of resourcing, which include material, financial, human, informational, scientific and other

resources kinds.

Based on the results of researches implemented, we can fill the list of the key elements of

conceptual model for the administration systems construction and use in enterprises management

with the followings: resourcing, principles, subjects of administration, purposes, levels of formation,

administration technology, constructing the supportive structures and processes, factors of internal

and external environment, internal and external informational flows, as well as the influencing object — a

management technology.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Адміністрування можна вважати важливим чинни-

ком комерційного успіху підприємств, адже завдяки
відповідним системам керівники різних рівнів управлін-
ня, у т.ч. і комерційних підрозділів, мають змогу краще
зрозуміти поставлені перед ними завдання, ідентифіку-
вати потрібні ресурси, спланувати й скоординувати свої
дії, здійснювати проміжний моніторинг досягнення клю-
чових показників ефективності тощо. Управління ком-
панією з використанням процесів адміністрування пе-
редбачає установлення взаємозалежності між управ-
лінськими процесами та чинниками, що на них вплива-
ють. На основі сформованих висновків та рекомендацій
здійснюється планування адміністрування, уточняється
структура відповідних систем, обирається їхній конкрет-
ний вид, діагностується рівень їхньої ефективності та
визначаються масштаби очікуваних змін.

Огляд й узагальнення літературних джерел, а також
результати виконаних досліджень дають змогу виокре-
мити ключові переваги побудови і використання систем
адміністрування в управлінні підприємствами з ураху-
ванням євроінтеграційних процесів, а саме: ефективний
обмін інформацією та документацією між усіма ланка-
ми організаційної структури управління; чіткий розподіл
прав, обов'язків і відповідальності між працівниками ке-
рівної та керованої системи підприємства; підвищення
швидкості й обгрунтованості ухвалення управлінських

Ключові слова: адміністрування, діловодство, документація, інформація, підприємство, система, управ-
ління.

Key words: administrating, office-work, documentation, information, enterprise, system, management.

рішень за усіма етапами технології управління; контроль
і розуміння руху документації та інформації в межах
підприємства; забезпечення оперативної взаємодії між
суб'єктами як у межах керівної, так і керованої систем
управління; забезпечення якості управлінської діяль-
ності шляхом використання й аналізування ретроспек-
тивної інформації щодо управлінських процесів; зни-
ження рівня адміністративних ризиків, у т.ч. пов'язаних
із економічними параметрами функціонування органі-
зації.

Незважаючи на вагомі результати досліджень за
тематикою побудови та використання систем адмініст-
рування в управлінні підприємствами, цей напрям до-
сліджень не можна вважати завершеним. Перш за все
науковці за цією тематикою фрагментарно акцентують
увагу на концептуальних положеннях за зазначеною
тематикою.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичною базою дослідження проблеми побу-

дови концептуальної моделі формування і використан-
ня систем адміністрування в управлінні підприємствами
є обгрунтовані у літературі концепції різних економіч-
них явищ і процесів, прямо чи опосередковано пов'я-
зані із системами адміністрування. Як приклад, у роботі
Н.П. Карачиної [1] розглянуто концепцію функціональ-
ного взаємозв'язку категорій "розвиток — економічна
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безпека — стійкість — ефективність". Концептуально-
теоретичні засади побудови системи оцінювання вар-
тості машинобудівного підприємства, що базується на
майновому підході та ресурсній концепції, представле-
но у роботі І.Я. Яремка [2]. Концепція полікритеріаль-
ної діагностики діяльності машинобудівних підприємств
на засадах бізнес-індикаторів розкрита у роботі О.Г. Мель-
ник [3]. А.М. Дідиком [4] розроблено концептуальні
засади забезпечення полівекторного розвитку під-
приємств під впливом соціально-економічних важелів.
О.А. Сущенко у своїй праці [5] відображає концепцію
управління зовнішньоекономічною діяльністю підпри-
ємств в умовах глобалізації. Ці та інші підходи до виок-
ремлення концептуальних моделей побудови і викори-
стання різноманітних систем економічного характеру є
інформаційною базою для розв'язання окресленого у
роботі завдання, що стосується систем адмініструван-
ня в управлінні підприємствами.

МЕТА СТАТТІ
Завданням дослідження є розроблення концеп-

туальної моделі побудови і використання систем адмі-
ністрування в управлінні підприємствами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчення практичного досвіду адміністративної
діяльності на підприємствах свідчить, що сьогодні істот-
но ускладняються завдання, що постають перед систе-
мами адміністрування в управлінні підприємствами. Вар-

то погодитись з результатами дослід-
жень Т.Т. Капезиної та Є.С. Єгорової
[6], які зауважують, що чимало ком-
паній сьогодні усвідомлює не-
доцільність використання величезних
масивів даних для досягнення конку-
рентних переваг — важливим є "ре-
зультат складного та усестороннього
аналізування цієї інформації, в ході
якого використовується та інтегруєть-
ся в різні сценарії розвитку бізнесу,
рішення та стратегії, якою можна опе-
рувати як одним із основних інстру-
ментів конкурентною боротьби". Оче-
видно, що ця теза визначає багато в
чому зміст і спрямованість систем ад-
міністрування, з одного боку, та особ-
ливості їхньої побудови і використан-
ня — з іншого.

Результати виконаних досліджень
дають змогу зробити висновок про те,
що у минулому функціонування сис-
тем адміністрування в управлінні
підприємствами передбачало опра-
цювання більшою мірою неструктуро-
ваного масиву інформації, яка регу-
лярно потрапляла у такі системи як із
внутрішнього, так і з зовнішнього се-
редовища. Вивчення успішного іно-
земного досвіду свідчить, що сьогодні
такі процеси стали більш системати-
зованими, і, як наслідок, у системах

адмініструваннях циркулює більш інтегрована та струк-
турована інформація, що є релевантнішою для ухвален-
ня управлінських рішень.

Цікавим є і те, що в реаліях сьогодення змістове
наповнення систем адміністрування є більш придатним
для забезпечення цілеспрямованого впливу керівної
підсистеми на керовану за усіма етапами технології
управління. Інтегрованість та узагальненість інформації
у таких системах беззаперечно підвищує рівень ефек-
тивності їхнього функціонування.

Огляд й узагальнення літературних джерел [7—9]
дає змогу виокремити ключові передумови побудови си-
стем адміністрування в управлінні підприємствами, а
саме:

— чітке розуміння цілей, завдань, функцій, взаємо-
зв'язків тощо усієї системи управління на підприємстві;

— високий рівень ефективності та зрозумілості си-
стем інформаційного забезпечення та документообігу;

— формування інформаційних масивів даних на
електронних носіях з належним технічним забезпечен-
ням;

— ідентифікування траєкторії руху інформації від
моменту її входження у систему до моменту її виходу
на різних рівнях організаційної структури управління;

— володіння методологією побудови концептуаль-
них адміністративних моделей.

Вивчення теорії і практики, а також результати ви-
конаних досліджень дають змогу виокремити низку на-
прямків подальшого розвитку системи адміністрування
в управлінні підприємствами (рис. 1).

Рис. 1. Основні напрями подальшого розвитку систем

адміністрування в управлінні підприємствами

Джерело: наведено з урахуванням [6].
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Розглядаючи концептуальні положення з побудови
та функціонування систем адміністрування в управлінні
підприємствами з урахуванням євроінтеграційних про-
цесів, доцільно наголосити на тому, що такі системи за
своїм змістом мають усі ознаки класичної системи
управління, а саме: суб'єкт, об'єкт, цілі, завдання, інстру-
ментарій, механізми, функції тощо. Системи адмініст-
рування трансформують інформацію, що отримана як
з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел, у таку, яка по-
трібна керівникам різних рівнів управління для забез-
печення цільового впливу керівної системи на керовану

за усіма етапами технології управління. У таких систе-
мах інформація та документація розподіляється серед
працівників підприємства, його підрозділів вертикаль-
ними та горизонтальними каналами.

Забезпечуючи підтримку процесів ухвалення управ-
лінських рішень, системи адміністрування в управлінні
підприємствами самі потребують ефективного управ-
ління для досягнення поставлених перед ними цілей.
Відтак для забезпечення ефективності такого управ-
ління слід застосовувати адекватний управлінський
інструментарій, а також впроваджувати оптимізаційні
механізми. В аналізованому контексті доречно виокре-
мити три ключових напрямки управління системами
адміністрування в організаціях (рис. 2).

Формування (побудова) систем адміністрування в
управлінні підприємствами передбачає визначення такої
їхньої структури, яка, з одного боку, відповідатиме су-
часним вимогам (наприклад, бізнесу, ринку, науки), а з
іншого — узгоджуватиметься із стратегічними та так-
тичними цілями суб'єкта господарювання. На цьому
етапі повинні вирішувати питання фінансового, кадро-
вого, технічного та інформаційного забезпечення таких
систем. Не менш важливе для погодження завдання —
закладення організаційних механізмів у функціонуван-
ня систем адміністрування (тобто закріплення відпові-
дних посадових обов'язків за конкретними підрозділа-
ми чи працівниками, встановлення функцій, відповідаль-
ності, повноважень, конкретизація посадових інструкцій
тощо).

Підтримання належних параметрів систем адмініст-
рування в управлінні підприємствами передбачає по-
стійний моніторинг їхнього стану для виявлення про-
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Рис. 3. Концептуальна модель побудови і використання систем адміністрування

в управлінні підприємствами

Рис. 2. Ключові напрями управління

системами адміністрування в організаціях

Джерело: наведено автором.
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блемних сфер та їхнього усунення. Так, як приклад, у
цьому контексті можуть ухвалюватися рішення щодо
зміни підходів до мотивування персоналу, який безпо-
середньо залучений у системах адміністрування, щодо
підвищення рівня технологічного та програмного забез-
печення таких систем, щодо уточнення цілей та завдань
процесів адміністрування, щодо впровадження нових
механізмів та інструментів тощо.

Концептуальну модель побудови і використання си-
стем адміністрування в управлінні підприємствами пред-
ставлено на рисунку 3. Слід зауважити, що стан і пара-
метри таких систем визначаються багато в чому рівнем
ресурсного забезпечення, яке включає матеріальні,
фінансові, кадрові, інформаційні, наукові та інші види
ресурсів. Для розв'язання різних завдань в межах сис-
тем адміністрування керівники мають розуміти потрібні
ресурси та їхню фактичну наявність.

В аналізованому контексті вивчення теорії і практи-
ки свідчить про те, що нерідко в системах адміністру-
вання установлюються цілі, які зовсім не відповідають
можливостям ресурсного забезпечення компанії. Час-
то трапляється і так, що ігнорується доцільність та не-
обхідність планування такого забезпечення на перших
етапах побудови і використання зазначених систем.
Слушно зауважують А. Шлафман та А. Горовий [10, с.
51], що більшість проблем ресурсного забезпечення
різних процесів економічного характеру можливо роз-
в'язати "через комбінування зусиль окремих підрозділів
підприємства". При цьому "навантаження на окремі
підрозділи збільшується відповідно до приросту тимча-
сових витрат на дослідження та узагальнення додатко-
вих умов, що характеризують ризиковість подій". Ре-
сурсне забезпечення систем адміністрування є однією
з важливих функцій, реалізація якої визначає рівень
розвитку таких систем та ефективність їхнього викори-
стання в умовах динамічності середовища функціону-
вання.

Результати виконаних досліджень дають змогу зро-
бити висновок про те, що основним критерієм ефектив-
ності використання ресурсів в системах адмініструван-
ня має бути якість задоволення потреб суб'єктів адмі-
ністрування. Своєю чергою, підвищення рівня такої
ефективності може бути досягнуто не лише шляхом
збільшення наявних ресурсів, а перш за все їхнім опти-
мізуванням. Не слід забувати і про те, що з позиції сис-
тем адміністрування важливим є забезпечення безпере-
бійної роботи усіх процесів в таких системах. Причому,
важливо не просто говорити про достатність усіх по-
трібних ресурсів, а про ресурси необхідної якості.

Важливу роль у концептуальній моделі побудови і
використання систем адміністрування на підприємствах
відіграють суб'єкти адміністрування. Зокрема такі сис-
теми нерозривно пов'язані з конкретними потребами
учасників як керівної, так і керованої систем управлі-
ння, насамперед, керівників різних рівнів управління.
Оскільки системи адміністрування пронизують усі лан-
ки організаційної структури управління та усі процеси в
компанії, очевидно, що кожен підрозділ та кожна поса-
дова особа з різним рівнем участі належить до таких
систем (наприклад, маркетологи, аналітики, фахівці з
постачання, фахівці з управління персоналом тощо). З
наведеного можна зробити висновок, що чим більшим

за своїми розмірами є підприємство, тим більшою є
кількість його суб'єктів адміністрування. Певну зацікав-
леність в системах адміністрування можуть мати і влас-
ники, а також різні суб'єкти зовнішнього середовища, а
саме: засоби масової інформації, контролюючі органи,
інвестори, кредитори, фінансові посередники, консал-
тингові компанії тощо. Попри це, очевидно, що все ж
ключовими суб'єктами адміністрування в організації є
внутрішні її працівники. Узагальнено таких суб'єктів
можна вважати визначальними елементами відповідних
систем насамперед з позиції визначення ними окремих
параметрів таких систем (технологія, інструментарій,
напрямки подальшого розвитку, індикатори, рівні фор-
мування тощо).

Диференційованість суб'єктів адміністрування у
відповідних системах призводить до диференційова-
ності їхніх цілей. Водночас, такі цілі можуть мати еле-
ментний, частковий чи комплексний характер. У першо-
му випадку мова йде про підрозділ, процес, працівника
тощо. Часткові цілі у системах адміністрування стосу-
ються видів діяльності підприємства (постачання, вироб-
ництво, збут, управління персоналу, зовнішньоеконом-
ічна діяльність, логістика тощо). Щодо компанії зага-
лом можуть встановлюватися комплексні цілі. В аналі-
зованому контексті варто погодитись із думкою
В.І. Боровикова та В.А. Хвостикова [11, с. 69], які ак-
центують увагу на необхідності відштовхуватися під час
формування цілей від вимог користувачів системи, а не
її засновників. Враховуючи таке бачення, доцільно зау-
важити, що дійсно в процесі використання систем адм-
іністрування їхні суб'єкти певним чином видозмінюють
стан і параметри таких систем, адаптуючи їх для досяг-
нення власних цілей. Враховуючи результати дослід-
жень Т.Ю. Корнєєвої та С.А. Нікітіна [12, с.196], слід
вказати на те, що визначення множини цілей, їх зв'язки
та взаємне ієрархічне впорядкування в просторовому
та часовому аспектах дає змогу оцінити:

— підпорядкованість різних цілей адміністрування
за вертикаллю, тобто з урахуванням їхньої відповідності
різним умовам процесу ухвалення рішень в системах
адміністрування;

— взаємозв'язок цілей адміністрування за горизон-
таллю, тобто на одному рівні процесу ухвалення рішень
в системах адміністрування;

— розподіл цілей в часовому вимірі адмініструван-
ня.

Як свідчить огляд й узагальнення літературних дже-
рел, а також результати виконаних досліджень, виок-
ремлення й установлення цілей в системах адміністру-
вання в управлінні підприємствами є складним та тру-
домістким процесом, що зумовлює необхідність висо-
копрофесійного підходу у зазначеній сфері. Окрім того,
багатоаспектність управлінських процесів в організації,
а також динамічність її розвитку призводять до зацікав-
леності в плюралістичному розумінні цілеутворення в
системах адміністрування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, розроблена концептуальна модель

побудови і використання систем адміністрування в
управлінні підприємствами дає змогу комплексно погля-
нути на зміст елементів та ключові процеси у таких си-
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стемах. За результатами виконаних досліджень до пе-
реліку ключових елементів концептуальної моделі по-
будови і використання систем адміністрування в уп-
равлінні підприємствами віднесено ресурсне забезпе-
чення, принципи, суб'єктів адміністрування, цілі, рівні
формування, технологію адміністрування, побудову
підтримуючих структур і процесів, чинники внутрішньо-
го та зовнішнього середовища, внутрішні та зовнішні
інформаційні потоки, а також об'єкт впливу — техно-
логію менеджменту. Перспективи подальших дослід-
жень у цьому напрямку повинні полягати у моделюван-
ня процесів у системах адміністрування на підприєм-
ствах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний міжнародний бізнес не тільки для великих

корпорацій. Глобалізація вже давно стала важливою ос-
новою зростання для молодих компаній. Дослідження UPS
показують, що невеликі фірми, що беруть участь у світовій
торгівлі, є на 20 % більш ефективними, ніж фірми, що пра-
цюють тільки в межах національного ринку. До того ж вони
створюють на 20 % більше робочих місць.

За даними Департаменту торгівлі США, майже 98%
підприємств-експортерів США, можна віднести до малих
та середніх фірм. За даними опитування, проведеного
Economist Intelligence Unit, серед 480 малих і середніх
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підприємств із 12 країн більшість бачать майбутнє в роз-
ширенні свого бізнесу на міжнародному рівні [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

У сучасних наукових публікаціях, що стосуються еко-
номічної діяльності у глобальному просторі, основна ува-
га приділяється дослідженню впливу ТНК на українську
економіку та визначенню перспективних напрямів взає-
модії ТНК та економічної системи держави, а також анал-
ізується динаміка надходжень прямих інвестицій в Украї-
ну та розкриваються основні переваги та недоліки діяль-
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ності транснаціональних корпорацій щодо економіки Ук-
раїни [2]. Наукові дослідження, таким чином, зосереджені
переважно на головних протиріччях, що притаманні діяль-
ності корпорацій, та можливостях їх розв'язання за допо-
могою різних інструментів з метою стимулювання корпо-
ративного бізнесу та суспільного розвитку [3]. При цьому
недостатньо уваги приділяється міжнародній діяльності
малих та середніх підприємств, частка яких в обсязі вироб-
леної та реалізованої продукції в Україні складає 60 %.

МЕТА СТАТТІ
З огляду на актуальність питання просування невели-

ких вітчизняних підприємств за межі національного ринку
та на недостнє вивчення цієї проблематики, метою статті є
дослідження перспектив, можливостей та засобів просу-
вання малих та середніх фірм на глобальні ринки.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ще десять років тому більшість власників малих

підприємств мали дуже обмежені можливості для розши-
рення своєї діяльності на міжнародному рівні. Але вже у
2014 році мільярди споживачів купували в інтернеті, а об-
сяги продажу сягнули понад 1,5 трильйона доларів. Це ве-
личезне зростання в сфері міжнародної електронної ко-
мерції створило нові ринки для продавців у всьому світі,
відкрило доступ до нових географічних регіонів і клієнтів
для малого і середнього бізнесу на глобальному рівні. Зв'я-
зок і транспорт у всьому світі настільки інтенсивно розви-
ваються, що, за прогнозами, до 2027 року до 80 % світо-
вого валового внутрішнього продукту буде продаватися на
міжнародних ринках. Згідно з Доповіддю про світові інве-
стиції Організації Об'єднаних Націй, у світі налічується
близько 40 000 багатонаціональних корпорацій [4].

Тим не менш, вихід на міжнародний рівень — це важ-
ливе, але дуже складне завдання. Перш ніж рухатися впе-
ред, необхідно продумати ризики і вигоди від розширення
— спрогнозувати витрати на адаптацію та проаналізувати
привабливість ринку [5]. Глобальна економіка — це
більше, ніж географія. У світі близько 200 країн і кожна
має свій унікальний набір ризиків та можливостей. Тому
необхідним є розроблення індивідуальної ринкової стра-
тегії, бізнес-моделі та продукту спеціально для економіч-
ного і соціального клімату національного ринку, на який
орієнтується компанія.

У межах цього дослідження розглянуто ключові аспек-
ти успішної стратегії глобального зростання для малих та
середніх компаній. Стратегія глобального зростання скла-
дається із двох елементів:

1. Дослідження та розробка проекту, що включають
внутрішній критичний аналіз можливостей компаній, вста-
новлення чітких цілей глобального зростання, вивчення
географічних, економічних та соціальних властивостей
цільового локального ринку, підготовку бізнес-плану роз-
гортання на новому ринку.

2. Реалізація проекту на засадах ефективного партнер-
ства та будування ціннісних відносин із локальними
спільнотами. Цей елемент стратегії міжнародного зростан-
ня представляє собою сукупність заходів із просування
компанії на міжнародному рівні в сфері організаційної
адаптації, маркетингу, логістики, платіжних сервісів, буду-
вання лояльності клієнтів.

Отже, розглянемо теоретично-дослідницький етап про-
сування бізнесу на глобальні ринки, який включає наступні
кроки:

1. Внутрішній аналіз та встановлення чітких цілей гло-
бального зростання.

Правильний вибір ринків із значною кількістю перспек-
тивних варіантів є першочерговим завданням при виході

на міжнародний ринок. При цьому важливо встановити чіткі
цілі і дотримуватися їх. Необхідно спільно з командою
розробити стратегію міжнародного зростання, встановив-
ши в межах даної стратегії пріоритети та показники ефек-
тивності, які можуть бути відстежені і розраховані як ло-
кальними менеджерами, так і в головному офісі. Без чітких
мотивів і цілей практично неможливо точно оцінити ризи-
ки і перспективи просування на глобальний ринок.

2. Дослідження світових ринків.
Одним із важливих і визначальних етапів виходу на

міжнародний ринок є проведення комерційного та куль-
турного бізнес-дослідження. Інформаційними джерелами
даного дослідження можуть стати офіційні сайти, зокре-
ма Всесвітнього довідника ЦРУ та Світового банку. Корисні
дані та аналітичні статті здатні також створити основу для
дослідження [6].

Зокрема порівняння основних макроекономічних показ-
ників дає можливість зрозуміти на якій стадії економічного
розвитку знаходиться та чи інша країна. Наближення до піку
економічного циклу говорить про несприятливі умови для
розгортання бізнесу, адже можливий циклічний спад у найб-
лижчій перспективі може звести нанівець всі зусилля підприє-
мства з реалізації стратегії міжнародного зростання.

Дослідження — найважливіша частина побудови гло-
бальної мережі. Головним завданням дослідження світо-
вих ринків є пошук життєздатних ринків, які можуть при-
нести значні вигоди від реалізації продуктів або послуг.
Бізнес-дослідження повинно бути спрямоване на вивчен-
ня ринкових умов, що стосуються міжнародного бізнесу,
на пошук бізнес-консультантів, які є авторитетними фахі-
вцями в межах відповідного виду економічної діяльності.

Необхідно окремо також звернути увагу на такі харак-
теристики як динаміка валютного курсу, стабільність ро-
боти уряду, девальвація та інфляція. Політичні санкції мо-
жуть спричинити неможливість іноземних компаній
відправляли прибуток або кошти за межі країни, тому слід
звернути увагу на ембарго, торгові санкції, експортний
контроль та інші нормативні акти. Краще уникати розгор-
тання бізнесу в періоди політичних змін, таких як виборча
кампанія, адже споживачі намагаються менше витрачати
в період невизначеності.

Перш ніж інвестувати значні кошти в створення закор-
донного офісу, важливо оцінити наскільки затребуваним
є пропонований продукт або послуга серед нових цільо-
вих груп населення. Основними джерелами інформації про
ринкові можливості можуть стати сторонні дослідження,
місцева преса, форуми і спільноти професійних мереже-
вих груп. Навіть якщо обрана країна визначається висо-
ким потенціалом продажів, необхідно переконатися, що
компанія може запропонувати "правильний" продукт і "пра-
вильний" бренд, який буде користуватись попитом серед
місцевих споживачів.

Якщо вивчена інформація та отримані результати дос-
лідження виправдовують очікування щодо ефективності
розгортання бізнесу, то можна впевнено далі просуватись
на нові зарубіжні ринки. Проведення грунтовного та все-
бічного бізнес-дослідження щодо перспектив виходу
підприємства на міжнародний рівень знижує фінансові
ризики і гарантує наявність адекватних можливостей для
росту і процвітання [7].

3. Розробка бізнес-плану.
Після вивчення особливостей цільвого ринку і встанов-

лення чітких цілей міжнародного зростання отримана
інформація узагальнюється в межах бізнес-плану, який
повинен включати в себе:

— докладний опис компанії та деталізацію її цілей;
— обгрунтування вибору цільового ринку та конкурен-

тних переваг;
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— аналіз географічних, демографічних, економічних,
культурних, політичних та інфраструктурних чинників;

— оцінку розміру, характеристик і прогнозованого
зростання ринку;

— оцінку продуктів і стратегій конкурентів;
— юридичні аспекти — можлива необхідність отри-

мання ліцензії або сертифікату, необхідних для експорту
в країну, а також інформація щодо тарифів і правил імпор-
ту, які впливають на бізнес.

На практичному етапі реалізації плану просування на
міжнародні ринки компаніям варто звернути увагу на на-
ступні моменти:

1. Організаційні зміни для адаптації на міжнародному
рівні.

Міжнародна експансія вимагає зміни принципів орган-
ізації та управління компанією. Щоб визначити напрями
корегування необхідно проаналізувати кожен аспект внут-
рішньої бізнес-моделі і визначити чи є вона ефективною в
глобальних умовах. Зокрема, це стосується ланцюжка по-
ставок, який достатньо складно без змін перенести на
міжнародний рівень. У цьому випадку ефективним кроком
може стати міжнародне партнерство, яке дозволить про-
понувати клієнтам глобальне охоплення. Якщо підприєм-
ство представляє собою малий бізнес або стартап, то слід
за кордоном знайти аналогічні підприємства в межах сво-
го виду економічної діяльності, скласти список потенцій-
них партнерів і налагодити співробітництво.

Важливим моментом налагодження міжнародного
партнерства є розробка і просування конкретних пропо-
зицій щодо співпраці, які можуть містити:

— переваги співпраці і можливості для потенційного
партнера;

— очікування компанії від співпраці і необхідність парт-
нерства (мотивація власної пропозиції);

— план спільних дій.
На додаток до потенційних політичних і економічних

проблем, міжнародне зростання може стати причиною
внутрішніх дисбалансів у компанії. Розподіл і ціноутворен-
ня є більш складними на міжнародному рівні — це пов'я-
зане не тільки із логістикою, а також із коливаннями об-
мінних курсів валют, складнощами із платежами. Тому
після попереднього дослідження ринку і здійснення необ-
хідних внутрішніх змін в організації діяльності компанії,
важливо провести розрахункові ринкові тести, щоб закрі-
питися і визначити, як поліпшити пропозицію відповідно до
особливостей локального ринку. Завдяки цьому підходу,
McDonald's — компанія, яка в 2013 році 65 % свого опе-
раційного доходу заробила за кордоном — навчилися по-
вністю міняти своє меню в залежності від місця розташу-
вання [8].

Початкове тестування ринку відповідає потребам охоп-
лення нових іноземних споживачів. Відстеження продажів,
розмірів витрат і відгуків клієнтів дозволить постійно по-
кращувати свою пропозицію. Вихід на міжнародний ринок
є ризикованим, але нездатність вивчити можливості міжна-
родного ринку також є ризиком. Успішні підприємці зна-
ють, що стартові незначні помилки і дослідження того, що
потрібно, щоб потрапити на ринок є дешевшими за невда-
ле повномасштабне розгортання в глобальному масштабі.

2. Можливості онлайн-продажів.
Онлайн-ринки забезпечують малому бізнесу мож-

ливість швидко та економічно ефективно виходити на нові
ринки. Такі онлайн-платформи, як Linio і MercadoLibre в
Латинській Америці, Lazada в Південно-Східній Азії і Jumia
в Африці відкривають двері для споживачів по всьому світу.
На онлайн-платформах є багато клієнтів, які хочуть прид-
бати широкий спектр товарів, тому платформи здатні ге-
нерувати більше продажів. Компаніям немає необхідності

вкладати кошти в брендинг, дизайн сайту або маркетинг,
тому витрати на просування є досить низькими. При цьому
онлайн-платформи дають можливість швидко розпочати
справу в новій країні, забезпечуючи легкий доступ до но-
вих споживачів і зберігаючи низькі накладні витрати і вит-
рати на залучення клієнтів.

3. Логістика і управління запасами.
Хоча онлайн-платформи часто піклуються про достав-

ку продукту кінцевому споживачеві, доставка продукту на
склад може викликати логістичні проблеми. У зв'язку із цим
аутсорсинг доставки є одним з варіантів вирішення потен-
ційної проблеми. При виборі постачальника потрібно вра-
ховувати три серйозних фактора:

— близькість до ринку;
— масштаби поставок;
— строки і вартість доставки.
Ефективне виконання замовлення і своєчасна достав-

ка до місця призначення мають першорядне значення для
будь-якого підприємства, яке планує глобальне зростан-
ня. Переконатися в тому, що план глобального розподілу
є надійним і пунктуальним, можна шляхом реалізації стра-
тегії управління ланцюжками поставок, таких як Drop
Shipping або на основі об'єднання з місцевим партнером
[9].

Ще однією проблемою для малого бізнесу є мож-
ливість стратегічного управління замовленнями і запаса-
ми на декількох ринках. Для малих підприємств це може
означати, що кілька замовлень, зроблених одним клієнтом,
відправляються разом і що склади із найбільшим оборо-
том поповнюються в першу чергу. По мірі зростання ком-
паній управління запасами створює засади для встановлен-
ня цін і розробки достовірних прогнозів.

4. Способи оплати.
Отримання платежів представляє найбільшу складність

для компаній, що виходять на глобальний рівень.
Банківські платежі історично є універсальним рішенням
для транскордонних платежів, але вони не є економічни-
ми, особливо для підприємств, що займаються операція-
ми з більш низькою вартістю. Тому більшість підприємців
віддають перевагу постачальникам платіжних послуг (PSP).
При виборі постачальника платежів необхідно врахувати
декілька важливих моментів:

— державне регулювання суб'єкта, що надає платіжні
послуги;

— співпраця із торговими майданчиками партнерів;
— наявність сильного сервісу і підтримки;
— можливість оплати в локальній валюті;
— час, необхідний для отримання коштів.
6. Лояльність клієнтів і служба підтримки.
На сучасному етапі розвитку більше двох третин купі-

вельної спроможності припадає на зарубіжні країни. Елек-
тронна комерція є основним шляхом доступу до потенцій-
них покупців за кордоном. У світі налічується близько 3,1
мільярда користувачів інтернету, майже дві третини з яких
є носіями англійської мови. Таким чином, коли справа до-
ходить до виходу на глобальний рівень, основним питан-
ням стає мовне питання та проблема якості перекладу
маркетингових матеріалів, реклами, веб-сайтів і соціаль-
них мереж, а також всіх інструментів, які використовують-
ся для залучення споживачів. Результати опитувань також
свідчать, що 90% японських споживачів, 79,5% німців і
82,5% італійців вважають за краще робити покупки в інтер-
неті на своїй рідній мові. Тому якщо фірма орієнтована на
відповідні країни критично важливим моментом стає на-
лаштування автоматичного перекладу програм та веб-сайту
компанії [10].

Для того, щоб досягти успіху на міжнародній арені
необхідно також проявляти терпіння, наполегливість і пова-
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гу до інших культур і ділових норм. Наприклад, компанія
Starbucks продемонструвала повагу і цінування відношен-
ня окремих людей і спільнот за допомогою підходу "одна
чашка за раз". Це ставлення допомогло компанії зрости з
15 магазинів і 100 співробітників у 1987 році до 60 000
співробітників, що обслуговують понад 22 мільйонів
клієнтів в тиждень по всьому світу. Технічний прогрес може
означати більше, ніж відеочат з членами сім'ї під час по-
їздки за кордон. У міру того, як світова спільнота стає все
більш доступною, вона відкриває світ можливостей для
малого бізнесу на основі налагодження зв'язків з людьми
по всьому світу.

У той час як компанії вкладають значний час і ресурси
у залучення нових клієнтів, вони схильні забувати, що ре-
альна робота починається із появою нових клієнтів. Успішні
глобальні компанії роблять все необхідне, щоб утримати
клієнтів. Одним з вірних способів досягнення цієї мети є
забезпечення обслуговування клієнтів рідною мовою. Це
можна зробити, створивши місцеву команду представників
служби підтримки клієнтів, залучивши третю сторону, яка
пропонує відповідні послуги або використовуючи програм-
не забезпечення для перекладу електронної пошти.

Нові рішення, доступні для малого і середнього бізне-
су, створили середовище, у якому бар'єри для розвитку
справи в глобальному масштабі є набагато нижчими. Пе-
редбачаючи складнощі і працюючи зі стратегічними парт-
нерами, малі і середні підприємства, здатні захопити част-
ку масивного глобального ринку.

ВИСНОВКИ
Вивчення останніх доступних джерел інформації з об-

раної тематики, їх аналіз та систематизація відповідно до
мети дослідження дають змогу зробити такі висновки:

1. Стратегія глобального зростання будується на за-
садах дослідження та розробки проекту, а також на ос-
нові реалізації проекту за допомогою ефективного парт-
нерства та будування ціннісних відносин із локальними
спільнотами.

2. Теоретично-дослідницький етап просування бізне-
су на глобальні ринки включає внутрішній аналіз та вста-
новлення чітких цілей глобального зростання. При цьому
равильний вибір ринків із значною кількістю перспектив-
них варіантів є першочерговим завданням при виході на
міжнародний ринок.

3. Головним завданням дослідження світових ринків є
пошук життєздатних ринків, які можуть принести значні
вигоди від реалізації продуктів або послуг. Бізнес-дослі-
дження повинно бути спрямоване на вивчення ринкових
умов, що стосуються міжнародного бізнесу, на пошук
бізнес-консультантів, які є авторитетними фахівцями в
межах відповідного виду економічної діяльності.

4. Реалізація стратегії міжнародного зростання пред-
ставляє собою сукупність заходів із просування компанії
на міжнародному рівні в сфері організаційної адаптації,
маркетингу, логістики, платіжних сервісів, будування ло-
яльності клієнтів.

Література:
1. Economist Intelligence Unit [Electronic resource]. —

Accessed mode: http://www.economistinsights.com/
countries-trade-investment/analysis/breaking-borders

2. Мадяр Р.О., Кушнір Ю.Б., Далекорей М.І. Трансна-
ціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці/
Р.О. Мадяр, Ю.Б. Кушнір, М.І. Далекорей// Інвестиції:
практика та досвід. — 2017. — № 11. — С. 26—31.

3. Бабіченко В.В. Домінанта корпорацій в сучасній еко-
номіці/ В.В. Бабіченко// Інвестиції: практика та досвід.
— 2015. — № 6. — С. 43—46.

4. World Investment Report: Annex Tables [Electronic
resource]. — Accessed mode: http://unctad.org/en/
Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-
Tables.aspx

5. Business expansion: Risks of Expansion [Electronic
resource]. — Accessed mode: https://www.cf-sn.ca/
business/business_expansion/expansion_risks.php

6. The World Factbook [Electronic resource]. —
Accessed mode: https://www.cia.gov/library/publi-
cations/the-world-factbook

7. 6 Keys to Surviving Your First Year As a Startup
[Electronic resource]. — Accessed mode: http://www.bu-
siness2community.com/startups/6-keys-surviving-first-
year-startup-01436136

8. Must-know: A company overview of McDonald's
[Electronic resource]. — Accessed mode: https://
marketrealist.com/2014/07/must-know-company-over-
view-mcdonalds

9. The Ultimate Guide to Dropshipping [Electronic
resource]. — Accessed mode: https://www.shopify.com/
guides/dropshipping

10. Exclusive Data Finds Translation and Localization key
to Increasing Global E-commerce [Electronic resource]. —
Accessed mode: http://www.prnewswire.com/news-
releases/exclusive-data-finds-translation-and-localization-
key-to-increasing-global-e-commerce-283854091.html

References:
1. The official site of Economist Intelligence Unit (2018),

"Breaking borders", available at: http://www.econo-
mistinsights.com/countries-trade-investment/analysis/
breaking-borders (Accessed 8 July 2018).

2. Madyar, R.О. Kushnir, Yu.B. and Dalekorey, М.І.
(2017), "Transnationalization of Ukrainian business into
global economics", Invetyciyi: practyka ta dosvid, vol. 11, pp.
26—31.

3. Babichenko, V.V. (2015), "Dominant of corporations
in the modern economy: financial factors", Invetyciyi: practyka
ta dosvid, vol. 6, pp. 43—46.

4. The official site of Unctad (2018), "World Investment
Report: Annex Tables", available at: http://unctad.org/en/
Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-
Tables.aspx (Accessed 9 July 2018).

5. Community Futures (2018), "Business expansion:
Risks of Expansion", available at: https://www.cf-sn.ca/
business/business_expansion/expansion_risks.php (Acce-
ssed 12 July 2018).

6. The official site of CIA (2018), "The World Factbook",
available at: https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook (Accessed 12 July 2018).

7. Samson, E. (2018), "6 Keys to Surviving Your First
Year As a Startup", available at: http://www.bu-
siness2community.com/startups/6-keys-surviving-first-
year-startup-01436136 (Accessed 8 July 2018).

8. Jones, A. (2014), "Must-know: A company overview
of McDonald's", available at: https://marketrealist.com/
2014/07/must-know-company-overview-mcdonalds
(Accessed 8 July 2018).

9. Youderian, A. and Hayes, M. (2018), "The Ultimate
Guide to Dropshipping", available at: https://www.sho-
pify.com/guides/dropshipping (Accessed 18 July 2018).

10. PRNewswire (2018), "Exclusive Data Finds
Translation and Localization key to Increasing Global E-
commerce", available at: http://www.prnewswire.com/
news-releases/exclusive-data-finds-translation-and-loca-
lization-key-to-increasing-global-e-commerce-28385-
4091.html (Accessed 18 July 2018).
Стаття надійшла до редакції 23.08.2018 р.



Інвестиції: практика та досвід № 17/201822

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З переходом України на новий рівень розвитку ринко-

вої економіки головною проблемою є побудова нової соці-
ально-економічної системи, яка має бути невід'ємною ча-
стиною загальнодержавної політики. Це зумовлюється тим,
що в ринкових умовах кожна особа має самостійно забез-
печувати свій добробут та добробут своєї родини.

Політику сучасної держави ми можемо визначити як
сукупність соціально-економічних заходів держави,
підприємств, організацій, місцевих органів влади, спрямо-
ваних на захист населення від безробіття, підвищення цін,
знецінення трудових заощаджень і т.п. Об'єктом такої по-
літики є соціально-економічні відносини, що регулюються
завдяки відповідних інституцій, які становлять основу сус-
пільства, а суб'єктом є держава, політичні партії, гро-
мадські організації.
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INTERACTION OF THE CATEGORY FIELD OF THEORIES OF INSTITUTIONAL REGULATION
AND SOCIO-ECONOMIC PROVISION

Сучасне інституційне регулювання спрямовується на зростання добробуту нації на основі

прискореного розвитку соціально-економічної сфери, активного впливу соціальних факторів

на підвищення ефективності національного виробництва. Вона є важливим аспектом регулю-

вання національної економіки і відіграє подвійну роль: по-перше, економічне зростання ство-

рює сприятливі умови для поліпшення життя людей, а по-друге, соціальна політика стає фак-

тором економічного зростання та інституційного регулювання економіки. Весь комплекс соці-

ально-економічних заходів відбувається під контролем держави, в її соціальній та економічній

політиці, спрямованих на захист населення від безробіття, інфляції, знецінення особистих за-

ощаджень, утримання непрацездатних і не забезпечених громадян.

Modern institutional regulation is directed at the growth of the welfare of the nation on the

basis of accelerated development of the socio-economic sphere, the active influence of social factors

on the increase of the efficiency of national production. It is an important aspect of regulating the

national economy and plays a dual role: first, economic growth creates favorable conditions for

improving people's lives, and secondly, social policy becomes a factor in economic growth and

institutional regulation of the economy. It is an important aspect of regulating the national economy

and plays a dual role: first, economic growth creates favorable conditions for improving people's

lives, and secondly, social policy becomes a factor in economic growth and institutional regulation

of the economy. The whole complex of socio-economic measures is under the control of the state, in

its social and economic policies aimed at protecting the population from unemployment, inflation,

depreciation of personal savings, the maintenance of incapacitated and unprotected citizens.

Ключові слова: соціально-економічне забезпечення, інституційні засади, державне регулювання, націо-
нальна економіка.
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Сучасне інституційне регулювання спрямовується на
зростання добробуту нації на основі прискореного роз-
витку соціально-економічної сфери, активного впливу
соціальних факторів на підвищення ефективності націо-
нального виробництва. Вона є важливим аспектом регу-
лювання національної економіки і відіграє подвійну роль:
по-перше, економічне зростання створює сприятливі умо-
ви для поліпшення життя людей, а по-друге, соціальна
політика стає фактором економічного зростання та інсти-
туційного регулювання економіки. Весь комплекс соц-
іально-економічних заходів відбувається під контролем
держави, в її соціальній та економічній політиці, спрямо-
ваних на захист населення від безробіття, інфляції, знец-
інення особистих заощаджень, утримання непрацездат-
них і не забезпечених громадян (це відбувається шляхом
перерозподілу доходів), на підвищення рівня добробуту
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всіх громадян країни через зростання ефективності рин-
кової економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика взаємозв'язку категоріального поля те-
орій інституційного регулювання та соціально-економічно-
го забезпечення розкрита у працях Гонти О.І., Маргасо-
вой В.Г., Гайдай Т.В., Гришовой І.Ю., Дерев'янко С.В.,
Мищака І.М, Стояновой-Коваль С.С., Мочерного С.А.,
Дяченка О.П., Ніколюк О.В., Шестаковської Т.Л.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою є дослідження інституційного регулювання соц-

іально-економічного розвитку. Оскільки, за умови прове-
дення активної соціально-економічної політики, відбува-
ються динамічні перетворення ринкової системи на соц-
іальне ринкове господарство, що грунтується на ринкових
економічних принципах і соціальному захисті населення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У своїх працях вітчизняні науковці [1—3] розкривають
зміст економічних законів і категорій, які відображають
сутність, становлення і розвиток соціально-економічних
систем упродовж майже п'яти століть, а також перспекти-
ви їх еволюції у розвинених країнах наприкінці другого —
на початку третього тисячоліття. Автори показують пози-
тивний досвід розвитку соціально-економічних систем за-
ходу для формування соціального ринкового господарства
в Україні. Він визначає основні принципи проведення со-
ціальної політики, а також виокремлює соціальне страху-
вання, як важливий елемент у системі соціального забез-
печення населення, що складається з пенсійного, медич-
ного страхування, страхування від нещасного випадку на
виробництві та від безробіття. Наступним елементом со-
ціально-економічного забезпечення населення називають
нормативно-правове регулювання праці найманих праців-
ників. Також важливим елементом програми соціального
забезпечення, на думку вчених, є інституційне регулюван-
ня заробітної плати залежно від сфери діяльності та про-
фесій, форм власності. Виокремлюють декілька ланок со-
ціально-економічного забезпечення населення, які вважає
необхідними, серед них такі: виконання програм підвищен-
ня кваліфікації та працевлаштування, у яких беруть участь
держава і суб'єкти господарювання; захист прав спожи-
вачів; індексація грошових доходів відповідно до рівня
актуальних цін [4—6].

У наукових дослідженнях інші автори представляють
такі питання, як мета, принципи та завдання соціально-еко-
номічної політики держави, напрямки її здійснення; соц-
іальний захист, як складова соціальної політики, соціаль-
не страхування громадян і їх пенсійне забезпечення, соц-
іальне забезпечення, соціальна допомога та багато інших
[7—9]. Ми поділяємо позицію вчених, які пропонують роз-
глянути соціальний захист як систему законодавчих, еко-
номічних і соціальних, а також соціально-психологічних
гарантій, що надає:   працездатним рівні умови для по-
ліпшення свого добробуту за рахунок особистого трудо-
вого внеску;   непрацездатним і соціально-вразливим ка-
тегоріям населення, насамперед — дітям, молоді, що на-
вчається; інвалідам; пенсіонерам, молодим, неповнолітнім
та багатодітним сім'ям переваги в користуванні суспільни-
ми фондами споживання, у прямій матеріальній підтримці,
в заниженні податків.

Разом з тим, в економічній літературі відсутній єдиний
підхід до визначення соціально-економічного захисту та
соціально-економічного забезпечення, що свідчить про

невизначеність суспільства в цілому з цього питання. На
думку С. Сіденко, "соціально-економічний захист можна
визначити як сукупність законодавчо закріплених еконо-
мічних, правових і соціальних гарантій, які надає суспіль-
ство кожному своєму члену в разі безробіття, втрати або
різкого скорочення доходів, хвороби, народження дити-
ни, виробничої травми, інвалідності, старості тощо" [1]. З
цього визначення не зовсім зрозуміло, з якою метою сус-
пільство законодавчо закріплює соціальні гарантії кожно-
му своєму члену. А основною метою соціально-економіч-
ного забезпечення населення є порятунок значної части-
ни людей від злидарського існування в умовах, коли се-
редній дохід на душу населення домогосподарства стає
нижчим від рівня задоволення елементарних фізіологіч-
них потреб, тобто забезпечення прийнятного для даного
суспільства рівня життя.

Науковець С. Дерев'янко визначає соціально-еконо-
мічний захист як "комплекс правових, економічних та со-
ціальних гарантій, що забезпечують кожному працюючо-
му право на безпечну працю, збереження здоров'я у про-
цесі праці, економічний захист і підтримку працівників та
їх сімей у випадку тимчасової втрати працездатності на ви-
робництві, медичну, соціальну і професійну реабілітацію"
[2]. Таке формулювання, як бачимо, не визначає суб'єктів
системи соціально-економічного захисту, тобто незрозу-
міло, хто встановлює соціальні гарантії. Відсутні тут також
і механізми забезпечення соціального захисту населення.

Специфічною властивістю проблем соціально-еконо-
мічного забезпечення людини і громадянина в Україні є
те, що їх розв'язання передбачає паралельне вирішення
на державному рівні, принаймні, трьох цілей стратегічно-
го державотворчого характеру, якими є:

— забезпечення економічної стабільності й економіч-
ного зростання як об'єктивної основи сукупності цієї гру-
пи прав людини, реалізація державних програм, спрямо-
ваних на розвиток інститутів, пов'язаних з окремими со-
ціальними й економічними її правами;

— розроблення й запровадження ефективної со-
ціальної політики, яка водночас визначала б як основні орі-
єнтири на цінності в діяльності органів державної влади та
її посадових осіб, так і конкретні завдання при забезпе-
ченні ними соціально-економічних прав громадян;

— проведення законотворчої роботи, кодифікованої
діяльності, ліквідація існуючих прогалин у соціальному
законодавстві, прийняття нових законів, покликаних підви-
щити рівень гарантованості соціально-економічного забез-
печення.

Процес соціально-економічного забезпечення осіб з
обмеженими фізичними можливостями передбачає не
лише розроблення відповідних законодавчих та інших нор-
мативно-правових актів, які регулювали б складну гаму
трудових, економічних й соціальних відносин, а й безпо-
середню роботу, спрямовану на їх забезпечення. Особли-
вого значення набуває також процес розробки, прийняття
й реалізації державних програм законодавчої діяльності,
оскільки саме завдяки вчасному і планомірному прийнят-
тю необхідних законів не лише досягається закріплення
прав людини і громадянина, а й створюється дієва систе-
ма механізмів їх забезпечення [6].

Одним з недоліків вітчизняного законодавства є
відсутність законодавчо визначеного поняття "соціально-
економічного забезпечення осіб з обмеженими фізични-
ми можливостями". З урахуванням викладених думок нау-
ковців і зазначених нормативно-правових документів вва-
жаємо за необхідне обгрунтувати сутність цієї категорії.
Отже, підсумовуючи наведене, соціально-економічне за-
безпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями
слід вважати процесом або результатом належного функ-
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ціонування механізму інституційного регулювання у кон-
тексті реалізації нормативно закріплених і гарантованих
державою прав, свобод та законних інтересів людей з об-
меженими фізичними можливостями в різних сферах їх
життєдіяльності. У цілому ж рівень соціально-економічного
забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостя-
ми в Україні, на жаль, є одним з найнижчих серед країн
Європи. Його підвищення можливе лише за умови карди-
нального вдосконалення інституційного регулювання в
досліджуваній сфері.

Найбільш стислим і містким визначенням, яке розкри-
ває зміст соціально-економічного захисту, на нашу думку,
є наступне визначення. Соціально-економічний захист —
це державна підтримка верств населення, які можуть заз-
навати негативного впливу ринкових процесів з метою за-
безпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що
включають надання правової, фінансової, матеріальної
допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим вер-
ствам населення), а також створення соціальних гарантій
для економічно активної частини населення. На відміну від
існуючих трактувань соціально-економічного захисту дане
визначення цієї категорії підкреслює фінансовий аспект
проблеми як одну з найважливіших умов забезпечення
функціонування системи соціально-економічного забезпе-
чення.

Огляд наукових робіт  [1—9]  дає підставу стверджу-
вати, що відбувається полеміка щодо розмежування по-
нять "соціально-економічний захист" та "соціально-еконо-
мічне забезпечення". Чимало авторів стверджують, що
поняття "соціально-економічне забезпечення" має ширший
зміст, ніж поняття "соціально-економічний захист", інші,
навпаки, вважають соціально-економічне забезпечення

складовою частиною соціально-
економічного захисту населення.
Так, наприклад, інші автори [3; 6]
вважають, що в умовах економі-
чної кризи соціально-економіч-
ний захист є особливою формою
соціально-економічного забез-
печення, коли при обмежених
ресурсах держави здійснюється
максимально можливе задово-
лення потреб. Подолання еконо-
мічної трансформаційної кризи
веде до зближення соціально-
економічного захисту з розвину-
тими формами соціально-еконо-
мічного забезпечення.

Міжнародна Організація
Праці (МОП) для постійного ви-
користання прийняла саме
термін "соціально-економічне
забезпечення", оцінюючи його
як "простий і доступний для ро-
зуміння всіма людьми". За коди-
фікацією МОП, сучасне розумін-
ня терміна "соціально-економіч-
не забезпечення" як системи пра-
ва включає такі поняття: соціаль-
не страхування, соціальна допо-
мога, державна допомога, що
фінансується за рахунок по-
датків; фонди тощо. А з'явився
цей термін вперше у законо-
давстві Сполучених Штатів Аме-
рики в Законі про соціальне за-
безпечення 1935 р., хоча цей за-
кон запроваджував програми,

що стосувались страхування на випадок старості, смерті,
інвалідності та безробіття. У Концепції соціального забез-
печення населення України (грудень 1993 р.) зазначаєть-
ся, що "система конкретних форм соціального забезпечен-
ня населення включає: матеріальне забезпечення шляхом
соціального страхування у разі безробіття, тимчасової або
постійної непрацездатності та соціальну допомогу непра-
цездатним і малозабезпеченим громадянам".

Конституція України, прийнята парламентом у червні
1996 р., закріпила право громадян на соціальне забезпе-
чення у разі повної, часткової або тимчасової втрати пра-
цездатності, втрати годувальника, безробіття з незалеж-
них від них обставин, а також у старості та в інших випад-
ках, передбачених законом, за рахунок коштів загальноо-
бов'язкового державного соціального страхування, а та-
кож бюджетних та інших джерел соціального забезпечен-
ня  10 . Разом з тим, автор дотримується думки, що со-
ціально-економічне забезпечення — це поняття ширшого
змісту, ніж соціальний захист, це складова системи со-
ціально-економічного забезпечення населення. Система
соціально-економічного забезпечення, крім використання
різноманітних механізмів забезпечення прийнятного для
даного суспільства рівня життя, включає ще й комплекс
заходів щодо виявлення причин соціальних ризиків, вимі-
рювання їх та порівняння із соціальними нормативами.

Саме виникнення сучасної інституційної парадигми в еко-
номіці переважно було пов'язане зі спробою глибше осмис-
лити реальні процеси функціонування соціально-економічної
системи, ніж це здійснювалося в межах загальноприйнятих
класичних концепцій і уявлень. Інституційний підхід дозво-
ляє охопити значну кількість ізольованих зовнішніх явищ і
об'єктів через призму, пов'язаних з ними, соціальних, куль-

Рис. 1. Класифікація інститутів залежно від сфери

суспільних відносин

Джерело: побудовано з використанням [6; 8—9].
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турних, політичних, економічних відносин. Сполучною лан-
кою такого аналізу стає розуміння ролі й значення різних
інститутів у сучасному житті. Центральне місце в інституційній
теорії займають поняття "інституція" та "інститут".

В економічній літературі є чимало трактувань понять
"інституція" та "інститут". Проте варто усвідомлювати, що
кожне визначення поняття "інститут" є лише суб'єктивною
думкою автора. Уявлення, або інтроспекція, про таку реа-
лію, як "інститут", можуть бути відмінними у різних дослі-
дників і залежать від їхнього досвіду, теоретичних позицій
тощо. Наслідком цього стала велика кількість тлумачень,
які дають поняттю "інститут" у літературі. Кожне з них,
розглянуте само по собі, є умовним, їхній зміст — розріз-
неним і обмеженим [7—9].

У працях економістів здавна найчастіше, інституції,
трактують як заведені та самі собою встановлені в
суспільстві порядки і звичаї; інститути — як порядки, зак-
ріплені в суспільстві у формі закону, або установи.
Суспільні інститути визначають як структури, за допомо-
гою яких встановлюють норми поведінки й упорядковують
відносини між людьми, регулюють їхнє життя і діяльність.
Під громадськими інститутами розуміють також світ зви-
чаїв, традицій, звичок, сукупність соціальних норм і куль-
турних зразків, які визначають стійкі норми соціальної
поведінки, а також сама система реальної поведінки лю-
дей в суспільстві відповідно до цих норм.

Отже, до інститутів найчастіше належать: форми гос-
подарювання (ринок, держава); організаційні структури
(кредитні установи, страхові компанії, освітні установи
тощо); культурні норми, менталітет, вірування; певні пра-
вила гри, якими керуються економічні суб'єкти (рис. 1).

Залежно від сфери суспільних відносин можна виді-
лити інститути:

— політичні, з яких найбільш значними є держава і
система державного регулювання, політичні партії, армія;

— нормативно-правові — система законодавства і суд;
— релігійні — церква, культи, обряди, вірування;
— соціальні — інститути спорідненості, сім'ї, шлюбу,

успадкування;
— економічні — інститут власності, заробітної плати,

кредит, гроші, система оподаткування, поділ і кооперуван-
ня праці тощо;

— психологічні — мотиви поведінки, спосіб мислен-
ня, психологія, національний менталітет тощо [8—9].

ВИСНОВОК
Проведені дослідження дозволяють запропонувати

комплексну структуру інституційного регулювання соціаль-
но-економічного забезпечення. Ядром інституційного ре-
гулювання є сукупність основоположних правових норм,
що визначають логіку і порядок її проведення. До складу
ядра входять, насамперед, закони та міжнародні догово-
ри, спрямовані на розвиток соціально-економічного забез-
печення. На нашу думку, до інституційного середовища
соціально-економічного забезпечення, крім інститутів
ядра, слід віднести надзвичайно важливий нині інститут
державних цільових програм.
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THE ESSENCE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES STRUCTURES

Метою статті є ідентифікування сутнісних ознак понять "конкуренція", "конкурентоспро-

можність", "підприємництво", "підприємницька структура" та "конкурентоспроможність

підприємницької структури". Управління підприємницькою структурою на засадах забезпечен-

ня її конкурентоспроможності є конкретною функцією менеджменту, де об'єктом управління є

підприємницька структура. На основі опрацювання наукової літератури обгрунтовано, що тра-

диційно цей об'єкт ототожнюють із підприємствами або сукупністю підприємств, які функціо-

нують у формі виробничих об'єднань, трастів, асоціацій, консорціумів тощо. На основі правил

логіки доведено, що до підприємницьких структур належать також суб'єкти підприємництва,

які функціонують у формі фізичних осіб приватних підприємців, адже ці суб'єкти, як і підприєм-

ства, що є юридичними особами, характеризуються усіма ознаками систем і їх розвиток відбу-

ваються на основі тих самих економічних законів, під вплив яких підпадають підприємства та їх

об'єднання. Уточнення поняття "підприємницька структура" є важливим з точки зору формалі-

зації підходів до управління підприємницькими структурами і конкретизації форм забезпечен-

ня їхньої конкурентоспроможності.

The purpose of the article is to identify the essential features of the concepts of "competition",

"competitiveness", "entrepreneurship", "business structure" and "competitiveness of the business

structure". Managing the business structure on the basis of ensuring its competitiveness is a specific

function of management, where the object of management is an entrepreneurial structure. On the

basis of the development of scientific literature, it is substantiated that traditionally this object is

identified with enterprises or a set of enterprises that operate in the form of industrial associations,

trusts, associations, consortia, etc. On the basis of the rules of logic it is proved that entrepreneurial

structures also include entrepreneurs who operate in the form of individuals of private entrepreneurs,

since these entities, as well as enterprises that are legal entities, are characterized by all signs of

systems and their development takes place on based on the same economic laws, under the influence

of which enterprises and their associations are subject. Clarification of the concept of "business

structure" is important in terms of formalizing approaches to managing business structures and
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сьогодення. Ключовою умовою цього розвитку є за-
безпечення конкурентоспроможності підприємницьких
структур. На сьогодні, нажаль, конкурентне середови-
ще відчувається лише у сфері малого і середнього
підприємництва, а конкуренція на рівні великих
підприємств та їх об'єднань деформована внаслідок
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деструктивних процесів, що відбуваються на галузево-
му рівні. Актуальним завданням є ідентифікувати спільні
і відмінні ознаки, які характерні суб'єктам підприємниц-
тва залежно від їх розміру. Для цього перш за все слід
побудувати адекватний категорійно-понятійний апарат
у сфері підприємництва і конкурентоспроможності
суб'єктів господарювання.

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

У науковій літературі приділено досить багато ува-
ги визначенню дефініцій у сфері підприємництва і кон-
курентоспроможності суб'єктів господарювання. У цих
напрямах відомими є праці Блажієвської О., Варналія З.,
Гармашової О., Капаруліної І., Кочубея Р., Біггарта Й.,
Богданова А., Геслера М., Робертсона М. та інших. По-
при це, досі поза увагою дослідників залишились
сутнісні ознаки понять "підприємницька структура" і
"конкурентоспроможність підприємницької структури".
До того часу, поки означення цих понять не буде науко-
во-обгрунтованим, до того часу неадекватним буде
вибір інструментарію забезпечення конкурентоспро-
можності підприємницьких структур.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є ідентифікувати сутнісні ознаки по-

нять "конкуренція", "конкурентоспроможність", "під-
приємництво", "підприємницька структура" та "конку-
рентоспроможність підприємницької структури".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі досить
багато уваги приділено визначенню сутності таких ка-
тегорій як "конкурентоспроможність" і "підприємницт-
во". Застосування контент-аналізу наведених у науковій
літературі [1—10] означень дозволяє стверджувати, що
сутнісні ознаки категорії "конкуренція" можна розділити
на три групи:

1) ті, які характеризують дану категорію як відно-
сини (виробничі або політики-економічні);

2)  ті, які характеризують цю категорію як динаміч-
не явище, що є властивістю ринку (динамічний процес,
стимул, економічне явище, властивість ринку);

3) ті, які характеризують дану категорію як супер-
ництво, в якому перемагає той, хто більш майстерно уп-
равляє перевагами і здатен швидко приймати обгрун-
товані регулювальні рішення стратегічного, тактичного

і оперативного характеру. Тобто йдеться про
такі ознаки як суперництво, боротьба, процес
управління перевагами і засіб регулювання.

На основі синтезу ідентифікованих сут-
нісних ознак категорії "конкуренція" є підста-
ви стверджувати, що конкуренція є явищем,
яке властиве ринковій економіці, що фор-
мується внаслідок виникнення таких відносин
між суб'єктами підприємництва, які супровод-
жується їх суперництвом за ринки.

Щодо конкурентоспроможності, то ця ка-
тегорія похідна від категорії "конкуренція". Якщо на
ринку є хоча б два суб'єкти підприємництва, які борють-
ся за цей ринок, то очевидно явище конкуренції має
місце, проте конкурентоспроможність кожного із цих
суб'єктів вимірюється здатністю набувати конкурентних
переваг (цінових, якісних тощо) і забезпечувати пози-
тивну динаміку показників економічного розвитку внас-
лідок схвалюваних рішень. Таке трактування категорії
"конкурентоспроможність" стосується макрорівня, тоб-
то суб'єктів господарювання і базується на тих сутніс-
них ознаках даної категорії, які ідентифіковано внаслі-
док контент-аналізу означень, сформульованих [1—10].
На основі опрацювання запропонованих цими автора-
ми означень виявлено, що на рівні суб'єкта господарю-
вання сутнісними ознаками категорії "конкурентоспро-
можність" є такі здатності:

— отримувати прибуток, ефективно розпоряджати-
ся ресурсами;

— витримувати конкуренцію, протистояти конку-
рентам;

— задовольняти споживчі потреби;
— адаптуватись до змін зовнішнього середовища.
Критично проаналізувавши визначення категорії

"підприємництво", які наводяться вченими-економіста-
ми встановлено, що, як правило, до сутнісних ознак
даної категорії відносяться такі, які характеризують
підприємництво як явище, або як процес, що має орган-
ізаційну єдність і є суспільним інститутом. Цієї позиції
акцентується увага на тому, що підприємництво є ви-
дом економічної діяльності. Проведені дослідження
дозволяють стверджувати, що для повноти ідентифі-
кування сутності категорії "підприємництво" застосу-
вання якогось одного з наукових підходів є недо-
статнім, необхідним є їх синтез, проте, слід взяти до
уваги, що серед сутнісних ознак цієї категорії є основні
і додаткові (уточнювальні). У таблиці 1 наведено іден-
тифіковані сутнісні ознаки категорії "підприємництво"
з їх розподілом на основні і додаткові у розрізі різних
наукових підходів.

У межах статичного підходу єдиною ознакою під-
приємництва є явище, яке може мати різні форми. Так,
якщо йдеться про утворення юридичної особи, то до-
датковими сутнісними ознаками даного явища є:

1) виникнення нового суспільного інституту — під-
приємства;

2) організаційна єдність підприємства, яке починає
займатись підприємницькою діяльністю. Під організа-
ційною єдністю розуміємо утворення організаційної
структури підприємства, стратегічних, тактичних і опе-
ративних планів його розвитку, корпоративних правил і
процедур, відносин субординації;

Таблиця 1. Сутнісні ознаки категорії "підприємництво"

Підходи 
Ознаки 

Основні Додаткові (уточнювальні) 

Статичний Явище Організаційна єдність; суспільний 

інститут; підприємницька ініціатива 

Динамічно-

функціональний 

Діяльність з метою 

отримання доходу, 

прибутку 

Самостійна діяльність; систематична 

діяльність; діяльність, що 

супроводжується ризиком; діяльність 

під власну відповідальність 

Кількісно-якісний Спрямованість на 

задоволення певних 
суспільних потреб 

Узаконена державою (легітимна) 

діяльність 
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3) підприємницька ініціатива (бажання реалізувати
певну ідею з метою отримання доходу, прибутку).

Якщо ж мова йде про утворення фізичної особи,
приватного підприємця, то це явище характеризується
лише однією уточнювальною сутнісною ознакою —
підприємницька ініціатива, оскільки інші ознаки для
підприємництва у такій формі є нехарактерними.

З позиції динаміко-функціонального підходу сутні-
сною ознакою категорії "підприємництво" є діяльність
з метою отримання доходу, прибутку. Власне кажучи,
отримання, доходу, прибутку є цільовим орієнтиром
будь-якого виду економічної діяльності. Цей цільовий
орієнтир відрізняє економічну (господарську) діяльність
від будь-яких інших видів діяльності. Як бачимо, з таб-
лиці 1 додатковими ознаками категорії "підприємницт-
во", в межах динаміко-функціонального підходу є сис-
тематичність і ризиковість підприємницької діяльності,
а також самостійність суб'єкта підприємництва і його
відповідальність за прийняті рішення. Ці ознаки відне-
сено до додаткових, оскільки вони характерні не для
усіх випадків провадження підприємницької діяльності,
а стосуються лише умов, в яких функціонують конкретні
суб'єкти господарювання. Для пояснення своєї позиції
розглянемо кожну з виділених ознак окремо. Так, щодо
ознак "самостійна діяльність" і "власна відповідаль-
ність" зазначимо, що державні підприємства, які пере-
бувають у загальнодержавній чи комунальній власності
справді, певною мірою, є самостійними організаціями,
які займаються підприємництвом на свій страх і ризик
щодо прийнятих господарських рішень, проте їхня са-
мостійність і відповідальність досить умовна, оскільки
їхня суспільна відповідальність за наслідки діяльності
ділиться з вищестоящими організаціями (міністерства-
ми, відомствами тощо). Підставою для цього є накази,
розпорядження, постанови та інші нормативні докумен-
ти, якими керуються державні підприємства. Доцільно
визнати, що і "систематична діяльність" також є озна-
кою підприємництва лише в частині випадків. Так, по-
ширеною є практика започаткування підприємницької
діяльності для реалізації лише однієї конкретної опе-
рації, або низки операцій, які дають можливість отри-
мання прибутку упродовж певно обмеженого періоду,
наприклад, внаслідок виникнення можливості отриман-
ня фінансування по підприємницьких грантах. Щодо
ризику як додаткової сутнісної ознаки категорії
"підприємництво", то, на перший погляд, справді реалі-
зація будь-якої підприємницької ідеї супроводжується
ризиком, проте, якщо взяти до уваги практику провад-
ження підприємницької діяльності в умовах держза-
мовлення, і, наприклад, повного фінансування підприєм-
ницьких ініціатив грантовими програмами або факти такої
діяльності в умовах природної монополії, то не викликає
сумніву те, що підприємницькі ризики щонайменше мають
різну актуальність для кожного із суб'єктів підприємницт-
ва, а в окремих з них цей ризик зводиться до нуля.

У межах кількісно-якісного підходу до основної сут-
нісної ознаки категорії "підприємництво" віднесено —
спрямованість на задоволення певних суспільних по-
треб, а до додаткової (уточнювальної) ознаки — легі-
тимність підприємницької діяльності. На першій з ознак
наголошував ще Г. Форд, який стверджував, що голов-
не призначення підприємництва полягає у задоволенні
конкретних суспільних потреб, а точніше споживчих
потреб. Він був переконаний, що прибуток є наслідком
здатності суб'єктів підприємництва задовольняти конк-
ретні споживчі потреби. Беручи це до уваги, очевидно,
якщо існує попит на певні товари і послуги, які певні
підприємці на легітимній чи незаконній основі здатні
задовольнити отримуючи при цьому прибуток, то, бе-
зумовно, легітимність діяльності не може вказувати на
те, чи підприємницька ця діяльність чи ні. Легітимність
цієї діяльності може лише додатково характеризувати
її статус у державі стосовно чинних нормативно-право-
вих актів.

У результаті огляду та аналізу літературних джерел
[1—10], виявлено, що загалом термінологічні пробле-
ми у трактуванні категорій "конкурентоспроможність" і
"підприємництво" відсутні, як і відсутні суперечності і
неузгодження їхнього трактування чинним законодав-
ством України1. Це дозволяє досить адекватно розумі-
ти змістову складову вживання цих категорій при до-
слідженні різноманітних проблем економіки та менед-
жменту на макро-, мезо-, і мікрорівнях, в тому числі у
різноманітних словосполученнях. Попри це, проведені
наукові дослідження дозволяють дійти висновку, що у
категоріально-понятійному апараті теорій конкуренції
(ситуаційна теорія А. Сміта, структурна теорія Д. Дурно
і Ф. Хаєка, функціональна теорія І. Кірцнера тощо) і
підприємництва (технологічна теорія А. Сміта, А. Мар-
шала, Дж. Хікса, Й. Шумпетера, інституційна теорія
Р. Коуза, О. Уільямсона, О. Харта, С.Гросмана і Дж. Мура,
сучасні теорії — ново австрійська теорія І. Кірцнера, те-
орія перерозміщення та координації обмежених ре-
сурсів, а також синтетична теорія) поза увагою науковців
залишились поняття "підприємницька структура" і "кон-
курентоспроможність підприємницької структури". Ці
поняття, зазвичай, вживаються хоча і часто, проте до-
сить довільно. Різні автори по різному їх трактують, в
основному, ототожнюючи підприємницькі структури із
суб'єктами підприємництва, які є юридичними особами.

Ознайомившись з наведеними вище позиціями мож-
на дійти висновку, що причиною відсутності науково-
обгрунтованого розуміння сутності понять "підприєм-
ницька структура" і "конкурентоспроможність підприє-
мницької структури" є вузькість трактування терміну
"структура". Для його уточнення виділимо сутнісні оз-
наки терміну "структура", сформулюємо його означен-
ня і побудуємо класифікацію структур. Це в подальшо-
му дозволить уточнити змістові характеристики понять
"підприємницька структура" і "конкурентоспроможність

____________________________
1 У відповідності до Господарського Кодексу України (глава 4, ст. 42) підприємництво є самостійною, ініціативною система-

тичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою до-
сягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. У свою чергу, у відповідності до Закону України "Про
захист економічної конкуренції" № 2195-VIII (2195-19) від 9.11.2017 р. (розділ 1, ст. 1) економічна конкуренція (конкуренція) є
змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами госпо-
дарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупця-
ми, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
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підприємницької структури". Так, у відповідності до
Великого тлумачного словника сучасної української
мови, структура — це: "…1. Взаєморозміщення та взає-
мозв'язок складових частин цілого; будова. 2. Устрій,
організація чого-небудь…" [3, с. 1208]. У цьому озна-
ченні термін "структура" передбачає, що ціле, як об'єкт
структури містить мінімум два елементи або компонен-
ти. Значною мірою, таке бачення є виправданим, оск-
ільки багато процесів і явищ, які є об'єктами досліджень
проблем і шляхів їхнього розв'язання у економіці і ме-
неджменті справді містять два або більше елементи чи
компоненти, наприклад, серед явищ — монополізація
ринків, інфляція, дефляція, дифузія інновацій, економ-
ічний бум тощо, серед процесів — економічне зростан-
ня, злиття і поглинання компаній, комерціалізація інно-
вацій тощо. Серед авторів, які притримуються такого
розуміння терміну "структура", яке наведено у Велико-
му тлумачному словнику сучасної української мови на-
лежать О. Блажівська, З. Варналій, І. Капаруліна, Р. Ко-
чубей, М. Робетсон, Я. Сван, М. Геслер та інші. Однак,
серед об'єктів наукових досліджень є такі, які містять
один елемент або компонент, наприклад, атом. У су-
часній науці з хімічної точки зору атом є найменшою,
хімічно неподільною частинкою речовини. Фізична мо-
дель атома, у свою чергу, докладніше розкриває под-
робиці його будови. Відповідно до неї, атом складаєть-
ся з щільного ядра з позитивно заряджених протонів та
електрично нейтральних нейтронів. Ядро оточене наба-
гато більшою за розміром оболонкою з негативно за-
ряджених електронів. Атом — динамічна й складна си-
стема субатомних частинок, урівноважених елекроста-
тичною взаємодією, слабкою та сильною ядерними си-
лами. Як бачимо, атом, незважаючи на те, що в його
основі тільки один елемент — ядро, має структуру. Вона
монолітна, одноелементна, проте ядро містить заряди,
які формують його оболонку і є визначальними у взає-
модії із зовнішнім середовищем. Такі подібні об'єкти є і
в економіці. Доведемо це на прикладі підприємницької
діяльності. У відповідності до законодавства України
підприємницьку діяльність можуть вести як підприєм-
ства, що є юридичними особами, так і приватні під-
приємці — фізичні особи. Приватний підприємець по суті
є особою, яка має дозвіл держави на провадження гос-
подарської діяльності з метою отримання прибутку. На
відміну від підприємств, що мають статус юридичних
осіб і функціонують у певній організаційній формі (уні-
тарне підприємство або корпорація), фізична особа, як
підприємець, має монолітну, одноелементну структуру.
Багато приватних підприємців не мають найманої робо-
чої сили, тому їх структура вже має інше змістове на-
повнення ніж, те, яке наводилось вище. Фізична особа —
підприємець має цілі, засоби і бачення щодо їх реалі-

зації, і це, як і у випадку із протонами і
нейтронами, якими заряджене ядро
атома, формує його (підприємця) обо-
лонку і є визначальним у його взаємодії
із зовнішнім середовищем. Підприє-
мець, який є фізичною особою може
реалізовувати поставлені цілі на основі
передачі прав власності на користуван-
ня належного йому майна, в тому числі
об'єктів інтелектуальної власності

іншим суб'єктам підприємства на умовах участі у май-
бутніх прибутках або на умовах здійснення цими осо-
бами одноразової чи періодичної плати за користуван-
ня майном, що розширює фізичні межі приватного
підприємця — фізичної особи як елементарної струк-
тури. Це вимагає більш філософського погляду на трак-
тування терміну "структура".

Із загально філософського погляду і положень су-
часної системології термін "структура" слід розуміти як
один із аспектів досліджуваного об'єкта (процесу чи
явища) як системи. Тобто, структура не що інше, як один
із варіантів моделі системи, а побудова структури —
спосіб моделювання досліджуваного об'єкта як систе-
ми.

У науковій літературі є багато прикладів опису
підприємств, їх аналізу з точки зору структурного і сис-
темного підходів. Часто застосовується структурно-си-
стемний підхід. Проте застосування цих підходів для
висвітлення проблем розвитку суб'єктів підприємницт-
ва, що є фізичними особами, які провадять господарсь-
ку діяльність одноосібно практично не має. Це можна
пояснити тим, що традиційно під категорією "система"
розуміється сукупність взаємопов'язаних і взаємодію-
чих між собою і зовнішнім середовищем елементів або
компонентів. Якщо ж сумістити філософське трактуван-
ня терміну "структура" і традиційне тлумачення категорії
"система" в контексті такого об'єкта як приватний
підприємець фізична особа, то слід взяти до уваги те,
що так само як підприємство, яке є юридичною особою
не є системою, тільки через те, що на ньому працює
багато людей, так само, і приватний підприємець як
об'єкт не втрачає ознак системи, через те, що він може
провадити підприємницьку діяльність одноосібно. Су-
часна теорія систем до елементів будь-якої суспільної
системи відносить суб'єктів, її цілі, методи реалізації
цілей, ресурси системи, в тому числі інформаційно-ко-
мунікаційні, внутрішні і зовнішні зв'язки, а також показ-
ники, які характеризують систему, в тому числі її влас-
тивості.

Приватний підприємець, фізична особа має всі оз-
наки простої суспільної системи, а отже, і має системну
структуру. Ознаками цієї структури є елементи систе-
ми, які характерні як суб'єктам підприємництва, що є
юридичними особами, так і приватним підприємцям
фізичним особам. Враховуючи вищезазначене у таблиці
2 наведено розвинуту класифікацію підприємницьких
структур.

Таким чином, термін "структура" доцільно тракту-
вати як модель системи об'єкта. У нашому випадку
підприємницька структура є моделлю підприємницької
діяльності, яку, на системних засадах, провадить суб'єкт
господарювання — фізична або юридична особа. У

Таблиця 2. Класифікація підприємницьких структур

Класифікаційні ознаки Види підприємницьких структур 

За статусом суб’єкта 

підприємництва  
• Підприємницька структура, що є юридичною особою. 

• Підприємницька структура, що є фізичною особою 

За організаційною формою  • Підприємство (унітарна підприємницька структура; 
корпоративна підприємницька структура). 

• Приватний підприємець, фізична особа 
(підприємницька структура у формі приватного 

підприємництва без найму робочої сили; підприємницька 

структура у формі приватного підприємництва з наймом 

робочої сили)  
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свою чергу, конкурентоспроможність підприємницької
структури є нічим іншим як сукупністю переваг однієї
підприємницької структури у порівнянні з іншою
підприємницькою структурою в конкретному секторі
ринку. Ці переваги можна ідентифікувати такими показ-
никами як, частка ринку, динаміка зростання обсягу
реалізації товарів і послуг, фінансова стійкість і прибут-
ковість підприємницької структури, наявність гарантій-
ного і сервісного обслуговування пропонованої на ри-
нок продукції тощо.

Отже,  для розкриття сутності поняття
"конкурентоспроможність підприємницької структу-
ри" нами застосовано декомпозицію сутнісних ознак
категорій, які є основоположними для даного понят-
тя, а саме категорій "конкуренція", "конкурентоспро-
можність", "підприємництво", "структура". Ідентифі-
ковані сутнісні ознаки згруповано для науково-об-
грунтованого трактування поняття "конкурентоспро-
можність підприємницької структури" на основі аксі-
оми булана. У теорії множин, зокрема в системі аксі-
ом ZFC ця аксіома звучить так — для будь-якої мно-
жини А існує множина B, елементами якої є ті й тільки
ті елементи що є підмножинами A. Саме така логіка і
була нами застосованою. У формалізованому вигляді
логічно-структурна схема уточнення поняття "конку-
рентоспроможність підприємницької структури" була
такою:
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Таким чином, на основі аксіоми булеана, шляхом ви-
ділення сутнісних ознак проаналізованих категорій нами
науково-обгрунтолвано уточнення означення поняття
"конкурентоспроможність підприємницької структури".

ВИСНОВКИ З РОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Управління підприємницькою структурою на заса-
дах забезпечення її конкурентоспроможності є конкрет-
ною функцією менеджменту, де об'єктом управління є
підприємницька структура. На основі опрацювання на-
укової літератури обгрунтолвано, що традиційно цей
об'єкт ототожнюють із підприємствами або сукупністю
підприємств, що функціонують у формі виробничих
об'єднань, трастів, асоціацій, консорціумів тощо. На ос-
нові правил логіки нами доведено, що до підприємниць-
ких структур належать також суб'єкти підприємництва,
які функціонують у формі фізичних осіб приватних
підприємців, адже ці суб'єкти як і підприємства, що є
юридичними особами, незважаючи на різну природу їх
структури характеризуються усіма ознаками систем і їх
розвиток відбуваються на основі тих самих економіч-
них законів, під вплив яких підпадають підприємства
юридичні особи та їх об'єднання. Уточнення поняття
"підприємницька структура" є важливим з точки зору
формалізації підходів до управління підприємницькими
структурами і конкретизації форм забезпечення їхньої
конкурентоспроможності.

Отже, підприємницька структура — це будь-яка гос-
подарююча одиниця, яка провадить підприємницьку
діяльність, в тому числі підприємства, сукупність
підприємств, що функціонують у формі виробничих
об'єднань, трастів, асоціацій, консорціумів тощо, а та-
кож суб'єкти підприємництва, які функціонують у формі
фізичних осіб приватних підприємців. У свою чергу, кон-
курентоспроможність підприємницької структури є су-
купністю переваг однієї підприємницької структури у
порівнянні з іншою підприємницькою структурою в кон-
кретному секторі ринку.

 Подальші дослідження доцільно проводити у на-
прямі розвитку концептуальних засад управління
підприємницькими структурами у напрямку забезпечен-
ня зростання їхньої конкурентоспроможності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок медичних виробів являє собою важливий сек-

тор економіки будь-якої країни, оскільки вироблена в
його межах продукція спрямована на охорону здоров'я
населення. Кінцевим призначенням таких приладів і
механізмів є профілактика, діагностування хвороби, а
також лікування або полегшення перебігу захворюван-
ня. Об'єктом дії медичного виробу є організм людини,
тому неконтрольоване виробництво, а тим більше, зас-
тосування медичних виробів може призвести до загро-
зи людському життю, і, як наслідок, створення серйоз-
них проблем для населення країни в цілому. З цієї при-
чини важко переоцінити важливість регулювання ринку
медичних виробів, законодавчі та економічні норми його
функціонування. На відміну від ринку лікарських засобів
[1, с. 30—31], законодавче становлення сектору медич-
них виробів в рамках спільного ринку ЄС відбулося
відносно недавно, тому дослідження саме еволюції
трансформаційних змін випуску та продажу медичних
виробів дозволить виявити глибинні причини, з яких
було запроваджене регулювання, що надасть мож-
ливість оцінити його поточний стан та спрогнозувати
перспективи подальшої диверсифікації.
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Здоров'я та життя людини є найважливішими суспільними цінностями. Для їх забезпечення були

винайдені медичні вироби, які в своїй еволюції пройшли тривалий шлях. Як і інші товари, медичні

вироби є об'єктом економічних відносин, а отже, крім суспільного призначення, вони виробляють-

ся для отримання прибутку. Формування ринку, який поєднав би суспільні та економічні інтереси,
неможливе без запровадження державного регулювання. Тим більше це актуально в умовах ЄС,

спільний економічний простір якого почав формуватися лише після підписання Єдиного Європейсь-

кого Акту у 1986 р. Саме тому аналіз факторів утворення і механізму державного впливу на ринок

медичних виробів є дуже важливим з точки зору визначення вектору його розвитку, особливостей

та проблем функціонування.

Human health and life are main societal values. To maintain them medical devices were invented, having

gone a long way in their evolution. Just like other goods, medical devices are an object of economic
relationships, so, besides the social role, they are manufactured to generate income. Formation of a

market, that would combine the social and economic interests, does not appear possible without

establishing state regulations. It gains additional actuality in the EU conditions, common economic space

of which began to form after signing the Single European Act in 1986. For this reason analysis of factors

of emergence and mechanism of the medical device market regulation is essential for definition of its

development vector, peculiarities and functional problems.

Ключові слова: медичний виріб, ринок ЄС, державне регулювання, директиви ЄС.
Key words: medical device, EU market, state regulation, EU directives.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню даної теми присвячені роботи вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, а саме D. Kramer, S. Xu,
A. Kesselheim [2], T. Maak, J. Wylie [3], окремі напрямки
функціонування ринку в Україні та ЄС були висвітлені
Л. Оверчук [4], О. Пасечник [5], М. Зарічковою [6], О. Сяр-
кевичем [7], В. Бодаком [8]. Важливі висновки щодо
розширення ринків в Європі після імплементації угоди
про асоціацію між Україною та ЄС містяться в працях
В. Чужикова [9], а також О. Шниркова та В. Муравйова
[10].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявлення факторів запровад-

ження регулювання ринку медичних виробів в ЄС, до-
слідження його поточної якості функціонування та оці-
нка майбутніх змін.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фактори запровадження регулювання ринку медич-
них виробів в ЄС.
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Як було зазначено, медичні вироби застосовують-
ся на/в тілі людини, тому було б логічно припустити,
що основною причиною створення нормативних рамок
для функціонування ринку медичних виробів є саме тур-
бота про здоров'я населення. Проте, не відкидаючи важ-
ливість даного компоненту, головним мотивом запро-
вадження директив, що регулюють медичні вироби, ви-
роби in vitro (в перекладі з лат. — "в склі", тобто виро-
би для здійснення аналізу людських зразків поза тілом)
та активні імпланти, було створення єдиного ринку ме-
дичних виробів в Європейському Економічному Співто-
варистві. Велику роль у цьому процесі відіграло підпи-
сання у 1986 р. Єдиного європейського акту [11], який
доволі чітко регламентував організацію єдиного еконо-
мічного простору та вільний обіг товарів та послуг. Цим
документом передбачався перехід до єдиного ринку до
1 січня 1993 р., не оминаючи й ринок медичних виробів.

Окрім вищезазначенего, до факторів запроваджен-
ння регулювання можна віднести:

— Прискорення технологічної революції. Очевид-
но, що наукові та технологічні досягнення нагромаджу-
ються та слугують базою для подальших відкриттів. Тим
більше це актуально для сектору медичних виробів, ос-
кільки він є незмінним лідером за кількістю поданих
заявок на отримання патентів. Так, у 2017 р. Європейсь-
кий офіс патентування (англ. European Patent Office)
отримав 13090 заявок від компаній сфери медичних тех-
нологій, що більше показника 2016 р. на 6,2% [12]. Для
порівняння показник 2010 р. складав 10479 заявок.

— Загострення глобальної секторальної конку-
ренції. Історично головним конкурентом Європейсько-
го Союзу на глобальному ринку медичних виробів є
США, де законодавче регулювання сформувалося ще
у 1976 р. через прийняття поправок щодо медичних ви-
робів [13]. Важко оцінити вплив прийняття амери-
канського законодавства на розробку та імплементацію
європейського, проте у кінцевому підсумку директиви
ЄС виявилися менш жорсткими до виробників та їхньої
продукції у порівнянні з нормами США. Прямим чином
це спонукало американські компанії до початкового ви-
ходу на європейський ринок, а вже потім до ініціації про-
цесу допуску на вітчизняний. "Разом з тим, що процес
допущення виробів на ринок США є дорожчим, ніж у
ЄС, він ще й займає більше часу... Галузеве опитування
2010 року показало, що отримання дозволу від Управ-
ління з контролю за продовольством та медикамента-
ми (англ. Food and Drug Administration) через процеду-
ру 510 (k) в середньому займає 31 місяць, та 54 місяці з
використанням заявки на попереднє одобрення (англ.
Premarket Approval Application)... Затвердження по-
дібних виробів в ЄС зайняло 7 та 11 місяців відповідно"
[3, с. 540; 14, с. 6, 22, 23].

— Наявність прямої і прихованої державної підтрим-
ки інноваційних сфер. Напряму досліджень та науково-
го прогресу завжди приділялись окремі розділи в уго-
дах Європейського Співтовариства і Європейського
Союзу. Регулярно заохочувалася підтримка малого та
середнього підприємництва, інститутів та дослідницьких

Таблиця 1. Етапи модернізації ринку медичних виробів в ЄС

Джерело: складено автором.

Етапи Часові лаги Компанії-лідери Особливості 

Розвиток 
національних 

ринків 

1957 – 1986 рр. Домінування 
національних лідерів 

Підписання Єдиного Європейського Акту (1986 р.), що регламентував 
формування єдиного європейського економічного простору, а Розділом VI 

визначав задачі для дослідницького і технологічного прогресу Європейського 
Співтовариства, заохочував дослідницькі центри, університети, малі та 

середні підприємства у їхній дослідній діяльності  

Конвергенція 

національних 
ринків 

1987 – 1993 рр. - Візуалізація 

внутрішніх органів: BK 
Ultrasound, Esaote 

Group, Siemens. 
- Вироби для серцево-

судинних захворювань: 
B. Braun. 

- Прилади для діалізу: 
Baxter, CMA, Hemodia 

Імплементація Маастрихтської угоди (1992 р.), яка заклала фундамент для 
політичного, економічного і монетарного союзу та введення єдиної 
європейської валюти – євро. 
Прийняття Директиви 90/385/ЕЕС (1990 р.) щодо активних медичних виробів, 
які імплантують, що звела до загального знаменника національні 
законодавства країн-членів ЄС. 
Прийняття Директиви 93/42/ЕЕС щодо медичних виробів (1993 р.), 
результатом якої є встановлення вимог до класифікації виробів та їхнього 
допуску на ринок. 
Ухвалення Рішення Ради Європейського Співтовариства 93/465/EEC (1993 р.) 
щодо запровадження маркування відповідності суттєвим вимогам директив 
(маркування СЕ) 

Розвиток 
європейського 
ринку 

1994 – 2000 рр. - Осьова томографія: 
Philips Medical Systems 
N.V., Medicsight PLC, 
Agito Medical. 
- Магнітно-резонансна 
томографія: Agito 
Medical, MR Solutions 

Підписання Амстердамської угоди (1997 р.), що заохочувала галузеву 
взаємодію та митне співробітництво між країнами-членами ЄС. 
Прийняття Директиви 98/79/ЕС щодо медичних виробів in vitro (1998 р.), яка 
запроваджувала єдине регулювання виробів in vitro на території ЄС 

Розширення 
європейського 
ринку 

2001 – 2007 рр. Біонічні прилади та 
протези: Össur Europe, 
Second Sight Medical 
Products Sàrl 

Прийняття Ніццького договору (2001 р.), який фіксував включення до складу 
ЄС 12 країн-членів станом на 2007 р., і як наслідок розширення внутрішнього 
ринку ЄС. 
Підписання Лісабонської угоди (2007 р.), якою було внесено численні 
поправки до раніше прийнятих Римської та Маастрихтської угод 

Технологізація 
ринку 

2008 – 2014 рр. Роботизовані хірургічні 
системи: Intuitive 
Surgical Sàrl, Renishaw 

Відміна Рішення 93/465/ЕЕС через прийняття Рішення Європейської Комісії 
768/2008/ЕС (2008 р.) щодо загальних вимог до розміщення товарів на ринку. 
Прийняття рішення 2010/227/EU щодо організації Європейської бази даних 
медичних виробів (EUDAMED) (2010 р.), використання якої стало 
обов'язковим в 2011 р. 

Нормотворче 
осучаснення 
європейського 
ринку 

2015 – 2021 рр. Продукти сфери 
медицини, вироблені на 
3D принтерах: 
Renishaw, Ultimaker, 
Zortrax 

Прийняття Розпорядження ЄС 2017/745 щодо медичних виробів та 
Розпорядження ЄС 2017/746 щодо медичних виробів in vitro (обидва – 2017 р.) 
на заміну застарілим Директивам 93/42/ЕЕС та 98/79/ЕС відповідно 
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центрів у їхній науковій та до-
слідній діяльності. Факт такої
підтримки є одним з елементів
державного регулювання рин-
ку.

— Значне зростання попи-
ту на новітнє обладнання. На
початок 2018 р. у світі нарахо-
вувалося понад 500000 медич-
них виробів [15, с. 6] різного
типу та складності. Чим більше
виробів з'являються на ринку,
тим актуальнішим постає пи-
тання контролю за їхньою без-
пекою та роботою. Комплекс-
но вирішити дану проблему без
впровадження державного ре-
гулювання неможливо.

— Креативізація процесів
розроблення, випробування та комерціалізації. Ство-
рення нових виробів, які за своєю суттю не є медични-
ми (такі як кольорові лінзи, обладнання для ліпосакції
тощо), змушує державні інституції шукати регуляторні
рішення і для них, тому що ризики, що несуть такі виро-
би, мають медичний характер та можуть заподіяти шко-
ду здоров'ю користувача.

Наведені фактори побудовані на принципах історич-
ної послідовності, зростаючої технологічності, інтелек-
туалізації виробничих процесів, поліструктуризації [16]
та наднаціонального регулювання якості. Кожний з них
має своє відображення в етапах модернізації ринку ме-
дичних виробів в ЄС, що наведені в таблиці 1.

Всі етапи характеризуються прийняттям норматив-
но-правових актів, які відповідали викликам відповід-
ного часового лагу та забезпечували подальший розви-
ток європейського ринку медичних виробів. Завдяки
цьому в глобальному вимірі він залишається найприваб-
ливішим у порівнянні з ринками інших регіонів з точки
зору запровадження інновацій.

Слід зазначити, що до 1990-х років регулювання
ринку медичних виробів обмежувалося лише національ-
ними законодавствами країн-членів ЄЕС. Вже 14 черв-
ня 1993 р. було представлено Директиву про медичні
вироби [17] (надалі — Директива), яка надавала
інструкції щодо виробництва, безпеки експлуатації та
контролю за виробами після введення їх в обіг. Між
іншим, Директивою була введена класифікація медич-
них виробів за ступенем їх ризику для користувачів, і
критерії оцінки відповідності для кожного класу ви-
робів, відповідність яким давала право доступу до рин-
ку кожної країни-члена Європейського Співтовариства.
Для підтвердження відповідності медичних виробів ви-
сунутим у Директиві вимогам використовується знак СЕ
(фр. Conformitе Europеenne), який свідчить про задо-
волення вимог щодо безпеки для здоров'я користувачів,
безпеки функціонування та екологічності.

Серед зарубіжних вчених поширена думка, яку до-
волі чітко вдалося сформулювати C. Altenstetter та G.
Permanand: "На відміну від фармацевтичної галузі ЄС,
походження якої було обумовлено охороною здоров'я,
історія регулювання ринку медичних виробів глибоко
закарбована в ринковий проект 1980-х років…" [1, с. 13].

На додаток до цього варто відзначити цікаву деталь, що
непрямим чином підтверджує економічний характер фор-
мування ринку медичних виробів: Директивою встанов-
люється, що для доступу на ринок медичний виріб пови-
нен пройти процедуру оцінки відповідності, внаслідок
якої має підтвердитися заявлений спосіб застосування
такого виробу та його безпеки, проте підтвердження
клінічної ефективності (здатності допомогти пацієнтам в
лікуванні) не обов'язкове [17, с. 5]. З цього випливає, що
виявлення найефективнішого (з клінічної точки зору)
медичного виробу лежить на учасниках ринку, а роль
держави зведена до мінімуму, про що йтиметься далі.
Таким чином можна стверджувати, що утворення ринку
медичних виробів в ЄЕС у першу чергу було спричинено
економічними процесами, а не соціальним запитом.

Сучасне регулювання ринку медичних виробів ЄС.
Регулювання ринку цього специфічного сектору

виробництва відбувається на основі класифікації медич-
них виробів, які розділені на 4 класи в залежности від
ступеня їх ризику для користувачів: І, ІІа, ІІb та ІІІ. Кла-
сифікацію наведено в таблиці 2.

Кожному класу виробів відведена окрема процеду-
ра оцінки відповідності, проходження якої надає право
на розміщення виробу на ринку:

— виробники виробів І класу зобов'язані пройти
процедуру самостійного декларування, тобто складан-
ня декларації відповідності, в якій зазначається, що
виріб відповідає зазначеним в Директиві вимогам. Після
цього компанія самостійно наносить знак СЕ на свій про-
дукт та починає постачати його на ринок;

— для виробників виробів класів ІІа, ІІb та ІІІ перед-
бачено два шляхи отримання дозволу на допуск до рин-
ку: 1) подачу технічної документації (для виробів Класів
ІІb та ІІІ — додатково клінічні докази коректної роботи
виробу) до так званих нотифікованих органів, які після
проведення оцінки відповідності зазначеним в Дирек-
тиві вимогам складають декларацію відповідності ра-
зом з виробником. Після цього знак СЕ може бути на-
несений на виріб, що дає право постачати його на ри-
нок; 2) проведення аудиту якості виробництва нотифі-
кованим органом, після проходження якого складаєть-
ся декларація відповідності і на виріб наноситься знак
СЕ.

Клас 
виробу 

Ступінь 
ризику 

Опис 
Приклади 
виробів 

І Низький Більшість неінвазивних виробів, що не взаємодіють з 
тілом людини 

Госпітальні 
ліжка 

ІІа Помірний Обмінюються енергією з пацієнтом терапевтичним 
шляхом або використовуються для діагностування та 
моніторингу медичного стану. Загалом, інвазивні, але 
обмежені природніми отворами в тілі людини 

Термометри, 
ваги 

ІІb Помірний Більшість хірургічно інвазивних/активних виробів, що 
частково або повністю імплантуються в тіло людини. 
Можуть змінювати склад тілесних рідин 

Інфузійні 
насоси, 
хірургічні 
лазери 

ІІІ Високий Використовуются для підтримки життя та запобігання 
погіршенню здоров'я людини, або такі, що представляють 
потенційний високий ризик захворювання або шкоди 
здоров'ю. Вироби, що безпосередньо з'єднуються з 
центральною кровоносною та/або нервовою системою, 
або містять лікарські засоби 

Судинні та 
нейрологічні 
імпланти, 
замінні 
серцеві 
клапани 

Таблиця 2. Приклади класифікації медичних виробів

Джерело: French-Mowat E. How are medical devices regulated in the European Union? /
E. French-Mowat, J. Burnett // Journal of the Royal Society of Medicine. — 2012. — No. 105. —
P. 22—28.
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Враховуючи вищезазначене, слід зауважити, що
велика роль в процесі виведення медичних виробів на
ринок ЄС відводиться нотифікованим органам (англ.
notified bodies). Саме ці установи, що є приватними ком-
паніями і діють по всій території ЄС, мають ексклюзивні
права, адже їхня основна функція полягає в оцінці відпо-
відності виробів вимогам Директиви. Через свою фак-
тично монопольну роль у процесі просування виробів
на європейський ринок зазначені інститути мають чис-
ленні конфлікти, а деякі науковці ставлять під сумнів
пріоритетність діяльності нотифікованих органів.
Оскільки фінансування такої експертної, по суті, діяль-
ності здійснюється приватним сектором, а точніше за
рахунок виробників медичних виробів, нотифіковані
органи можуть бути зацікавлені у залученні якомога
більшого кола клієнтів шляхом менш жорсткого конт-
ролю за дотриманням зазначених в Директиві вимог.
""Не дивлячись на те, що нотифіковані органи Великоб-
ританії акредитовані Службою акредитації Великобри-
танії у відповідності до EN 13485 [відповідність стандар-
там якості та безпеки ЄС], існує декілька нотифікова-
них органів з двома-трьома співробітниками, що відно-
сить такі органи під інші стандарти". Іншими словами,
деякі ключові організації, призначені для контролю за
тим, що надходить на європейський ринок, можуть бути
недостатньо суворими у перевірці безпеки та якості ро-
боти виробу" [18, с. 2].

Тим не менш, нагляд за медичними виробами вже вве-
деними на ринок здійснюється державними органами. До
2011 року кожний факт несприятливого явища, випадку
завдання шкоди користувачам, порушення в роботі медич-
них виробів тощо повинен був передаватися до компетен-
тного органу відповідної країни, де був зафіксований та-
кий факт. Після цього така інформація розповсюджува-
лася серед інших компетентних органів країн-членів ЄС. З
2011 року було передбачено обов'язкове використання
інформаційної системи Європейської бази даних медич-
них виробів (EUDAMED — European Database for Medical
Devices), куди надсилаються всі вищезазначені факти.
Однак, станом на початок 2018 р. публічного доступу до
цієї бази поки що не існує, натомість її користувачами є
лише компетентні органи та Європейська Комісія (ЄК) [19].
З цієї причини має місце ще одна проблема сучасного ре-
гулювання ринку медичних виробів ЄС — недостатня про-
зорість та відкритість для загального доступу. Проте ця
проблема частково вирішена в новому Розпорядженні ЄС
2017/745 щодо медичних виробів, яке набуло чинності 25
травня 2017 р., але стане обов'язковим до виконання на-
весні 2020 р. [20].

Новації в регулюванні медичних виробів та виробів
in vitro.

У квітні 2017 р. було прийнято Розпорядження ЄC
2017/745 щодо медичних виробів та Розпорядження ЄC
2017/746 щодо виробів in vitro. Вони відміняють дію
директив 73/42/ЕЕС і 98/79/ЕС в 2020 та 2022 рр.
відповідно.

Найважливішими особливостями нового підходу в
сфері регулювання є такі:

— врахування досягнень технологічного прогресу
та суттєве зростання числа інновацій у сфері медичних
виробів, регулювання яких через директиви 1990-х років
кінцево втратило сенс;

— створення Координаційної групи з медичних ви-
робів (англ. Medical Device Coordination Group), основ-
ними компетенціями якої стали: надання допомоги в
оцінюванні нотифікованих органів та органів (лабора-
торій, центрів тощо), що здійснюють безпосередню
оцінку відповідності; консультування ЄК з питань но-
тифікованих органів; сприяння успішній імплементації
нового регулювання; розвиток технічних стандартів
медичних виробів; координування діяльності країн-
членів ЄС у сфері класифікації та визначення статусу
виробів, клінічних досліджень, контролю та ринково-
го нагляду;

— контроль у процесі ухвалення рішень та ринко-
вий контроль за функціонуванням високоризикових
виробів здійснюватиметься не тільки нотифікованими
органами, а ще й групою незалежних експертів на рівні
ЄС. За спільним рішенням ЄК та Координаційної групи
з медичних виробів може бути створена експертна па-
нель для надання наукової, технічної та/або клінічної
експертизи та консультацій. Панелі функціонуватимуть
на постійній або тимчасовій основі;

— клінічні дослідження медичних виробів, що
здійснюватимуться в кількох країнах-членах ЄС, підпа-
датимуть під єдиний критерій оцінювання. Якщо попе-
редні директиви передбачали подачу заявок на прове-
дення клінічного дослідження в кожній окремій країні,
що ускладнювало загальний процес, то за новою про-
цедурою спонсор дослідження подаватиме єдину заяв-
ку через електронну систему, яка надалі розповсюдить
такий запит до всіх країн-членів ЄС;

— естетичні матеріали та інші вироби немедичного
призначення, які за природою функціонування та ризи-
ку подібні до медичних виробів (наприклад, кольорові
контактні лінзи), визнаються медичними виробами та є
об'єктами більш жорсткого регулювання;

— за старого регулювання статистично лише один
з п'яти медичних виробів in vitro проходив перевірку
нотифікованими органами перед його виведенням на ри-
нок. Нове регулювання ставить за мету підвищити цей
показник до чотирьох виробів in vitro з п'яти;

— EUDAMED міститиме більше інформації щодо
медичних виробів, що охоплює: електронну систему для
реєстрації медичних виробів; електронну систему для
реєстрації економічних операторів на ринку; електрон-
ну систему нотифікованих органів та сертифікатів; елек-
тронну систему клінічних досліджень; електронну сис-
тему контролю та постмаркетингового нагляду; елект-
ронну систему ринкового нагляду. Більшість інформації,
що міститься у цих системах, буде доступна для загаль-
ного доступу. Разом з цим вводиться система унікаль-
ної ідентифікації виробу (англ. UDI (Unique Device
Identification) System), використання якої дозволить
відстежувати виріб від етапу його виробництва до роз-
міщення на ринку [21, с. 36, 38];

— спеціально створена "імплантна картка" для так
званих імплантованих виробів дозволить пацієнтам от-
римувати більше інформації, а саме: назву виробу, його
серійний номер та номер партії, номер UDI, модель, а
також назву, адресу та веб-сторінку виробника; строк
придатності виробу; застереження, попередження
тощо, що є необхідним для забезпечення безпеки ро-
боти виробу;
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— виробники зобов'язуються здійснювати фінансо-
ву компенсацію пацієнтам у випадку завдання їм шкоди
від дефектних медичних виробів.

ВИСНОВКИ
У роботі було виявлено, що запровадження регулюван-

ня ринку медичних виробів ЄС як такого стало результатом
не стільки соціального запиту, скільки продовження еко-
номічного процесу формування ринку. Умовою завершен-
ня формування ринку було ухвалення Єдиного Європейсь-
кого Акту, який передбачав створення єдиного європейсь-
кого ринку з вільним обігом товарів та послуг. Свого регу-
лювання ринок медичних виробів ЄС набув у вигляді ди-
ректив щодо медичних виробів та виробів in vitro.

Директиви, прийняті ще в 1990-і роки, передбачали
врахування цілого ряду особливостей, серед яких було
виділено: а) класифікацію медичних виробів на 4 класи в
залежності від їхнього ступеня ризику для користувачів,
б) вирішальну роль нотифікованих органів у процесі ух-
валення та допуску медичного виробу на ринок. Незва-
жаючи на таку роль, нотифіковані органи є приватними
компаніями, метою яких (як і будь-яких приватних
підприємств) є отримання прибутку. Не вдаючись до оц-
інки такого явища, зазначимо, що це фактично свідчить
про мінімальну участь держави у процесі допуску виро-
бу на ринок, в) участь держави в процесі регулювання
має прояв у контролі за безпекою та функціонуванням
медичних виробів, що вже введені на ринок. Такий конт-
роль здійснюється завядки системі EUDAMED, що, се-
ред іншого, слугує базою даних для несприятливих явищ
та фактів заподіяння шкоди користувачам медичних ви-
робів, г) інформація про факти несприятливих явищ, про-
цес і результат ухвалення медичних виробів та їх подаль-
ший випуск на ринок є закритою для загального досту-
пу. Станом на 2018 р. доступ до бази даних мають лише
нотифіковані органи, виробники та представники ЄК.

Проблеми діяльності нотифікованих органів та зак-
ритості інформації EUDAMED були частково вирішені в
нових розпорядженнях щодо медичних виробів та ви-
робів in vitro. До контролю за ухваленням медичного
виробу та його допуском на ринок було долучено панель
незалежних експертів. В той же час, більшість інформації,
що міститься в EUDAMED, стане доступною для загалу.
Оцінити ефективність запроваджуваних новацій можна
буде після 2020 р., коли Розпорядження щодо медичних
виробів стане обов'язковим до виконання.
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Усі сфери життєдіяльності людини супроводжуються певними ризиками, особливо це сто-

сується трудових відносин, оскільки чимало видів трудової діяльності носить небезпечний для

здоров'я та життя людини характер. На сьогоднішній день страхування є одним з найефектив-

ніших методів захисту інтересів та прав співробітників у разі настання несприятливих для їхнього

здоров'я або, навіть життя, наслідків. Існує чимало категорій працівників, обов'язкове страху-

вання яких передбачено чинним законодавством, а механізм запровадження обов'язкових видів

страхування, порядок та правила його проведення, форми типового договору та розрахунків

установлює Кабінет Міністрів України. Роль держави в страхових відносин полягає в забезпе-

ченні належного та оптимального механізму їхнього регулювання для конкретної сфери народ-

ного господарства.

Розбудовуючи правові демократичні засади громадянського суспільства, держава намагаєть-

ся всебічно поєднувати політику економічних, державно- стратегічних реформ з активною со-

ціальною політикою, перенесенням основних її акцентів насамперед на частину населення, яке

працює та сплачує податки. Проблеми розвитку сучасного суспільства пов'язані із погіршен-

ням стану довкілля, поглибленням соціальної нерівності, збереженням значних ризиків бідності,

соціальними та військовими конфліктами, поширенням тероризму тощо, що вимагає об'єднання

зусиль усього суспільства.

Як зазначає, Б. Буркинський, що саме держава займає пріоритетне місце під час висування

загальнонаціональних цілей, вона є ініціатором "національної політики", яка здійснюється в

суспільних інтересах. Повинен мати місце безпосередній вплив держави на всіх процеси соці-

алізації суспільства та народного господарства [1, с. 136].

Від ефективної соціально-трудової політики, покликаної якісно забезпечити потреби людей

на рівні сучасних життєвих стандартів, мінімізувати матеріальні та соціальні ризики, пов'язані

із закономірностями господарської системи, залежить ставлення населення до якості викону-

ваних робіт, до трудового колективу, до суспільства та влади в цілому.

На сьогоднішній день існує низка проблем пов'язаних з системою страхування з боку держа-

ви, загальнообов'язкове соціальне страхування не виконує свою функцію належним чином,

листки непрацездатності та гарне медичне обслуговування стали розкішшю для багатьох пра-

цівників нашої держави незалежно до сфери господарювання.

Крім того чимало професій несуть безпосередні ризики для життя та здоров'я людей, тому

потребують зовсім іншого рівня страхових інститутів. Для повноцінного розвитку соціально-

трудових інститутів в умовах ринкових перетворень, саме добровільне особисте страхування є

найважливішою складовою соціального пакета для найманих працівників. Однак однією з важ-

ливих проблем є оцінка ймовірних несприятливих наслідків тих чи інших рішень для економіч-

ної, політичної, соціальної, екологічної стійкості [1,с. 131].

Головною метою особистого страхування є надання страхового захисту фізичним особам (ок-

ремим громадянам, членам їх сімей), а також працівникам підприємств за рахунок роботодав-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Згідно з Конституцією України кожен громадянин має
право на належні та здорові умови праці, право на за-

ця у разі настання несприятливих подій для їхнього життя і здоров'я. Однак на сьогодні до прий-

няття відповідного закону про обов'язкове медичне страхування в Україні зазначений вид стра-

хування може бути лише як добровільний незалежно від професії або посади працівника.

All spheres of human life are accompanied by certain risks, especially in the labor relations' field,

since many labor activity' types are dangerous for person's health and life. Today,the insurance is

one of the most effective methods of protecting the employees's interests and rights. There are

many workers' categories whose compulsory insurance is provided by the current legislation, and

the Cabinet of Ministers of Ukraine establishes the mechanism for the introduction of insurance'

mandatory types, the procedure and rules for its implementation, the standard contract and

calculations' form.That's why the market transformations in the country's economy caused the need

to revise the labor relations institute from the economic development point of view.

Nowadays, there are a number of problems associated with the state insurance system, the

compulsory social insurance does not function properly, the disability sheets and good medical care

have become a luxury for many employees of our state, the management's sphere regardless. In

addition, many professions carry immediate risks to people's lives and health, and therefore require

a completely different level of insurance institutions. For a full-fledged development of market

transformations and socio-labor institutions, the insurance is the most important component of the

hired workers' social package.

Aim and tasks. The aim of the article is represented the main tendencies and realities the insurance

role in labor relations and is analyzed the optimal mechanism for their regulation in such specific

sphere of the national economy as natural reserved fund. In addition, many professions carry

immediate risks to people's lives and health, and therefore require a completely different level of

insurance institutions.

Research results. In this article we have reviewed the implementation preconditions of using the

labor insurance in natural reserved fund' sphere. From an effective social and labor policy is designed

to provide people with the life's quality at the modern living standards' level , minimize the material

and social risks associated with the economic system's laws, the population's attitude to the

performed work quality, the labor collective, society and government in general. The main personal

insurance' objective is to provide insurance protection to individuals (individual citizens, members

of their families), as well as enterprises' employees in the adverse events for their life and health.

However, today, before the relevant law adoption on compulsory health insurance in Ukraine, the

specified insurance type can be only voluntary, regardless of the employee's profession or position.

 Conclusions. The Ukrainian development' insurance stimulating requires an integrated approach

to addressing this issue, taking into account economic, legal and social factors. Nowadays, the

current legislation regulating the procedure for compulsory insurance contains a number of gaps, a

number of issues concerning the specifics of "sectoral" insurance is absent at all. Due to the normative

regulation's imperfection of the nature reserve fund officials' insurance, there is no possibility of

allocating funds, both from the Ukrainian State Budget and from other sources not prohibited by

law. Therefore, the financing mechanism is one of the most important problems in implementing not

only insurance provisions, but also a number of other urgent issues. At present, it is necessary to

create a fully-fledged regulatory framework for compulsory state personal insurance, adopting

appropriate by-laws, which would legislatively define the insurance' particulars in accordance with

the industry's requirements, the cooperation's conditions with insurers, their liability and reliability

criteria, the calculating insurance rates' procedure etc.

Ключові слова: природно-заповідний фонд, відносини страхування, застрахована особа, нормативно-
правові інститути, ризики, критерії надійності.

Keywords: natural reserve fund, insurance relations, insured specially, regulatory institutes, risks, means of
economic stimulation, reliability criteria.

хист при нещасному випадку на виробництві чи профес-
ійному захворюванні. У зв'язку з суспільними змінами,
нестабільною зайнятістю, посиленням напруженості тру-
дових відносин, незадоволенням умовами праці, деструк-
тивними соціально-економічними та психологічними чин-
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никами, наданням не завжди якісних медичних послуг, з
метою уникнення та попередження негативних наслідків
як фізичного характеру (травмування на виробництві, ле-
тальні наслідки) так і психо-соматичного характеру (деп-
ресія, стрес, перевтома) виникла необхідність особисто-
го страхування працівників. Тому, незважаючи на непро-
сте сьогодення, чимало роботодавцiв передбачають у
своїх бюджетах корпоративний соцiальний пакет, скла-
довою якого є медичне i недержавне страхування пра-
цiвникiв. Роботодавець за погодженням з працiвником
укладає договiр страхування та фінансує такi витрати,
працiвник у разi настання страхового випадку одержує
страховi виплати.

Однак, навіть у тих сферах народного господарства,
де особисте страхування передбачено, як обов'язкове на
державному рівні, відсутні механізми його реалізації.
Норми права містять загальний характер, існує величез-
на кількість прогалин, немає деталізації порядку та умов
проведення такого страхування, визначення чіткого пе-
реліку професій посад працівників, видів страхових ри-
зиків, джерел та обсягів фінансування. Необхідність
чіткої регламентації процедури та індивідуалізації осо-
бистого страхування працівників зумовлена ринковими
перетвореннями в економіці держави, забезпечення
фізичного, соціального та психологічного благополуччя
персоналу, що значно підвищить якість та рівень роботи
працівників в цілому. Чимало важливих для держави сфер
діяльності забезпечуються за допомогою людських ре-
сурсів, а не науково-технічного прогресу, як наприклад,
природоохоронна та природо заповідна справа. Дуже
важливим суспільним інструментом є реалізація зваже-
ної та ліберальної регіональної політики, розвиток соц-
іально-політичних компонентів [1, с. 128]

Зокрема на посадових осіб служби державної охо-
рони природно-заповідного фонду покладено обов'яз-
ки охорони та збереження особливо цінних природних
комплексів, об'єктів та територій. Відповідні посадовці
несуть підвищену відповідальність перед державою та
суспільством, і тому повинні мати додаткові соціально-
побутові та психологічні заходи забезпечення роботи, а
також засоби попередження ризиків та відшкодування
шкоди,як наприклад державне особисте страхування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА НОРМ
ЗАКОНОДАВСТВА ПО ПРОБЛЕМІ

Організаційно-правові основи соціальних стандартів
та їх реформування були об'єктами дослідження М.
Бондарука, В.Бурака, О.Москаленко, П. Пилипенко, С.
Прилипка, О. Тищенка, М. Шумила.

Питанням основних засад добровільного медичного
страхування присвячували роботи такі науковці: О.
Білик, С. Бурлаєнко, Ю. Гришан, О. Капшук, Є. Кісельов,
І. Кірпа, Н. Нагайчук, В. Пащенко, А. Ситник, О. Сол-
датенко, Т. Стецю, та інші.

У працях Б. Буркинського, В. Степанова, С. Харічко-
вої, Л. Круглякової висвітлено питання понятійно-кате-
горіального апарату соціально-політичних, економіко-
екологічних, ресурсово-сировинних компонентів стало-
го розвитку.

Законом України "Про страхування" врегульовано
відносини у сфері страхування і спрямований на створен-
ня ринку страхових послуг, посилення страхового захис-
ту майнових інтересів підприємств, установ, організацій
та фізичних осіб [2].

Цивільним кодексом України визначено поняття до-
говору страхування, предмет, форму, істотні умови, пра-

ва та обов'язки, відповідальність сторін, момент набран-
ня чинності та підстави припинення договору страхуван-
ня [3].

Законом України "Про природно-заповідний фонд
України" передбачено, що посадові особи служби дер-
жавної охорони природно-заповідного фонду України
підлягають обов'язковому державному особистому стра-
хуванню в порядку, встановленому законодавством [4].

Податковим кодексом України визначено, що витрати
підприємства у вигляді страхування життя, здоров'я або
інших ризиків, пов'язаних з діяльністю працівників ро-
ботодавця, належать до податкових витрат, якщо обо-
в'язковість таких видів страхування встановлено законо-
давством [5].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

В умовах ринкових відносин суспільства перспектив-
ним є розвиток недержавної сфери реалізації права осо-
би на соціальне забезпечення, медичне забезпечення,
страхування життя, страхування здоров'я на випадок хво-
роби, формування недержавних професійних програм
допомоги безробітним, послуг сім'ям з дітьми тощо. Важ-
ливим фактом для створення ефективного механізму
соціального забезпечення є соціальний договір між дер-
жавою, юридичними особами що здійснюють госпо-
дарську діяльність та громадянським суспільством. Низь-
кий рівень реалізації механізму соціального партнерства,
неможливість якісно втілити в життя процедуру публіч-
но-приватного страхування призводить до декларатив-
ності норм чинного законодавства, нереалізації повною
мірою прав працівників, незабезпечення умов для гідної
життєдіяльності людини. Існування сучасної цивілізова-
ної держави неможливе без гідних соціальних стандартів
життєзабезпечення працівників будь-якої сфери госпо-
дарювання, а особливо тих категорій професії, посади
яких супроводжуються ризиками фізичного чи мораль-
но-психологічного характеру. Одним з головних таких
стандартів є особисте страхування працівників, як якіс-
на характеристика добробуту населення держави та
інструмент захисту кожної людини. Дуже важливим є
соціально-екологічний компонент, а саме рівень здоро-
в'я населення, наявність еконофільних технологій рівень
наукового та технічного розвитку, ступінь інформованості
населення [1, с. 128]. Також наразі не вирішено питання
щодо організаційного та правового механізму, а також
джерел фінансування страхування посадових осіб служ-
би державної охорони.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідженні пропонується розглянути поняття дер-

жавного особистого страхування працівників які відно-
сяться до природоохоронної сфери, а саме посадових
осіб служби державної охорони природно-заповідного
фонду. Проаналізувати основні теоретичні засади дер-
жавного особистого страхування відповідної категорії
працівників та механізм його практичної реалізації в умо-
вах сьогодення, а також джерела його фінансування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки найціннішим для кожної людини під час ви-

конання своїх трудових обов'язків є збереження здоро-
в'я, дедалі більше роботодавців включають до соціаль-
ного пакету договір добровільного медичного страхуван-
ня, однак є категорії професій та посад, особисте стра-
хування яких є обов'язковою вимогою держави. В умо-
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вах ринкових перетворень економіки особисте страху-
вання є не лише обов'язком деяких роботодавців, який
передбачений нормами чинного законодавства,та носить
формально-юридичний характер, але й є найкращим спо-
собом турботи про своїх працівників, можливістю залу-
чити висококваліфіковані та досвідчені кадри, фахівців
рідкісних професій в відповідну галузь народного гос-
подарства.

Б. Буркинський, В. Степанов зазначають, що з роз-
витком науково-технічного прогресу та ростом соціаль-
но-економічного добробуту населення виникають нові пе-
редумови для підвищення рівня безпеки [1, с. 131].

Отже, особисте страхування — галузь страхування,
у якій об'єктом страхових відносин є життя, здоров'я та
працездатність людини і яке спрямоване на забезпечен-
ня захисту сімейних доходів громадян, а також на нагро-
мадження ними коштів для підвищення рівня свого фінан-
сового добробуту [6; с.15]. Законодавцем визначено доб-
ровільні види страхування, серед яких до особистого
страхування працівників можна віднести: страхування
життя, страхування від нещасних випадків, медичне стра-
хування (безперервне страхування здоров'я), страхуван-
ня здоров'я на випадок хвороби [1]. Поділ страхування
на окремі види зумовлюється сукупністю ризиків, які вони
об'єднують, тривалістю дії договорів страхування, а та-
кож накопиченням страхових сум.

Однак водночас законодавець визначає медичне
страхування, як вид обов'язкового страхування в Україні
[1]. Однак на сьогодні до прийняття відповідного закону
про обов'язкове медичне страхування в Україні за-
значений вид страхування може бути лише як добро-
вільний.

 Законом України "Про природно-заповідний фонд
України" передбачено, що посадові особи служби дер-
жавної охорони природно-заповідного фонду України
підлягають обов'язковому державному особистому стра-
хуванню в порядку, встановленому законодавством [3].

Водночас Законом України "Про страхування" виз-
начено, що обов'язкові види страхування, які запровад-
жуються законами України, мають бути включені до цього
Закону. Забороняється здійснення обов'язкових видів
страхування, що не передбачені цим Законом. Для
здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів
України, якщо інше не визначено законом, встановлює
порядок та правила його проведення, форми типового
договору, особливі умови ліцензування обов'язкового
страхування, розміри страхових сум та максимальні роз-
міри страхових тарифів або методику актуальних розра-
хунків [1].

Податковим законодавством України встановлено,
що витрати підприємства у вигляді страхування життя,
здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю пра-
цівників роботодавця, належать до податкових витрат,
якщо обов'язковість таких видів страхування встановле-
но законодавством. До витрат платника податку включа-
ються внески на обов'язкове страхування життя або здо-
ров'я працівників у випадках, передбачених законодав-
ством, а також внески, визначені абзацом другим цього
пункту. Водночас зазначено особливий порядок подат-
кового обліку витрат роботодавця у вигляді страхових
внесків за договорами довгострокового страхування жит-
тя та будь-якого виду недержавного пенсійного забез-
печення [4].

Варто звернути увагу, що в частині податкового об-
ліку обов'язковість будь-яких видів страхування береть-
ся до уваги не тільки виходячи з переліку видів обов'яз-

кового страхування в Україні, передбаченого ст. 7 Зако-
ну про страхування, а й за наявності розроблених уря-
дом порядків (механізмів) застосування таких обов'яз-
кових видів страхування. Адже законодавством встанов-
лено, що механізм запровадження обов'язкових видів
страхування, а саме порядок та правила його проведен-
ня, форми типового договору та розрахунків установлює
Кабінет Міністрів України [7].

Оскільки передбачені Законом України "Про природ-
но-заповідний фонд України", норми про обов'язкове
державне особисте страхування посадових осіб служби
державної охорони природно-заповідного фонду Украї-
ни, відсутні у Законі України "Про страхування", такий
вид страхування має декларативний характер.

Станом на сьогоднішній день посадові особи служ-
би державної охорони несуть підвищену відповідальність
перед державою та суспільством, мають великий обсяг
прав, зокрема право на носіння табельної зброї, отже
існує чималий ризик їх здоров'ю та навіть життю під час
виконання своїх посадових обов'язків. Однак реального
механізму щодо здійснення процедури державного осо-
бистого страхування цієї категорії працівників немає,
оскільки відсутні відповідні правові норми.

Як зазначає Н. Оніщенко, без належної системи юри-
дичних механізмів право стає безсилим і ненадійним, не
виправдовує соціальних очікувань, а правові норми, що
встановлюють права та обов'язки членів суспільства, пе-
ретворюються у "благі" наміри, якщо влада не здатна
організувати поновлення та захист порушених прав [8].

Одним з реальних механізмів залучення досвідчених
та кваліфікованих осіб до роботи в службі державної охо-
рони природно-заповідного фонду є розроблення дієво-
го механізму страхування відповідної категорії праців-
ників, який буде передбачено цілою низкою норматив-
но-правових актів.

По-перше, Законом України "Про природно-запо-
відний фонд України" доцільно передбачити, що обов'яз-
кове державне страхування посадових осіб служби дер-
жавної охорони природно-заповідного фонду буде
здійснюватись повністю або частково за рахунок коштів
Державного бюджету України або адміністрації установ
природно-заповідного фонду за рахунок власних коштів,
або спільно особисто працівників та адміністрацій уста-
нов природно-заповідного фонду.

Також необхідно звернути увагу на джерела фінан-
сування страхування посадових осіб служби державної
охорони природно-заповідного фонду, оскільки цей ме-
ханізм може бути втілений в життя не тільки за рахунок
коштів Державного бюджету України. Законодавець
визначає, що фінансування матеріально-технічного за-
безпечення служб держохорони здійснюється в межах
кошторису, передбаченого на їх утримання, із залучен-
ням інших джерел, не заборонених законодавством [9].

Також нормативно-правовими актами України перед-
бачено, що кошти (в тому числі в іноземній валюті), одер-
жані установами природно-заповідного фонду від нау-
кової, природоохоронної, туристсько-екскурсійної, рек-
ламно-видавничої та іншої діяльності в межах заповід-
них територій та об'єктів, що не суперечать їх цільовому
призначенню, є їх власними коштами. Ці кошти не підля-
гають вилученню і використовуються для здійснення за-
ходів щодо охорони відповідних територій та об'єктів
природно-заповідного фонду [4]. Оскільки відповідні по-
садові особи здійснюють безпосередню охорону цих те-
риторій, отже виділення коштів для страхування не буде
визначено, як нецільове використання.
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Тому з метою зменшення навантаження на Держав-
ний бюджет України можливо передбачити, що адміні-
страції установ природно-заповідного фонду України ма-
ють право здійснювати особисте страхування посадових
осіб служби державної охорони за рахунок власних
коштів. Наприклад, завдяки співпраці з туристичними
агентствами або екскурсійними бюро адміністрації уста-
нов природно-заповідного фонду можуть отримувати
кошти по довгостроковій програмі pay-back за кожного
туриста, а екскурсійні агентства отримують статус офіц-
ійних дистриб'юторів "природо-заповідного еко-туриз-
му", наприклад, під зареєстрованим брендом "Pure-
natural tourism". Екскурсійні бюро, туристичні агентства,
які будуть надавати послуги "еко-заповідного туризму",
"природо-заповідного туризму" можуть мати податкові
пільги (канікули) або квазівідшкодування податку на до-
дану вартість з боку держави. Відповідні програми ма-
ють популяризувати вітчизняний туризм, відпочивати "по-
українські" буде не тільки престижно, але вигідно. Це
може стати основним видом відпочинку та оздоровлен-
ня для молодих сімей з дітьми, для родин, які планують
стати батьками та піклуються про своє здоров'я, і в той
же час бажають, щоб їх діти також мали доступ до при-
родних ресурсів не забруднених неконтрольованою
діяльністю людини. Наразі законодавцем передбачено
спеціальне використання природних ресурсів в межах
території об'єкту природно-заповідного фонду. Наприк-
лад, підприємство з виробництва косметичних засобів от-
римує ліміт на спеціальне використання природних ре-
сурсів (заготівлю рослин лікувального характеру), на
основі яких розроблює лінійку засобів догляду за шкірою
дітей "ultra-EKO" for kids, за концепцією цієї продукції
основний компонент косметичних засобів буде взагалі
взільнений від впливу людини, оскільки заготовляється
на заповідних територіях. Відповідне підприємство пра-
цює в основному або виключно з такими видами косме-
тичних засобів, має статус офіціного представника з усі-
ма перевагами (державна программа підтримки, подат-
кові пільги, знижена аренда землі або майнового комп-
лексу тощо). На підставі цільової державно-приватної
програми отримує кеш-бек у відсотковому вигляді за пев-
ний обсяг реалізованої продукції, частина коштів у виг-
ляді кеш-беку повертається також установам природно-
заповідного фонду. Водночас громадяни, які купують
український товар лінійки "ultra-EKO" for kids, на підставі
програми лояльності при накопиченні бонусів також от-
римують знижки або подарункові сертифікати, або бали
на придбання наступних одниць товару, або можуть час-
тково компенсувати надання послуг освітнього, екскур-
сійного, рекреаційного, оздоровчого харктеру установа-
ми природно-заповідного фонду України (рис. 1).

Додатковим джерелом коштів, можуть стати поруш-
ники дисципліни, які будуть виявлені серед посадових
осіб служби державної охорони. Наприклад розробити
"Положення про дисципліну посадових осіб служби дер-
жавної охорони природно-заповідного фонду", в якому
буде йти мова про притягнення до дисциплінарної та
інших видів юридичної відповідальності. Окремим розд-
ілом буде регламентована процедура матеріальної відпо-
відальності, де буде визначено коло "матеріально-відпо-
відальних" посад, підстави виникнення, умови та поря-
док відшкодування, а в якості додатку — типова форма
договору про індивідуальну матеріальну відповідальність,
розроблена з урахуванням специфіки галузі та посадо-
вих обов'язків співробітників. Однак відповідні кошти, які
буде стягнуто з винного працівника мають йти не до Дер-

жавного бюджету України, а безпосередньо як джерело
фінансування самої служби державної охорони відпові-
дної установи. Посадова особа, якою було нанесено
фінансово-економічну шкоду установі природно-запові-
дного фонду, на підставі договору про матеріальну відпо-
відальність, сама ж відшкодовує завдані збитки. Завдя-
ки такому механізму буде уникнено чималої кількості бю-
рократичних перепон, кошти швидко будуть надходити
до установ.

 Наразі чинним законодавством про працю визначе-
но, що письмові договори про повну матеріальну відпов-
ідальність можуть укладатися підприємством, установою,
організацією з працівниками (що досягли 18-річного
віку), які займають посади або виконують роботи, без-
посередньо пов'язані зі зберіганням, обробкою, прода-
жем (відпуском), перевезенням або застосуванням у про-
цесі виробництва переданих їм цінностей [10]. Врахову-
ючи широке коло повноважень, які має відповідна кате-
горія працівників, на підставі Положенням про службу
державної охорони природно-заповідного фонду Украї-
ни, укладення таких договорів не буде суперечити нормі
закону.

Положенням про службу державної охорони природ-
но-заповідного фонду України має бути визначено чіткий
та вичерпний перелік посад професій, які підлягають обо-
в'язковому державному особистому страхуванню. Також
вказати вид особистого страхування, який є обов'язко-
вим, а саме: страхування життя, страхування від нещас-
них випадків, медичне страхування (безперервне стра-
хування здоров'я), страхування здоров'я на випадок хво-
роби. Також доцільно внести зміни до Закону України
"Про страхування", в частині включення до переліку видів
обов'язкового страхування, яке здійснюється в Україні
— страхування посадових осіб служби державної охо-
рони природно-заповідного фонду.

Необхідно розробити окреме положення про обо-
в'язкове державне особисте страхування посадових осіб
служби державної охорони природно-заповідного фон-
ду, яке буде містити норми щодо порядку та правил його
проведення, форму типового договору та розрахунків,
підстави відповідальності сторін, основні положення
щодо видів медичної допомоги, зокрема терапевтичне,
хірургічне лікування (з оперативним втручанням чи без),
анестезіологічна допомога, проведення інтенсивної те-
рапії,протезування, вагітність, пологи та стани пов'язані
з ними, стаціонарне лікування та окремі його складові
(наприклад, КТ, МРТ, радіоізотопічна діагностика,
лікарські засоби для проведення курсу лікування, транс-
портування хворого реанімобілем, лікування на денно-
му стаціонарі, максимальну кількість страхових госпіта-
лізацій, викликів невідкладної допомоги тощо. Можливо
окремо передбачити на законодавчому рівні страхові ви-
падки, які мають бути обов'язково передбачені у страхо-
вих програмах (полісах), "вилку" лімітів відповідальності,
які будуть передбачені за один страховий випадок, мак-
симальний та мінімальний страховий платіж на рік та стра-
ховий тариф у відсотках, страхову суму, бонусні програ-
ми, обов'язкові виключення зі страхових випадків, мак-
симальний та мінімальний строк дії договорів, підстави
та умови перестрахування, групи ризику страхування.

У разі здійснення обов'язкового державного стра-
хування посадових осіб служби державної охорони при-
родно-заповідного фонду частково за рахунок Держав-
ного бюджету України, частково власних коштів адмі-
ністрації установ природно-заповідного фонду, частко-
во коштів працівників, необхідно передбачити співвідно-
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шення у відсотковому відсотку обсягів сплати страхових
внесків, порядок проведення страхових виплат.

Якщо мова буде йти про страхування посадових осіб
служби державної охорони природно-заповідного фон-
ду від нещасних випадків необхідно законодавчо врегу-
лювати питання щодо обмеження терміну страхування,
обмеження віку страхувальників, обмеження обсягу стра-
хової відповідальності, обумовленої наслідками нещас-
них випадків, які сталися із застрахованим у період дії
договору, настання нещасного випадку в період дії до-
говору страхування, зміст якого обумовлений діючими
правилами страхування, пропорційний розмір виплати
страхової суми залежно від ступеня втрати здоров'я, пра-
цездатності або часу лікування, обумовлений перелік до-
кументів, що підтверджують настання страхового випад-
ку, обумовлений термін виплати страхової суми, визна-
чення трирічного строку давності з дня прийняття стра-
ховиком рішення про страхову виплату або відмову у вип-
латі для звернення страхувальника з приводу виплати
страхової суми за втрату здоров'я внаслідок нещасного
випадку тощо. Також варто передбачити види основних
подій, внаслідок яких настають обов'язково страхові ви-

падки, оскільки вони безпосередньо пов'язані з виконан-
ня трудових функцій цією категорією працівників (наприк-
лад травма, утоплення, опіки, ураження блискавкою або
електричним струмом, обмороження, переохолоджен-
ня, випадкове гостре отруєння хімічними речовинами
(промисловими або побутовими), ліками, укуси тварин,
отруйних комах, змій)

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Стимулювання розвитку страхування в Україні потре-
бує комплексного підходу до вирішення цього питання з
врахуванням економічних, правових і соціальних чин-
ників. Успіх роботи підприємства, установи, організації
багато в чому залежить від результатів діяльності кож-
ного працівника. А бажання працівника якнайкраще пра-
цювати можна мотивувати не тільки рівнем заробітної
плати, іншими фінансово-економічними або соціально-
побутовими . але й іншими благами, наданими робото-
давцем. Наприклад, у вигляді страхування особистих і
майнових інтересів працівників. У певних випадках дер-
жавне особисте страхування працівників є обов'язковим
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і передбаченим на законодавчому рівні, як наприклад
страхування посадових осіб служби державної охорони
природно-заповідного фонду України.

На сьогоднішній день чинне законодавство України,
що регламентує порядок здійснення обов'язкового стра-
хування містить чимало прогалин, низка питань, що сто-
сується специфіки "галузевого" страхування взагалі
відсутня. Закон України "Про страхування" не приведе-
но у відповідність до галузевих нормативно-правових
актів, що унеможливлює здійснення процедури страху-
вання у правовому полі цілої категорії працівників.

Галузева норма законодавства, що передбачає обов'яз-
кове державне особисте страхування посадових осіб служ-
би державної охорони природно-заповідного фонду має
суто декларативний характер, оскільки повністю відсутній
механізм втілення її в життя "де-юре" та "де -факто", підста-
ви та умови укладення відповідних страхових договорів.

 Оскільки саме на цих посадовців покладено низку
обов'язків, щодо охорони особливо цінних природних
комплексів, об'єктів та унікальних територій, зокрема по-
в'язаних з ризиками для здоров'я та життя, розроблення
чіткого механізму здійснення їхнього страхування дасть
можливість захистити їх законні права та свободи, а та-
кож залучити до роботи в галузі принципові, досвідчені,
дисципліновані, висококваліфіковані кадри, які будуть
зацікавлені у позитивних результатах їх діяльності.

Через недосконалість нормативної регламентації пи-
тання страхування посадових осіб природно-заповідно-
го фонду відсутня можливість виділення коштів, як з Дер-
жавного бюджету України, так і з інших джерел, не за-
боронених законодавством. Тому механізм фінансуван-
ня є однією з найголовніших проблем щодо реалізації не
тільки положень про страхування, але й низки інших на-
гальних питань.

Наразі необхідним є створення повноцінної норма-
тивної бази щодо обов'язкового державного особисто-
го страхування, прийняття відповідних підзаконних актів,
які би законодавчо визначили особливості страхування
відповідно до вимог галузі, умови співпраці страховика-
ми, їх відповідальність та критерії надійності, порядок
розрахунку страхових тарифів тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Для лісозабезпечених регіонів України одним з
основних детермінантів соціально-економічного
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FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF DEVELOPMENT OF PROCESSING UNITS
OF THE FOREST SECTOR IN THE REGION: INVESTMENT ASPECT

Обгрунтовано, що розширене відтворення ресурсно-виробничого потенціалу переробних ланок

лісового сектору лісозабезпечених регіонів стане можливим за умови формування сучасного інстру-

ментарію фінансово-економічного регулювання процесів виробництва виробів з деревини, який

закладе необхідні стимули для виготовлення продукції з високою доданою вартістю. Встановлено,

що в динаміці капітальних інвестицій у виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та

поліграфічну діяльність не спостерігається позитивних проривних зрушень через недосконалість

існуючого механізму фінансово-економічного регулювання розвитку переробних ланок лісового
сектора. Виявлено, що відсутність сприятливого інституціонального підгрунтя здійснення інвести-

ційного процесу призводить до відтоку прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) із сфе-

ри переробки деревини. Встановлено, що магістральним напрямом формування сучасного інстру-

ментарію фінансово-економічного регулювання розвитку переробних ланок лісового сектору лісо-

забезпечених регіонів має бути інституціоналізація додаткових методів фіскального стимулювання

збільшення обсягів виробництва продукції на основі поглибленої переробки деревини та форм

фінансово-кредитного забезпечення реалізації проектів модернізації і реконструкції виробничо-

технічної бази деревообробних підрозділів лісогосподарських підприємств та суб'єктів приватного

деревообробного підприємництва.

It is proved that the expanded reproduction of the resource and production potential of the processing

units of the forest sector of the regions provided with forests will be possible under the condition of the

formation of modern tools of financial and economic regulation of the processes of production of wood

products, which will provide the necessary incentives for the manufacture of products with high added

value. It is established that in the dynamics of capital investments in the manufacture of wood products,

paper production and printing activities there are no positive breakthrough shifts for the imperfections of

the existing mechanism of financial and economic regulation of the development of processing units of

the forest sector. It is revealed that the lack of a favourable institutional framework for the implementation

of the investment process leads to the outflow of foreign direct investment (equity) from the processing

of wood sphere. It is established that the main direction of the formation of modern tools of financial and
economic regulation of development of processing units of the forest sector of regions provided with

forests should be the institutionalization of additional methods of fiscal stimulus increase the production

of products based on deep processing of wood and forms of financial and credit support of projects of

modernization and reconstruction of production and technical base of wood processing units of forest

enterprises and woodworking subjects of private entrepreneurship.

Ключові слова: фінансово-економічне регулювання, деревообробна промисловість, лісовий сектор, ка-
пітальні інвестиції, рентабельність, додана вартість.

Key words: financial and economic regulation, woodworking industry, forest sector, capital investments,
profitability, added value.

піднесення виступає розвиток переробної ланки лісо-
вого сектора, яка забезпечить виробництво продукції з
високою доданою вартістю та прискорить розвиток су-
міжних галузей. Основними суб'єктами деревооброб-
ного підприємництва виступають лісогосподарські
підприємства, у структурі яких функціонують дерево-
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обробні цехи, а також суб'єкти деревообробної промис-
ловості. Перспективними складовими переробної лан-
ки лісового сектору слід розглядати також целюлозно-
паперову та лісохімічну промисловість, які дають мож-
ливість забезпечувати глибоку переробку деревини,
зокрема низькосортної.

Але відсутність сучасного інструментарію фінан-
сово-економічного регулювання розвитку перероб-
них ланок лісового сектору лісозабезпечених регі-
онів, який передбачав би достатній набір фіскальних
та фінансово-кредитних преференцій суб'єктам
підприємницької діяльності, які реалізують проекти
переробки деревини, не дозволяє використати значні
можливості та резерви для збільшення обсягів вироб-
ництва деревообробної продукції з високою доданою
вартістю. Особливо ускладненою є ситуація з фор-
муванням інституціонального підгрунтя стимулюван-
ня інвестицій у переробну ланку лісового сектору як
країни в цілому, так і окремих регіонів зокрема. З
огляду на сказане, актуалізувалася проблема розроб-
ки сучасних теоретико-методологічних підходів до
формування системи фінансово-економічного регу-
лювання розвитку переробних ланок лісового секто-
ру з метою активізації процесу залучення інвестицій
у деревообробну, целюлозно-паперову та лісохіміч-
ну промисловість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Виходячи з необхідності формування портфеля
стратегічних альтернатив розвитку лісозабезпечених ре-
гіонів, у працях багатьох вітчизняних вчених [1—8] про-
понуються конкретні напрями удосконалення фінансо-
во-економічного механізму розвитку переробних ланок
лісового сектору регіонів на основі врахування можли-
востей і загроз розвитку деревообробної промисло-
вості, забезпечення прийнятного рівня економічної
ефективності лісопромислової діяльності, підвищення
рівня результативності зменшення втрат лісосировини
та використання лісосічних відходів і відходів дерево-
обробки, формування сучасного ринку деревооброб-
ної продукції та нарощення експортного потенціалу пе-
реробної ланки лісового сектора.

О. Похильченко виокремлює слабкі сторони розвит-
ку переробних ланок лісового сектора, усунення яких
та їх трансформація в сильні сторони вимагає форму-
вання сучасного інструментарію фінансово-економічно-
го регулювання діяльності переробних ланок лісового
сектору лісозабезпечених регіонів. До таких слабких
сторін автор відносить: підвищення цін на енергоносії,
складне фінансове становище підприємств, незначна
підтримка держави. Диверсифікація інструментів фінан-
сово-економічного регулювання розвитку переробної
ланки лісового сектору лісозабезпечених регіонів має
відбуватися, виходячи з необхідності розвитку процесів
спеціалізації шляхом переходу на повний цикл обробки
деревини, відновлення міжгалузевих зв'язків техноло-
гічно пов'язаних галузей, проведення на державному
рівні заходів по захисту внутрішнього ринку продукції
деревообробки, оптимізації ставок ввізного мита на
меблі та продукцію деревообробки, скасування анти-
демпінгових квот на імпорт плит ДСП, покращення за-

безпечення підприємств галузі лісоматеріалами [5,
c. 249].

Заслуговує на увагу підхід Я. Дяченка, згідно якого
система фінансово-економічного регулювання струк-
турних зрушень в переробних ланках лісового сектора
має передбачати формування декількох блоків засобів
регулювання: бюджетно-фінансового (використання
коштів консолідованого бюджету); грошово-кредитно-
го (забезпечення сприятливих умов для участі лісопе-
реробних підприємств на ринку капіталу через регулю-
вання рівня позичкового проценту); цінового (викорис-
тання важелів встановлення рівноважних цін); митно-
тарифного (використання системи мит та митних зборів
за імпорт чи експорт продукції переробних ланок лісо-
вого сектора) [2, c. 152].

Н. Стецюк переконує в необхідності запроваджен-
ня системи стимулів, які сприятимуть зменшенню втрат
лісосировини та підвищать ефективність використання
відходів у переробній ланці лісового сектору лісозабез-
печених регіонів. Вона пов'язує підвищення ефектив-
ності виробництва у переробній ланці з економічністю
та доцільним використанням заготовленої деревини.
Акцентує увагу на стабілізації обсягів лісозаготівель
через раціональне і комплексне використання сирови-
ни, що матиме вирішальне значення для приросту при-
бутковості діяльності лісопереробних підприємств [7,
c. 82—86].

Про необхідність удосконалення системи фінансо-
во-економічного регулювання розвитку переробної лан-
ки лісового сектору також свідчить твердження І. Чич-
кало-Кондрацької та Г. Мельник стосовно негативного
впливу на діяльність лісопереробних підприємств таких
факторів як незадовільний стан банківської системи та
фінансово-кредитної політики, оскільки кредитні став-
ки залишаються надто високими і непривабливими для
підприємств, а також наслідки фінансової кризи, яка
призвела до падіння обсягів виробництва в галузях, які
є споживачами продукції деревообробки. Про недоско-
налість фінансово-економічного регулювання експор-
ту лісопродукції також свідчить факт того, що при де-
фіциті необробленої деревини на внутрішньому ринку
продовжується практика збільшення її експортних по-
ставок, а також поставок на експорт лісоматеріалів низь-
кого ступеня обробки. Потребують інституціоналізації
важелі та інструменти стимулювання розвитку вітчизня-
ної деревообробки через здешевлення деревооброб-
ного обладнання для українських і закордонних інвес-
торів [8, c. 247].

Виходячи з наведених вище підходів, можна зроби-
ти висновок, що формування сучасного інструментарію
фінансово-економічного регулювання розвитку пере-
робних ланок лісового сектору має охоплювати широ-
кий спектр важелів та інструментів, які одночасно сти-
мулюватимуть процеси поглибленої переробки дереви-
ни і спонукатимуть суб'єктів деревообробного підприє-
мництва максимальною мірою використовувати наявні
резерви економії лісосировини.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування авторського підходу

до формування сучасного інструментарію фінансово-
економічного регулювання розвитку переробних ланок
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лісового сектора на основі критичного переосмислен-
ня існуючого інституціонального підгрунтя інвестицій-
ного забезпечення проектів модернізації та реструкту-
ризації виробничо-технічної бази підприємств, які
здійснюють переробку деревини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Введення мораторію на експорт необробленої де-
ревини, який був закріплений відповідними норматив-
но-правовими актами, спрямовувалося на надання до-
даткового поштовху розвитку переробної ланки лісо-
вого сектора. Практика перманентного збільшення об-
сягів експорту лісу-кругляка "знекровлювала" вітчизня-
ний ринок лісосировини, що згортало ресурсну базу
розвитку вітчизняної сфери переробки деревини та ви-
робництва готових виробів з деревини. Фактично
здійснювалося виведення доданої вартості за кордон,
що не давало можливості лісозабезпеченим регіонам
повною мірою використати природно-ресурсні факто-
ри соціально-економічного піднесення. Саме у лісоза-
безпечених регіонах введення мораторію на експорт
необробленої деревини мало створити сприятливі пе-
редумови для розвитку переробної ланки лісового сек-
тора і на порядок підвищити рівень капіталізації дере-
вообробного бізнесу.

Оброблення деревини та виробництво виробів з
деревини є однією з найбільш динамічних галузей пе-
реробної промисловості, що зумовлено зростаючим
попитом на продукцію з деревини на внутрішньому та
зовнішньому ринках. Цьому сприяють курс уряду на мо-
дернізацію інфраструктури та зростання масштабів ви-
робництва, а також глобальні тренди у сфері викорис-
тання відновлювальної енергії, розвитку сектору жит-

лового будівництва з екологічних матеріалів та зроста-
ючі потреби ринків в Азії. Ринок деревини та виробів з
деревини в Україні є достатньо конкурентним, адже в
країні функціонує понад 3,1 тис. підприємств з близь-
ко 36 тис. працюючих, що виробляють понад 300 най-
менувань товарної продукції, яка постачається на
внутрішній і зовнішній ринок [3].

Натомість неповною мірою використовуються ре-
зерви для розширеного відтворення ресурсно-вироб-
ничого потенціалу переробної ланки лісового сектора
через відсутність достатнього набору інституціоналі-
зованих форм, методів та інструментів інвестування
проектів модернізації, реконструкції та технічного пе-
реоснащення основного капіталу підприємств пере-
робної ланки лісового сектора. Тобто лісогосподарські
підприємства, в структурі яких функціонують дерево-
обробні підрозділи, та суб'єкти приватного деревооб-
робного підприємництва не мають можливості залуча-
ти прийнятні за процентними ставками кредитні ресур-
си, використовувати інструменти лізингу для придбан-
ня сучасного лісопереробного обладнання, імпортува-
ти комплектуючі та устаткування за пільговими став-
ками ввізного мита.

М. Саганюк впевнений, що стримуючим фактором у
розвитку деревообробної та меблевої промисловості
є проблема із сировинним забезпеченням, оскільки до
90-их років минулого століття Україна потребу у лісо-
сировинні на 60% задовольняла за рахунок імпорту з
Російської Федерації. Більше того, в кінці минулого сто-
ліття в деревообробній промисловості спад продовжу-
вався майже 10 років. У результаті за рівнем виробницт-
ва галузь була відкинути на багато років назад. Незва-
жаючи на значну кількість фінансово-економічних та
організаційних проблем, підприємствам переробної лан-
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Питома вага капітальних інвестицій у виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
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Рис. 1. Капітальні інвестиції у виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та

поліграфічну діяльність у Волинській області

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області.
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ки лісового сектора вдалося адаптуватися до існуючої
економічної ситуації [6].

З огляду на сказане, визріла необхідність умонту-
вання в систему фінансово-економічного регулювання
відтворювальних пропорцій у лісовому секторі комплек-
су інструментів, які стимулюватимуть постійних лісоко-
ристувачів укладати довгострокові контракти на поста-
чання лісосировини деревообробникам, що функціону-
ють як на основі вітчизняного, так і іноземного капіта-
лу. Прогнозованість рівня забезпеченості достатніми
обсягами лісосировини — один з основних детермі-
нантів інвестиційної привабливості переробної ланки
лісового сектора.

Найбільш вагоме значення удосконалення фінансо-
во-економічного регулювання розвитку переробної лан-
ки лісового сектора має для лісозабезпечених регіонів,
для яких розширене відтворення потенціалу переробки
деревини може забезпечити нову якість соціально-еко-
номічного піднесення. Проілюструємо доцільність удос-
коналення фінансово-економічного регулювання
відтворювальних пропорцій у переробній ланці лісово-
го сектора на прикладі лісозабезпеченого регіону, виз-
начивши основні тенденції в динаміці фінансового за-
безпечення проектів модернізації сфери переробки де-
ревини та динаміку становлення сектору малого бізне-
су у виробництві виробів з деревини.

Одним з основних лісозабезпечених регіонів в ме-
жах України є Волинська область, що створює на її те-
риторії сприятливі передумови для переробки дереви-
ни та виготовлення виробів з деревини, в тому числі ви-
робів на основі переробки низькосортної лісосирови-
ни. Модернізація і реконструкція матеріально-технічної
бази та інфраструктури лісопереробних підприємств та

підприємств, які здійснюють виробництво виробів з де-
ревини, значною мірою залежить від фінансування ка-
пітальних інвестицій.

За період 2010—2016 рр. у динаміці капітальних
інвестицій у виготовлення виробів з деревини, вироб-
ництво паперу та поліграфічну діяльність значні зрушен-
ня відбулись у 2015 та 2016 роках порівняно з поперед-
німи роками аналізованого періоду (рис. 1). Якщо у
2010 році обсяг капітальних інвестицій у виготовлення
виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфіч-
ну діяльність становив 42,1 млн грн, у 2012 році — 109,2 млн
грн, у 2014 році — 88,4 млн грн, то у 2015—2016 роках
він становив відповідно 2 млрд грн та 0,5 млрд грн.

Тобто у 2015 році відбулося порівняно з поперед-
німи роками багаторазове збільшення обсягів фінансу-
вання капітальних інвестицій у виготовлення виробів з
деревини, виробництво паперу та поліграфічну промис-
ловість. Більше того, саме у 2015 році питома вага капі-
тальних інвестицій у виготовлення виробів із деревини,
виробництво паперу та поліграфічну діяльність у струк-
турі капітальних інвестицій у переробну промисловість
в цілому становила 77,9%. Натомість у 2010—2014 ро-
ках цей показник коливався в інтервалі 10,9—22,4%. У
2016 році питома вага капітальних інвестицій у виготов-
лення виробів з деревини, виробництво паперу та пол-
іграфічну діяльність складала 37,9 % від загального
обсягу капітальних інвестицій в переробну промис-
ловість.

За період 2012—2017 рр. спостерігалися певні зру-
шення в динаміці надходжень прямих іноземних інвес-
тицій (акціонерного капіталу) у підприємства з виготов-
лення виробів з деревини, виробництва паперу та полі-
графічної діяльності. Зокрема на 01.01. 2012 року прямі
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Питома вага прямих іноземних інвестицій у підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва
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Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)

у підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної

діяльності у Волинській області на 1 січня відповідного року

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області.
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іноземні інвестиції (акціонерний
капітал) у вказану галузь стано-
вили 62,3 млн дол. США, на
01.01. 2014 р. — 65,4 млн дол. США,
на 01.01. 2015 р. — 73,2 млн дол.
США, на 01.01. 2017 р. — 86,3
млн дол. США (рис. 2). 2015 рік
характеризувався інтенсивним
виведенням прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіта-
лу) із сектору підприємств з ви-
готовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та полігра-
фічної діяльності. В цілому об-
сяг прямих іноземних інвестицій
на 01.01.2016 року становив 8,4
млн дол. США.

За період 2012—2017 рр.
питома вага прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіта-
лу) у підприємства з виготовлен-
ня виробів з деревини, вироб-
ництва паперу та поліграфічної
діяльності в загальному обсязі
даного виду інвестицій по пере-
робній промисловості в цілому
коливалася в інтервалі 30,6—
49,0 % за винятком показника
питомої ваги на 01.01.2016 року,
коли він склав 4,7 %. У цілому
має місце прийнятний рівень пи-
томої ваги прямих іноземних
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Рис. 3. Фінансовий результат підприємств з виготовлення виробів з деревини,

виробництва паперу та поліграфічної діяльності у Волинській області

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області.
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інвестицій, які спрямовуються на підприємства з виго-
товлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності, що зумовлено відносно висо-
ким рівнем забезпеченості потреб переробної ланки
лісового комплексу лісосировиною та близькістю кор-
дону країни, яка є членом Європейського Союзу.

Прикметною рисою розвитку переробної ланки
лісового сектору Волинської області є те, що в цілому
підприємства з виготовлення виробів з деревини, вироб-
ництва паперу та поліграфічної діяльності демонстру-
ють негативний фінансовий результат. Зокрема у 2014
році сукупна величина збитків підприємств даної галузі
становила 707,8 млн грн, у 2015 — 517,8 млн грн, а у
2016 — 50,9 млн грн (рис. 3).

Натомість підприємства з виготовлення виробів з де-
ревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності
в цілому демонструють позитивне значення рентабель-
ності операційної діяльності. Позитивне значення рен-
табельності операційної діяльності на фоні загальної
збитковості в цілому пов'язується з неврахуванням ціло-
го ряду статей витрат, які і призводять до необов'язко-
вих збитків.

За період 2012—2016 рр. у секторі підприємств, які
здійснюють виготовлення виробів з деревини, наміти-
лися позитивні інституціональні зрушення, які у корот-
костроковій та середньостроковій перспективі дадуть
додатковий поштовх для залучення інвестицій у поглиб-
лену переробку деревини.

До таких позитивних інституціональних зрушень
слід віднести підвищення частки продукції малих під-
приємств у загальному обсязі виготовлення виробів з
деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяль-
ності. Якщо у 2012 році цей показник становив лише
7,4%, у 2014 році — 9,5 %, то у 2016 році він досяг
11% (рис. 4).

Така динаміка питомої ваги виготовлення виробів з
деревини малими підприємствами в загальному обсязі
виробництва даного виду продукції є свідченням отри-
мання позитивного мультиплікативного ефекту у зв'яз-
ку із інституціоналізацією мораторію на експорт не-
обробленої деревини.

Умонтування в спектр інструментів фінансово-еко-
номічного регулювання розвитку переробної ланки лісо-
вого сектора форм підтримки суб'єктів малого дерево-
обробного підприємництва дасть додатковий синерге-
тичний ефект не лише для розвитку деревообробного
сегмента регіонального господарського комплексу, а й
для соціально-економічного піднесення регіону в ціло-
му.

Нарощення обсягів залучення капітальних інвес-
тицій та прямих іноземних інвестицій в переробну лан-
ку лісового сектора лісозабезпечених регіонів потре-
бує удосконалення інструментарію фінансово-еконо-
мічного регулювання процесу відтворення у перероб-
но-продуктовому ланцюзі лісової галузі. В першу чер-
гу, доцільним є формування фінансово-кредитної ус-
танови, яка спеціалізуватиметься на кредитуванні
проектів модернізації основного капіталу переробної
ланки лісового сектора та впровадженні сучасних
технологій поглибленої переробки деревини, в пер-
шу чергу низькосортної. Така фінансово-кредитна ус-
танова має створюватися як за участю капіталу інсти-

туціональних суб'єктів деревообробного підприєм-
ництва, так і за участю транснаціонального капіталу,
що сприятиме прискоренню залучення грошових по-
токів у різні фази переробно-продуктового ланцюга
лісової галузі та забезпечуватиме необхідну коопе-
рацію між виробниками деревини та підприємствами,
які здійснюють виробництво виробів з деревини. Зок-
рема О. Похильченко наголошує на необхідності на-
лагодження ефективної взаємодії між виробниками,
споживачами, фінансово-кредитною системою, орга-
нами місцевої влади та елементами інфраструктури з
метою прийняття таких управлінських рішень, які б
максимально задовольняли економічні інтереси усіх
суб'єктів у відносинах, пов'язаних із деревообробною
сферою [5, c. 245].

По-друге, в умовах необхідності мінімізації мате-
ріальних витрат на виробництво продукції і тим самим
отримання цінових переваг над своїми конкурентами,
система фінансово-економічного регулювання розвит-
ку переробної ланки лісового сектора має охоплювати
грошову компенсацію суб'єктам деревообробного
підприємництва, які забезпечують залучення у відтво-
рювальний процес вторинної лісосировини, кускових
відходів, стружки та тирси, що виступають складовими
виробництва дерев'яних будівельних матеріалів та па-
ливних деревних ресурсів. Потрібним є використання
інструментів фіскального стимулювання підвищення
ефективності використання деревини через зниження
безповоротних втрат, а також підвищення ступеня ви-
користання поворотних відходів. Зараз у розпоряд-
женні деревообробної промисловості мають місце по-
тенційні перспективи для зниження втрат сировини шля-
хом більш повного включення деревних відходів в про-
мислову переробку. Однак ці можливості реалізуються
далеко не повністю [7, c. 82—86]. Тобто напрями діяль-
ності підприємств переробної ланки лісового сектора,
які стосуються підвищення рівня комплексного викори-
стання лісосировини мають стати об'єктом надання пев-
ного набору преференцій зі сторони держави, щоб за-
безпечувати вирішення проблеми дефіциту сировини
для максимізації завантаження переробних потужнос-
тей.

Виходячи з позиції О. Кушніренко та О. Зарудної,
інструментарій фінансово-економічного регулювання
діяльності переробних ланок лісового сектора має охоп-
лювати інструменти та важелі, які забезпечуватимуть
стимулювання виробництва продукції з глибоким сту-
пенем переробки, сприятимуть комплексній переробці
деревини з виробництва нових видів біопалива, створю-
ватимуть конкурентні умови для всіх учасників ринку, в
тому числі рівні умови доступу до ринку сировини з ме-
тою забезпечення вітчизняних переробників необхід-
ною лісосировиною, забезпечуватимуть доступність
фінансових ресурсів для проведення модернізації ма-
теріально-технічної бази вітчизняних лісоперобних
підприємств, створюватимуть ефективне інвестиційне
середовище за допомогою механізмів державного га-
рантування іноземних інвестицій, розвитку партнерства
приватних інвесторів та держави у процесі розбудови
інфраструктури [3, c. 60].

Державне гарантування інвестицій та розвиток парт-
нерства приватних інвесторів і держави стане можли-
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вим на основі імплементації базових положень держав-
но-приватного партнерства у сферу переробки дереви-
ни як складової цілісного інструментарію фінансово-
економічного регулювання розвитку переробного сег-
мента лісової галузі. Мова йде про диверсифікацію пла-
тежів за використання лісових ресурсів і їх подальше
залучення у відтворювальний процес переробної ланки
лісового сектора, які будуть надходити до бюджетів
різного таксономічного рівня, що зацікавлюватиме
органи державної влади і місцевого самоврядування
нарощувати потенціал переробних ланок лісового сек-
тора.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Активізація інвестиційного процесу у переробній
ланці лісового сектора є можливою за умови удоско-
налення системи фінансово-економічного регулюван-
ня, яка охоплюватиме комплекс інструментів, які да-
ватимуть можливість отримувати кредитні ресурси
для реалізації проектів модернізації матеріально-тех-
нічної бази лісопереробних виробництв за прийнят-
ними процентними ставками, стимулюватимуть про-
цеси комплексного використання лісосировини та
впровадження технологій поглибленої переробки де-
ревини з метою максимізації виробництва продукції
з високою доданою вартістю, а також підвищувати-
муть зацікавленість органів державної і місцевої вла-
ди у нарощенні потенціалу індустрії переробки дере-
вини на основі реалізації угод державно-приватного
партнерства.

Вагоме значення має також формування інструмен-
тарію фінансово-економічного регулювання відтворю-
вальних пропорцій у лісовому секторі лісозабезпечених
регіонів, зокрема Волинської області, щоб забезпечи-
ти максимально можливе використання резервів наро-
щення потенціалу сфери переробки деревини і тим са-
мим підвищити соціально-економічне піднесення тери-
торіальних утворень у цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність господарств, що займаються вироб-

ництвом птахівничої продукції здійснює значний вплив
на ефективність тваринницької галузі та всієї агропро-
мисловості. Це пов'язано з високими показниками рен-
табельності, що демонструють птахівничі підприємства
та високим рівнем автоматизації виробничого процесу.
Для вирішення основних економічних проблем країни
варто і можливо залучити потужності галузі птахівницт-
ва, що можливо лише за умови повного наукового об-
грунтування процесів, що відбуваються в системі.
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EFFICIENCY OF POULTRY FARMS

У статті проведено аналіз ринку птахівництва в Україні, що займає найбільшу частку серед

тваринницьких напрямів. Здійснено аналіз структури розміщення птиці за господарствами,з

якого можна зробити висновок про структуру розміщення поголів'я птиці по Україні. Розгляну-

то особливості основних способів виробництва, що представлені на ринку України. Здійснено

якісний аналіз господарської системи ряду ключових підприємств галузі, що було обрані як

основні представників різних сегментів ринку.

Розглянуто основні стратегії птахівничих підприємств та їхню реалізацію у діяльності

підприємств птахівництва. Досліджено вплив способу утримання на весь виробничий процес

та його етапи. Розкрито роль крупних птахівничих підприємств у системі забезпечення продо-

вольством населення України. Здійснено поверхневий історичний огляд становлення птахів-

ництва в нашій країні. Описані переваги і недоліки одиночного, серійного і масового способів

виробництва.

The article analyzes the poultry market in Ukraine, which occupies the largest share in animal

husbandry. The analysis of the structure of the placement of poultry by farms has been carried out,

from which one can draw a conclusion on the structure of the placement of poultry in Ukraine. The

features of the main methods of production presented in the Ukrainian market are considered. The

qualitative analysis of the economic system of a number of key enterprises of the industry, selected

as the main representatives of different segments of the market, was carried out.

The main strategies of poultry enterprises and their implementation in the poultry industry

enterprises are considered. The influence of the method of retention on the whole production process

and its stages is investigated. The role of large poultry farms in the food supply system of the Ukrainian

population is revealed. A superficial historical review of the establishment of poultry farming in our

country has been carried out. Described the advantages and disadvantages of single, serial and mass

production methods.

Ключові слова: ефективність, ефект, тенденція, "МХП", птахівництво.
Key words: efficiency, effect, trend , "MHP", poultry.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити основні особливості функціонування пта-

хівничих підприємств та спрогнозувати майбутні перс-
пективи розвитку.
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ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На ринку птахівництва в Україні суб'єкти господа-
рювання застосовують три способи організації вироб-
ництва, що зумовлено їхнім технологічним озброєнням
та доступом до ресурсів.

Одиничний тип виробництва історично виник пер-
шим, і на цьому етапі розвитку галузі застосовується
лише господарствами населення, через свою низьку
ефективність та низькі вимоги до початкового капіталу.
Також на величину розповсюдження даного способу
організації виробництва здійснюють вплив традиції і
культурні особливості населення. В таблиці 1 ілюстро-
вано величину розповсюдження птиці на утримані у гос-
подарствах населення.

Показник частки домогосподарств, що утримують
птицю перебуває на рівні вище 95 %, що свідчить про
високу популярність даного виду тварин. Показник, що
наявність птиці в розрахунку на 1 домогосподарство
доводить твердження про поширення одиничного спо-
собу виробництва серед описаних суб'єктів господарю-
вання За такого способу організації виробництва най-
частіше використовується вільно-вигульне утримання
птиці. Нормування кормів здійснюється інтуєтивно, а
їхній розподіл здійснюється через технології, що при-
зводять до зменшення частики спожитого продукту пти-
цею. В результаті конверсія корму на кілограм м'яса або
на одне яйце значно нижча ніж у сирійному чи масово-
му виробництві.

Хоча показники здоров'я птиці вищі, якщо вона пе-
ребуває на вільно-вигульному утримані, проте зростає
ризик зараженям інфекціями від дикої птиці, травматизм
та смертність від хижаків. У результаті вибуття птиці
значно вище ніж за інших способів організації вироб-
ництва.

Процес переробки птиці також відбувається одинич-
ним способом, що вимагає знаних затрат праці і часу

порівняно з автоматизованою конвеєрною лінією масо-
вого способу виробництва.

Попри всі недоліки пов'язані з високою собіварті-
стю одиничний спосіб вирощування птиці поширений і
до сьогодні таблиця 2.

Варто зауважити показники в таблиці 2 представ-
лені в тисяча голів і величина показника в більш ніж со-
рок відсотків демонструє лише поширення способу ви-
робництва, а не силу його впливу. Адже ринку значення
має кількість виробленого м'яса і підприємствами, що
використовують серійний і масовий спосіб виробницт-
ва вироблено майже 80% всієї продукції галузі.

Наступним способом виробництва є серійне вироб-
ництво, що представлено малими і середніми підприєм-
ствами. Перехід до такої форми організації відбуваєть-
ся за умови спеціалізації і укрупнення господарства, що
раніше займалося одиничним виробництвом.

Для відгодівлі птиці обов'язково утворюється додат-
кове робоче місце з виробництва і підготовки кормо-
вих сумішей. Впроваджується чітке планування і норму-
вання витрат корму та води.

Для утримання птиці використовують традиційний-
(на підстилці) або клітковий спосіб, що зменшує падіж
птиці від хижаків і травм, проте посилює вимоги до освіт-
лення, вентиляції обігріву та очищення. Зменшується
вплив погодних умов і сезонності на ефективність ви-
рощування птиці.

При вирощувані використовують породи птиці за-
куплені на вітчизняних інкубаторних станціях, або утри-
мується власне батьківське поголів'я.

Переробка птиці може здійснюватись через засоби
стороннього підприємства, адже обсяги партій вищі, а
собівартість продукції нижча ніж при одиничному вироб-
ництві, що дозволяє прямо реалізувати птицю на птахо-
переробні комплекси.

Масовий спосіб виробництва в птахівництві впровад-
жується на масштабних підприємствах з багатотисячним
персоналом, тотальним впровадженням автоматизації
та механізації.

Обсяги реалізації готової продукції та стабільність
поставок дозволяють акумулювати значні фінансові
ресурси і здійснювати вертикальну інтеграцію галузі.

Для виготовлення кормових сумішей створюються
комбікормові заводи, що призводить до зменшення
собівартості продукції та покращення контролю якості.

Для утримання птиці найчастіше використовується
традиційний (на підстилці) спосіб. Це пов'язано з особ-
ливостями законодавства країн до яких здійснюється
експорт готової продукції.

Домогосподарства  
з площею землі 

0,5 га і 
менше 

0,51– 
1,00 га 

1,01 га 
і більше 

Частка домогосподарств,  
що утримують птицю  
(у відсотках)  

95,9  96,6  96,0 

Наявність птиці в розрахунку на 
1 домогосподарство, голів 

10,9  15,1 20,2  

Розподіл чисельності  
поголів'я за розміром  
домогосподарств, % 

39,6 29,0 31,4 

 

Таблиця 1. Утримання птиці у сільських

домогосподарствах у 2016 році

Джерело: Державна служба статистики України.

 1991 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Поголів’я птиці всіх 
видів у господарствах 
населення 
(тис. гол.) 

113137,6 98369,1 93278,5 95035,3 96182,0 98217,3 91257,9 91977,5 

Поголів’я птиці всіх 
видів у всіх категоріях 
господарств (тис. гол.) 

246104,2 123722,0 203839,8 200760,6 214070,6 230289,8 213335,7 203986,2 

 Частка поголів’я птиці 
всіх видів господарств 
населення серед всіх 
категорій господарств  
(у відсотках) 

45,97% 79,51% 45,76% 47,34% 44,93% 42,65% 42,78% 45,09% 

 

Таблиця 2. Чисельність поголів'я птиці в господарствах населення

Джерело: Державна служба статистики України.
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Вибираються найефективніші породи і кроси птиці,
закупівля яких найчастіше відбувається у інкубаторних
станцій країн Європи.

Переробка птиці здійснюється на власних перероб-
них комплексах із застосуванням напів-автоматизова-
них конвеєрних ліній.

Попри значну різницю у організаційному і техноло-
гічному рівнях підприємств між ними відбувається кон-
куренція на ринку м'ясного птахівництва, що здійснює
вплив на розвиток птахівництва в Україні. Конкурентна
боротьба стимулює керівництво підприємств приймати
різноманітні стратегії для максимізації власної вигоди,
що найчастіше проявляється у підвищені ефективності
господарювання.

Основними стратегіями, що використовуються
підприємствами на ринку птахівничої продукції є стра-
тегії: цінового лідера, продуктового лідера і нішера.
Позицію цінового і продуктового лідера зайняла хол-
дингова компанія "МХП", єдиними підприємствами, що
мають потенціали до конкуренції є компанія на націо-
нальному рівні є "Агромарс" та Володимир-Волинська
птахофабрика. Ці три компанії здійснюють значні вит-
рати на маркетингові заходи, активно просувають свої
торгові марки на телебаченні і в мережі інтернет.

Усі інші підприємства змушені обирати стратегію
нішера, серед них:

ПАТ " Полтавська птахофабрика", Агрофірма Бе-
резанська птахофабрика, Березнівське птахопідприєм-
ство, агро-промислова група компаній "Дніпровська",
ПАТ "ПЛЕМПТАХРАДГОСП Броварський" та інші. Про-
позиція ринку м'ясного птахівництва зображена на ри-
сунку 1.

Згадані організації конкурують з підприємства-
ми першої групи через наявність певних зв'язків з
територіально наближеними компаніями або взагалі
здійснюють експорт власної продукції до іноземних
країн.

ВИСНОВКИ
В Україні на цьому етапі найбільш розвинутим сек-

тором тваринництва є птахівництво [4, с. 84]. Причиною
цього слугували як економічні, так і технологічні фак-
тори, що змогли проявити свою силу в результаті зане-
паду свинарства та інших м'ясних напрямків тваринниц-
тва. В найближчій перспективі очікується подальше зро-
стання частки птахівництва в тваринництві та аграрно-
му секторі загалом.
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Рис. 1. Пропозиція м'ясного птахівництва

Джерело: власна розробка автора.
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WORLD EXPERIENCE OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF MANUFACTURERS OF DAIRY
PRODUCTION

Метою статті є розгляд теоретичних та методологічних положень з питань забезпечення еко-

номічної безпеки молокопереробних підприємств. Дослідження їх сутності та категорійного

апарату. Вивчення основних позицій науковців, щодо розуміння економічної безпеки підприє-

мства. Проведення системного аналізу даного поняття та визначення основних його структур-

них елементів. На основі закордонного досвіду, здійснення порівняння західних та вітчизняних

підходів щодо забезпечення економічної безпеки молокопереробних підприємств, дослідження

ризиків та їх впливу на отримання прибутку підприємства. Формування практичних рекомен-

дацій для керівників підприємств вітчизняного молокопереробного сектору економіки на основі

світового досвіду.

У процесі дослідження використовувались різні наукові методики, зокрема: літературний

аналіз; дослідження фінансових показників підприємств "Нестле" та "Данон", які є лідерами

Європейського ринку молочних продуктів; метод наукової індукції та дедукції, контент аналіз

висловлювань у соціальних мережах та ін.

У результаті визначено відмінність в західних та вітчизняних моделях забезпечення еконо-

мічної безпеки, що виражена у наявності потужної аналітичної бази серед багатьох західних

підприємств, яка слугує інструментом для попередження загроз та ризиків. Встановлено

відсутність в нашій країні стандартизованих підходів до оцінки рівня економічної безпеки мо-

локопереробних підприємств, а також відсутність єдиної методології прогнозування та аналі-

зу ризиків у цій сфері. Виявлено, що серед найголовніших потреб для покращення стану захи-

щеності вітчизняних молокопереробних підприємств є потреба у фахівцях з аналізу даних, зок-

рема машинного навчання, аналізу надвеликих даних, з математики, статистики та розробників

відповідного програмного забезпечення.

Наукова новизна статті представлена авторським підходом до вдосконалення парадигми з

забезпечення економічної безпеки шляхом наголошення на попередженні загроз та ризиків,

замість ліквідації їх наслідників.

Практичне значення статті полягає у формуванні рекомендацій щодо організації економіч-

ної безпеки вітчизняних молокопереробних підприємств відповідно до міжнародних стандартів

The purpose of this article is to consider the theoretical and methodological provisions on ensuring

the economic safety of dairy processing enterprises. Investigation of their essence and categorical

apparatus. Study of the main positions of scientists in understanding the economic security of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна безпека сільськогосподарських під-

приємств як в Україні, так і в світі, набуває особливого
значення в умовах зменшення родючих площ, збільшен-
ня споживання сільськогосподарської продукції, еколо-
гічних змін на планеті та виходу на ринки товарів гене-
тичного типу, що дають можливість частково замінити
природні якості сільськогосподарської продукції, які в
свою чергу збільшують конкуренцію між виробниками.

Все це відбувається в нових соціально-економічних
умовах, які викликані кардинальними змінами в струк-
турі виробництва, в можливостях обробки інформації,
в соціумі, а також переходом до нової технологічної ери,
що сьогодні прийнято називати "Четвертою технологі-
чною революцією".

У таких умовах кожен виробник має бути обізнаним
стосовно загроз ризиків та небезпек, що відбуваються
як навколо підприємства, так і в світі, оскільки пробле-
ма, що не стосується підприємця безпосередньо, може
опосередковано відображатися на аналогічних підприє-
мствах, не залежно від територіального розташування.
Такі обставини та ряд інших не вирішених проблем:

enterprise. Conduct a systematic analysis of this concept and identify its main structural elements.

On the basis of foreign experience, a comparison of Western and domestic approaches to ensure

the economic safety of dairy processing enterprises, the study of risks and their impact on the profit

of the enterprise. Formation of practical recommendations for managers of enterprises of the

domestic dairy sector of the economy based on world experience.

 In the course of the research various scientific methods were used, in particular: literary analysis;

research of financial indicators of enterprises "Nestle" and "Danone", which are leaders of the

European market of dairy products; method of scientific induction and deduction, content analysis

of statements in social networks, etc.

 As a result, the difference in Western and domestic models of economic security is determined,

which is expressed in the presence of a powerful analytical base among many Western enterprises,

which serves as a tool for the prevention of threats and risks. The absence of standardized approaches

to assessing the level of economic security of milk processing enterprises in our country, as well as

the lack of a common methodology for prediction and risk analysis in this area, was established. It is

revealed that among the most important needs for improvement of the state of protection of domestic

dairy enterprises there is a need for specialists in data analysis, in particular machine learning,

analysis of super-large data, mathematics, statistics and software developers.

 The scientific novelty of this article is presented by the author's approach to improving the paradigm

of ensuring economic security by emphasizing on the prevention of threats and risks, instead of

eliminating their heirs.

 The practical significance of the paper is to formulate recommendations on the organization of

economic security of domestic milk processing enterprises in accordance with international

standards.

Ключові слова: економічна безпека, загрози, ризики, молокоперобні підприємства, міжнародний досвід,
економічні показники.

Key words: economic security, threats, risks, dairy enterprises, international experience, economic indicators.

інформаційного забезпечення економічної безпеки; тех-
нологій протидії загрозливим факторам; механізмів
попередження негативних явищ, ідентифікації ризиків
та багато інших питань, підкреслюють актуальність
статті.

Негативні тенденції не лише не оминули виробників
молочної продукції, а й збільшили чуттєвість представ-
ників цього виду економічної діяльності до сучасних
політичних, економних, соціальних та економічних ви-
кликів.

Отже, проблема залишається не вирішеною як в
Україні, так і в світі, що дає можливість сконцентрувати
увагу саме на міжнародному досвіді забезпечення еко-
номічної безпеки підприємств молокопереробної сфе-
ри.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми ефективного формування і використан-
ня економічного потенціалу молокопереробних
підприємств в системі забезпечення економічної безпе-
ки досліджуються багатьма вченими світу. Як на пост-
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радянському просторі, так і у західних країнах цій про-
блемі присвячено значну частину наукових праць на-
правлених на висвітлення, вдосконалення, узагальнен-
ня, розширення та деталізацію проблем розвитку мо-
локопереробної діяльності.

Західний досвід поповнили такі вчені: М. Бергес [1],
П. Чапман, М. Крістофер, У. Юттнер [2], М. Краух [3],
Д. Канеман [4], Б. Лассен, С. Віллі, М. Лютер [5], В. Льюк,
М. Хенке [6], Р. Мехр [7], Забелiна О.В. [8].

На пострадянському просторі дослідженням цієї
проблематики займались: Качалов Р.М. [9], Кисели-
ця Е.П. [10], Дубров А.М. [11], Ермасова Н.Б. [12],
В. Забродський [13], Є.В. Караніна [14] та ін.

Основна сутність викладеної проблеми лежить у
площині економічного характеру, що підтверджується
дослідженнями вищезгаданих вчених, та в цілому дає
можливість стверджувати про залежність прибутку
суб'єктів господарювання від ряду несприятливих фак-
торів, які не дають розкрити потенціал підприємства
повністю. Так, основними перешкодами, на думку
Р. Качалова [9, c. 48], В. Забродського [13, c. 33],
Є. Карaніної [14, c. 89], виступають виробничі та рин-
кові перешкоди, що зумовлені збільшенням синтетич-
них товарів замінників, які поступово вживаються у по-
всякденне життя споживачів та витісняють натурально-
молочноу продукцію в багатьох країнах світу.

Прогноз сформований компанією Future Market
Insight, вказує на те, що 2022 року ринок рослинних за-
мінників коров'ячого молока має зрости до 9,5 млрд
дол. Динаміка збільшення має характеризуватися при-
ростом 7,1% у рік [15].

Дослідження, які проводились Європейським ана-
літичним центром Euromonitor показали, що ринок за-
мінників молока з 2016 р. по 2018 р. зріс на 24% в
Європі, на 31% — в США на 14% — в Азіатсько-Тихо-
океанському регіоні та на 17% — в Латинській Америці
[16]. Це свідчить про негативну динаміку не лише для
виробників натуральних молочних продуктів, а й для
споживачів.

Результати аналізу показують, що споживачі з США
та Канади споживаючи замінники натурального моло-
ка поступово починають звикати до таких продуктів. За
даними Future Market Insight у 2017 році обсяги реалі-
зації натурального молока на американському торгово-
му майданчику складали лише 2,1 млрд дол. Таким чи-
ном, за п'ять років обсяги замінників натурального мо-
лока зросли на 61%, в свою чергу реалізація натураль-
ного молока в цей період зменшилась на 15 %.

Сьогодні ринки молочної продукції переповнені
рослинним молоком, яке перетворилося в повноцінну
товарну категорію. Цей фактор не лише турбує вироб-
ників натурального молока, а й становить загрозу для
економічної безпеки підприємств, основним видом еко-
номічної діяльності яких, є виготовлення молочно-на-
туральної продукції. На думку деяких експертів, це є
однією з причин зменшення чистого прибутку найпотуж-
ніших молокопереробних підприємств Європи [17].

З погляду на динаміку отримання чистого прибутку
двох із найбільших молокопереробних підприємств
Європейського союзу, можна відзначити негативні тен-
денції, що характеризуються зменшенням чистого при-
бутку на обох підприємствах у продовж 2010—2016 рр.
(рис. 1). Такий стан речей не можливо охарактеризува-
ти, як однозначну залежність чистого прибутку від змен-
шення обсягів виробництва натурально-молочних про-
дуктів, проте враховуючи скорочення родючих площ,
виділених для пасовищ худоби, змін екологічного ста-
ну на планеті та багато інших несприятливих факторів,
таке припущення має місце.

Таким чином, попри значну кількість технологічних
інновацій, сучасних можливостей для вдосконалення
процесів виготовлення натурально-молочної продукції,
загальна проблема із забезпечення економічної безпе-
ки молокопереробних підприємств залишається не ви-
рішеною.

Проте слід зазначити, що у більшості наукових роз-
відок мало уваги приділено саме економічній безпеці
малих молокопереробних підприємств, їх інформацій-
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Рис. 1. Динаміка змін чистого прибутку підприємств "Данон" та "Нестле"

в період 2010 — 2016 рр.

Джерело: розроблено автором на основі джерел [18; 19].



Інвестиції: практика та досвід № 17/201858

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

но-аналітичному забезпеченню, технологіям протидії
загрозам та ін.

Усе це свідчить про актуальність теми, що й зумо-
вило вибір напряму дослідження в науковому і практич-
ному аспектах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз теоретичних та мето-

дологічних положень з питань забезпечення економіч-
ної безпеки молокопереробних підприємств. Вивчення
світового досвіду, направленого на діагностику ризиків
та протидію негативним факторам для підприємств да-
ного виду економічної діяльності. Формування практич-
них рекомендацій для керівників підприємств вітчизня-
ного молокопереробного сектору економіки на основі
світового досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічна безпека підприємства формується та
змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх чин-
ників. Така позиція досить часто спонукає розглядати
вплив даних чинників кількісно. У науковій сфері сьо-
годні сформувався ряд напрямів, що уособлюють в
собі можливості проведення таких досліджень. До та-
ких напрямів можна віднести:економетрику; теорію
ймовірностей; математичну статистику; теорію ігор;
економічну кібернетику; та ін. В основі представлених
розділів лежать математичні методи та моделі для ре-
алізації здач з обробки даних, які певним чином не-
суть інформацію про вплив на економічну безпеку
підприємства.

Зважаючи на те, що економічну безпеку підприє-
мства прийнято розглядати, як стан захищеності,
проте зважаючи на значну кількість динамічних про-
цесів в діяльності молокопереробних підприємств,
безпеку не можна розуміти без можливого розвит-
ку об'єкта безпеки. Так, можна погодитись із визна-
ченням цього поняття дослідником Д. Квашуком [20,
с. 237].

Одним із першопрохідців у кількісних методах
оцінювання економічної діяльності був український
вчений Віктор Михайлович Глушков, який заклав
основу методології машинної обробки економічної

інформації та намагався втілити свої напрацювання
в глобальну систему управління економікою СРСР
[21]. Такі спроби через значні економічні потреби не
були успішно реалізовані, проте його послідовники
і по сьогоднішній день працюють на даними питан-
нями [22].

Як показує закордонний досвід, науковці все більше
прагнуть до деталізації окремих ризиків і таке поняття,
як "економічна безпека" там взагалі мало використо-
вується, оскільки воно охоплює дуже широку сферу
економічних ризиків та інтересів. І, як правило, викори-
стання дуже розмитої теорії не достатньо для втілення
ефективних практичних результатів. Наука про все, і ні
про що слугує лише носіям наукових звань та ступенів,
а не розвитку економічного потенціалу, що, на жаль, має
місце і в нашій країні.

Так, наприклад, для оцінки економічних торгових
ризиків переробники молока Німеччини часто засто-
совують методики запозичені із теорії ймовірностей.
Такий підхід детально описує німецький дослідник
Крістіан Шапер [23]. За даними дослідження автора
німецькі фермери звикли використовувати умову
рівноваги Д. Неша з метою реалізації аналізу взає-
модії декількох гравців на ринку. Така методика слу-
гує для передбачення подій, які відбуваються у випад-
ку, коли кілька гравців приймають рішення одночас-
но, а результат залежить не тільки від власного рішен-
ня, а й від рішень інших учасників ринкової гри. Ідея
полягає в тому, що не можна передбачити результа-
ти вибору декількох учасників, аналізуючи дані рішен-
ня окремо.

У результаті фермер приймає рішення з найменшою
ймовірністю ризику. З цього прикладу стає зрозуміло,
що ризик категорія ймовірнісна, від якої залежить не
лише збитки, але й прибуток. Так, російський вчений О.
Шапкін представив своє бачення залежності торгових
ризиків бід прибутку. На думку науковця між прибут-
ком та ризиком втрат існує лінійна залежність [24, с. 7]
(рис. 2).

Вчений характеризує рівень ризику П2, як нормаль-
ний рівень для підприємства. Збільшення прибутку П3
показує збільшення ризику. Мінімізація ризиків П1, на
сонові зменшення інвестицій у розвиток підприємства,
зменшує прибуток. Таким чином представлено абстрак-
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Рис. 2. Залежність прибутку від ризику

Джерело: [20, с. 7].



59

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

тну можливість проводити кількісну оцінку економічних
ризиків, проте, з іншого боку — її точність сумнівна. На-
магання О. Шапкіна дослідити, яким чином ризик впли-
ває на отримання прибутку, показало наступну за-
лежність.

Так, абсолютну точність при дослідженні ри-
зиків досягти не можливо, а лише тільки ймовірність
їх настання, що є предметом не лише даного до-
слідження, а й переважної частини вчених — еко-
номістів.

Значну кількість питань пов'язаних із оптимізацією
виробництва, витрат, прибутків, тощо, західні підпри-
ємці звикли вирішувати з використанням методів мате-
матичного програмування. Враховуючи багатогранність
проблем пов'язаних з економічною безпекою та вели-
кою кількістю впливів на роботу молокопереробних
підприємств, серед безлічі можливих варіантів прийнят-
тя рішення доводиться відшукувати оптимальний план
вирішення задачі. Тому вирішення таких задач прийня-
то реалізовувати з використанням оптимізаційних ме-
тодів.

Таким чином, позиція багатьох закордонних під-
приємців та науковців щодо забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства зводиться до того, що заг-
розу легше попередити, чим потім ліквідовувати її на-
слідки, а використання сучасних методів обробки
інформації (Data mining, machine learning, big data,
data validation, оптимізаційних методів та ін.) дають
можливість оцінити загрозу кількісно, з високим сту-
пенем ймовірності.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічна безпека молокопереробних підпри-
ємств є станом захищеності від загроз, ризиків та не-
безпек, який може бути оцінено кількістно, з певним
ступенем ймовірності настання негативної події. Вив-
чення світового досвіду показало відмінність захід-
ної парадигми від вітчизняних підходів, що виражена
у наявності потужної аналітичної бази серед багать-
ох західних підприємств, яка слугує інструментом для
попередження загроз та ризиків. На сьогоднішній
день у нашій країні відсутні стандартизовані підходи
до оцінки рівня економічної безпеки молокоперероб-
них підприємств. Крім того, відсутня єдина методо-
логія прогнозування та аналізу ризиків у цій сфері.
Такий стан речей формує гостру потребу у фахівцях
з аналізу даних, зокрема машинного навчання, анал-
ізу надвеликих даних, з математики, статистики та
розробників відповідного програмного забезпечен-
ня.

Світовий досвід показав, що попередження загро-
зи обходиться власнику підприємства набагато дешев-
ше, у порівняні з ліквідацією негативних наслідків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Охорона довкілля та раціоналізація використання

ресурсів навколишнього природного середовища за
умов інтенсивного зростання промислового виробниц-
тва є найважливішим завданням сьогодення. Поряд з
підприємствами хімічної, металургійної та інших галу-
зей промисловості, що спричиняють найбільш негативні
впливи на стан екосистем, хлібопекарські підприємства
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF BAKERY ENTERPRISES OF UKRAINE

Статтю присвячено дослідженню екологічних впливів хлібопекарських підприємств на довк-

ілля. Розглянуто сучасні методи оцінки впливу шкідливих речовин хлібопекарських підприємств

на екосистеми. Визначено сутність і структуру комплексного індексу для оцінки негативних

впливів підприємств хлібопекарської галузі на довкілля, а також порядок розрахунку складо-

вих компонентів цього індексу. Застосування комплексного індексу екологічного впливу дасть

змогу виявляти найсуттєвіші екологічні загрози та ризики конкретного виробництва та оцінити

ефективність використання сировини. Запропоновано систему заходів з оптимального вико-

ристання природних ресурсів та мінімізації шкоди навколишньому природному середовищу.

Обгрунтовано практичні рекомендації щодо зміни структури капіталовкладень на заходи з охо-

рони довкілля від забруднень хлібопекарських підприємств. Обгрунтовано системи природо-

охоронних заходів, зокрема запобігання забрудненням довкіллю, що можуть спричиняти хлібо-

пекарські підприємства.

The article is devoted to the study of ecological impacts of bakery enterprises on the environment.

Modern methods for estimating the influence of harmful substances of bakery enterprises on

ecosystems are considered. The essence and structure of the complex index for assessing the

negative environmental impacts of the bakery industry, as well as the calculation procedure for the

constituent components of this index, is determined. The application of a comprehensive index of

environmental impact will identify significant environmental threats and risks of a particular production

and assess the efficiency of the use of raw materials. A system of measures is proposed for the

optimal use of natural resources and minimization of damage to the environment. Practical

recommendations on changing the structure of investments for environmental protection measures

from pollution of bakery enterprises are substantiated. The system of environmental measures, in

particular prevention of environmental pollution, which can be developed by baking enterprises, is

justified.

Ключові слова: екологічні аспекти, екологічний вплив, оцінка, хлібопекарська галузь, екологічність, ви-
киди.

Key words: environmental aspects, environmental impact, evaluation, bakery industry, environmental friendliness,
emissions.

також є активними споживачами сировинних ресурсів і
генераторами відходів. Проте оцінка екологічних
впливів хлібопекарських підприємств на довкілля не
набула загальноприйнятної практики, тому потребує
наукових досліджень.

У процесі дослідження було використано такі ме-
тоди дослідження: абстрактно-логічний (для узагаль-
нення методів оцінки впливу шкідливих речовин хлібо-
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пекарських підприємств на довкілля), аналізу і синтезу
(для визначення порядку розрахунку складових компо-
нентів комплексного індексу оцінки негативних впливів
на довкілля підприємств хлібопекарської галузі), сис-
темного аналізу (для розроблення системи заходів із
запобігання забрудненню довкілля хлібопекарськими
підприємствами).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізом екологічних аспектів діяльності хлібо-
пекарських підприємств займалися І. Ширяєва [1],
О. Іванько, Л. Бідненко [2], Г. Крусір [3; 4], І. Кондра-
тенко [5], Л. Лобоцька, В. Добровольский [6], О. Фе-
сенко [7] та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження екологічних аспектів

функціонування хлібопекарських підприємств. Завдан-
ням дослідження є: вивчення екологічних впливів на
довкілля хлібопекарських підприємств; характеристи-
ка методів оцінки впливу шкідливих речовин хлібопе-
карських підприємств на навколишнє природне середо-
вище; обгрунтування системи заходів із запобігання
забрудненню довкілля хлібопекарськими підприємства-
ми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємства хлібопекарської галузі в процесі ви-

робництва здійснюють викиди забруднювальних речо-
вин у атмосферне повітря, скиди стічних забруднених
вод у поверхневі водойми та залишають тверді промис-
лові та побутові відходи. Склад, динаміка та обсяги заб-
руднювальних речовин, що продукують підприємства
хлібопекарської галузі, залежить від багатьох чинників:
устаткування, що експлуатується; технологій виробниц-
тва; якості сировини; організації виробничого процесу
та процесів зберігання і реалізації готової продукції;
масштабів споживання сировини та енергії, виробницт-
ва та реалізації готової продукції тощо.

Унаслідок функціонування хлібопекарських
підприємств у атмосферу потрапляють такі шкідливі
речовини:

1) різні види органічного пилу (борошняний, цукро-
вий) під час прийому, зберігання і підготовки сировини;

2) пари етилового спирту і вуглекислого газу внасл-
ідок бродіння тіста;

3) пари етилового спирту, летких кислот (оцтової) і
альдегідів (оцтових), що утворюються під час випікан-
ня хлібобулочних виробів;

4) акролеїн унаслідок випікання формового і подо-
вого хліба;

5) пари етилового спирту, летких кислот (оцтової),
альдегідів (оцтових) у процесі охолодження і зберіган-
ня випечених виробів;

6) окис вуглецю та оксиди азоту від хлібопекарсь-
ких печей за використання як палива природного газу;

7) пил, зварювальний аерозоль, окиси марганцю,
аміак, окис вуглецю та оксиди азоту, пари лугу — від
допоміжного виробництва [2—4].

У хлібопекарському і макаронному виробництві
крихти та пил становлять 0,15% від обсягу переробле-

ної сировини [1, с. 220]. Потенційно небезпечним об-
ладнанням за надзвичайних ситуацій на підприємстві є
котельня. Аварійною ситуацією в котельній вважається
ймовірність вибуху. Основними шкідливими речовина-
ми, які потрапять у повітря під час аварії, є сажа, NO

х
,

CO
2
.Частка викидів забруднювальних речовин котель-

ної порівняно з іншими джерелами емісії хоча і не дом-
інуюча, проте значна — майже 8% від загальних об-
сягів [4, с. 85]. Іще одним істотним джерелом забруд-
нення атмосфери є використання різних видів палива,
від особливостей горіння якого залежить характер заб-
руднення та методи очищення довкілля від продуктів
згорання.

У виробництві хлібопродуктів воду застосовують у
технологічних цілях, оскільки вона входить до рецепту-
ри продукції: для виготовлення тіста, сиропів та інших
компонентів (має відповідати вимогам ДСТУ 7525:2014
[8]); у господарських та санітарно-гігієнічних цілях: для
водного очищення та промивання сировини, миття об-
ладнання та виробничих приміщень, території підпри-
ємств; для теплотехнічних цілей: охолодження, одер-
жання пари, необхідної для зволоження повітря в ша-
фах, де розстоюється хліб, та пекарних камерах, сте-
рилізування устаткування й приготування поживних се-
редовищ.

Вода, яку використали для виробничих потреб, що
вже є відпрацьованою, називають стічною. Вміст у ній
забруднювальних речовин залежить від виду виробле-
ної продукції, використаної сировини та особливостей
технологічного виробництва. Стічні води поділяються
на нормативно-чисті води, що містять незначну кількість
забрудників та не потребують очищення; а також заб-
руднені води, в яких рівень забруднення перевищує
норму, і вони потребують біологічного очищення на
спеціальних спорудах.

До стічних вод хлібопекарських підприємств відно-
сять води, забруднені органічними рештками. Для
мікроорганізмів водне середовище є придатною та ком-
фортною умовою життєдіяльності. Тому стічні води зне-
заражують хлоруванням газоподібним хлором, хлорним
вапном та іншими хлорутримувальними засобами, озо-
нуванням, а також опроміненням ультрафіолетовими
променями [2, с. 140].

Зони грунтів поблизу території розташування
хлібопекарських та кондитерських заводів доволі ча-
сто забруднюються виробничими відходами: паперо-
вими та картонними коробками, металевими та скля-
ними бляшанками, дерев'яними ящиками, пластмасо-
вими діжками та іншою тарою з-під сировини, що
спричиняє порушення санітарного режиму на
підприємстві. До складу твердих побутових відходів
відносяться:

1) вторинна сировина (папір, картон, текстиль, ме-
тал, шкіра тощо), їх частка становить приблизно 25%
від маси відходів;

2) органічна частина, яку можна знешкодити —
близько 60—70% від маси відходів. Частка легко заг-
ниваючих, особливо в теплу пору року, органічних ре-
човин, сягає 20—30%;

3) баласт (скло, камінь тощо) — 6—8%;
4) горючі матеріали, які не вдається утилізувати (ву-

гілля, деревина, гума тощо) — 8—10% [2; 3].
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Тому надзвичайно важливим є вжиття заходів, на-
цілених на зменшення обсягів скупчення виробничих
відходів, що забруднюють грунти.

Для визначення рівня впливу шкідливих речовин
хлібопекарських підприємств на компоненти навко-

лишнього природного середовища використовують
низку показників та різних методів, проте наразі не
розроблено єдиного універсального методу, для
оцінювання загального впливу виробництва на всі
компоненти довкілля. Характеристику існуючих ме-

тодів оцінки негативних впл-
ивів на довкілля підприємства-
ми харчової галузі наведено у
табл. 1.

На нашу думку, оцінку нега-
тивних впливів на довкілля
підприємств хлібопекарської га-
лузі слід здійснювати за допомо-
гою комплексного індексу, реко-
мендованого науковцями [3; 6],
що надає змогу чисельно оціни-
ти екологічний вплив об'єкта,
зміст якого наведено на рис. 1.
Таким показником є інтегральний
комплексний індекс екологічного
впливу, що має назву комплекс-
ного індексу Z, який обчислюєть-
ся за формулою:

Z=D+іR (3).
Складові компоненти комп-

лексного індексу Z з характери-
стиками їхніх позначень та фор-
мулами розрахунку наведено у
табл. 2.

Таблиця 1. Методи оцінки впливу шкідливих речовин хлібопекарських підприємств на довкілля

Джерело: сформовано автором на основі [1; 3; 6; 4].

Назва методу Сутність методу 
Балансовий метод складаються і аналізуються матеріальні та енергетичні баланси підприємства в цілому або окремих 

підрозділів, технологічних процесів, ділянок, основного обладнання і т. д. 
Нормативний 
метод 

на використанні науково обґрунтованих нормативів витрат сировини, матеріалів, енергії, питомих норм 
утворення відходів і т. д. 

Експертний метод враховує результати екологічної сертифікації, досвід і знання кваліфікованих фахівців 
Інструментальний 
метод 

використовуються результати безпосередніх вимірів якісних і кількісних характеристик викидів 
забруднюючих речовин за допомогою атестованих приладів і за затвердженими методиками аналізу 

Розрахунковий 
метод 

передбачає кількісну оцінку екологічності за теоретичними і емпіричними залежностями, отриманих 
шляхом узагальнення результатів інструментальних досліджень значної кількості аналогічних об'єктів 

Грошовий метод використання розрахунку можливого збитку, що наноситься населенню та природним об'єктам, в грошовому 
вираженні 

Метод непрямого 
вимірювання рівня 
екологічних впливів 

заснований на порівнянні рівнів забруднення навколишнього середовища різними господарськими 
об'єктами, що передбачає одночасно і порівняння можливих наслідків цих забруднень 

Метод абсолютної 
оцінки рівня 
екологічного впливу 

ґрунтується на розрахунку збитку населенню і навколишнього середовища на певній території за певний 
період часу (абсолютні показники рівня екологічної небезпеки є конкретними і можуть бути визначені 
тільки один раз, через деякий час величину абсолютного показника доведеться перераховувати) 

Метод відносної 
оцінки 

може розглядатися як розрахунок внеску підприємства в загальне забруднення навколишнього середовища; 
якщо на розглянутій території підприємство одне, то, природно, всі речовини, що потрапили у довкілля, 
виділяються з нього; якщо ж на території є і інші господарські об'єкти, то дане підприємство є учасником 
забруднення навколишнього середовища, кількісний внесок якого в загальне забруднення можна визначити, 
цей внесок і буде відносною оцінкою екологічної небезпеки даного підприємства 

Метод за 
допомогою форм 
статистичної 
звітності 

вже ведеться державний облік впливу підприємств на навколишнє середовище в частині викидів, скидів і 
розміщення відходів, але він не враховує екологічну небезпеку підприємств в разі техногенних аварій і 
катастроф, а це веде до заниження реальної екологічної небезпеки 

Метод за 
кількісною оцінкою 
екологічної 
досконалості 
хімічних процесів і 
питомого 
утворення відходів, 
використовуючи 
коефіцієнт виходу 
готової продукції 

Коефіцієнт виходу готової продукції розраховується як відношення планової витрати сировини до фактичної 
протягом року: 
Кек = (Σmiр· Сір / ГДКір + Σmiг · Сіг / ГДКіг + Σmiт · Сіт / ГДКіт) ·Квих,            (1) 
де Кек - критерій екологічності; miр, miг, miт - кількість і-го токсичного компонента рідких, газоподібних і 
твердих відходів відповідно, т/т продукту; Сір, Сіг, Сіт- концентрація і-го компонента в рідких, мг/дм3, 
твердих, мг/кг, газоподібних, мг/м3, відходах; ГДКір - гранично допустима концентрація і-го компонента у 
воді рибогосподарських водойм, мг/дм3; ГДКіг- гранично допустима концентрація і-го компонента в повітрі 
населених місць, мг/м3; ГДКіт- гранично допустима концентрація і-го компонента в твердих відходах, мг/кг. 
Квих = Рплан / Рфакт,                 (2) 
де Рфакт- фактичні витрати сировини протягом року, т/рік; Рплан - планова витрата сировини протягом 
року, т/рік 

 

 
Комплексний індекс Z 

 

D – дійсна частина комплексного індексу 
Z: D-складова індексу небезпеки об'єкта 
навколишнього природного середовища 

за безаварійного режиму 
 

iR-уявна частина комплексного індексу Z: 
R-складова індексу небезпеки об'єкта 

навколишнього природного середовища у 
разі надзвичайної ситуації на об'єкті 

 

Індекс небезпеки для води dводи 

Індекс небезпеки для ґрунту dґрунту 

Індекс небезпеки для флори і фауни dф 

Індекс небезпеки для відходів dвідх Індекс небезпеки утворення відходів під 

час ліквідації аварії Yвідх 

Індекс небезпеки забруднювальних 

речовин на об'єкті у разі аварії Yj 

Імовірність аварії одиниці 
потенційно 

еконебезпечного 
обладнання, яке містить 

 j-ю забруднюючу 
речовину 

Маса i-ї 
забруднюючої 
речовини, яка 
потрапляє в 

довкілля у разі 
аварії 

Індекс небезпеки для атмосферного 

повітря dповіт 
 

Рис. 1. Структура комплексного індексу Z
Джерело: Систематизовано автором на основі [6, с. 90—92].
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Отже, використовуючи критерій екологічності
хлібопекарного підприємства, можливо виявляти
найістотніші впливи на довкілля конкретного виробниц-
тва та оцінити ефективність використання сировини й
завантаженості устаткування.

Існуюча техніко-технологічна промислова база уне-
можливлює здійснення на хлібопекарських підприєм-
ствах належного очищення води та повітря. Тому для

забезпечення високих техніко-економічних показників
та комплексного використання природних ресурсів не-
обхідно розробити нові технологічні процеси, створив-
ши безвідходне виробництво та запровадивши систему
заходів із запобігання забрудненню хлібозаводами дов-
кілля (рис. 2).

Так в умовах технічної та економічної недоскона-
лості підприємств різкий перехід до безвідходного тех-

Назва показника, його позначення Формула розрахунку Складові компоненти та їхні позначення 
Індекс D характеризує негативний 
вплив об'єкта на довкілля при 
безаварійному режимі роботи 

D=(dф/4)(dповіт+dгрунт+dвод
и+   dвідход) (4) 

dповіт – негативний вплив на атмосферне повітря, dгрунту – на 
грунт, dводи – на воду, dф – на флору і фауну, dвідх – враховується 
також небезпека утворення відходів виробництва 

iR (уявна частина комплексного 
індексу) - складовий індекс небезпеки в 
разі надзвичайної ситуації на об'єкті, 
безрозмірна величина; і - позначення 
уявної частини комплексного числа 

R=0,5[(1/N) Yj+Yвідх] (5) де N — число забруднюючих речовин, за якими визначається R; Yj - 
складовий індекс небезпеки j-ї забруднюючої речовини; Yвідх - 
складовий індекс небезпеки утворення відходів у разі ліквідації 
надзвичайної ситуації (спрогнозувати утворення відходів при 
надзвичайної ситуації складно, його можна прийняти рівним 1) 

dф – індекс небезпеки для флори та 
фауни 

dф=2Sзв/(Sзв+Sсзз) (6) де Sзв – площа зони впливу викидів об'єкта, км2; Sсзз – площа 
санітарно захисної зони об'єкта, км2 

dповітр – індекс небезпеки для 
повітря 

dповітр = 
(1/2){[2КНП/(КНП+КНПз] 

+(1/N)[∑ Сi/Ci+ГДК,)]} (7) 

де КНП – коефіцієнт небезпеки підприємства; Сi – максимальна 
разова концентрація і -ї ЗР у повітрі, мг/м3; ГДКi – максимальна 
разова ГДК і-ої речовини у повітрі, мг/м3 

КНП — коефіцієнт небезпеки 
підприємства 

КНП=∑ (Mi/ГДКі)а (8) де Мі – маса викиду об'єктом і-ї речовини, т/рік; 
аі – коефіцієнт класу небезпеки і-ї речовини 

dгрунт - індекс небезпеки для ґрунту dгрунту=1/3(dзгрунту+dдгрун
т+ dбгрунту) (9) 

dз грунту – складовий індекс небезпеки хімічного забруднення ґрунту; 
dд грунту – складовий індекс небезпеки деградації ґрунту; dбігрунту – 
складовий індекс небезпеки біологічного забруднення ґрунту 

dзгрунту - складовий індекс небезпеки 
хімічного забруднення ґрунту 

dзгрунту =(1/N)∑ 2CПj / 

(CПj + ГДКПj) (10) 

CПj – концентрація в ґрунті j-ї ЗР, мг/кг; ГДКПj – ГДК j-ї речовини 
для ґрунту, мг/кг 

dбгрунту – складовий індекс 
небезпеки біологічного забруднення 
ґрунту 

dдгрунту=1/3(Sпоруш/S0+ 

(1/Nр) (∑ 2pк/pк+p0к) 

+(1/Nq)(∑  (qк+q0к)/2qк (11) 

де Nр – кількість вимірних показників ступеня деградації ґрунтів; 
Sпоруш – сумарна площа порушених земель, га; S0 – площа впливу 
викидів об'єкту, км2; рк, qk – значення показників ступеня деградації 
ґрунту; p0к , q0к – значення показників ступеня деградації ґрунту в 
межах норми 

dбігрунту – складовий індекс 
небезпеки біологічного забруднення 
ґрунту 

dбігрунту=1/7∑  dбj (12) де dбj – індекс j-го показника забруднення ґрунту мікроорганізмами, 
визначається за семи санітарно-біологічними показниками 

dводи – індекс небезпеки для води dводи = (1/W) ∑
0,5[2БСКw/(БСКw + БСКоw) + 

(1/Nw)( ∑ 2Ciw / Ciw+ C0)] 

(13) 

де W – число водойм, що забруднюються стоками об'єкта (W=1); БСКw 
– БСК в стоках об'єкту для W-го забрудненого водоймища, мг/л; БСКow 
– базовий БСК в стоках об'єкту для W-го забрудненого водоймища, 
мг/л; Nw – число забруднюючих речовин, що скидаються об'єктом W у 
водний об'єкт (NW =5); Сi – розрахункова концентрація i-ї ЗР у воді W-
гo водоймища, мг/л; Со – базовий показник концентрації ЗР для низько 
концентрованих промислових стоків 

dвідх – індекс небезпеки для відходів dвідх = 1+2nневід/(n+ nневід ) 
+S/Sгор (14) 

де nневід – кількість власних об'єктів захоронення відходів, що не 
відповідають діючим нормативам; n – кількість власних об'єктів 
захоронення відходів, що відповідають чинним нормативам; S – площа, 
яка зайнята власними об'єктами захоронення відходів об'єкта, км2; Sгор 
– сумарна площа, яка зайнята усіма об'єктами зберігання відходів 
адміністративної одиниці, км2 

Зведений індекс R R= 0,5 [(1/N) Yj+Yвідх] (15) де Yj – загальний індекс небезпеки для j–ї забруднюючої речовини, що 
враховує сукупний обсяг даної речовини за всіма одиницям 
небезпечного устаткування на об'єкті; Yвідх – загальний індекс 
небезпеки утворення відходів ліквідації надзвичайної ситуації, Yвідх = 
1; N – число забруднюючих речовин, за якими визначається індекс R 

Yj – загальний індекс небезпеки для 
j–ї забруднюючої речовини 

Yj = 2Кчсj/( Кчсj+ Кнj) (16) де Кчсj – середній індекс небезпеки j-ї речовини при надзвичайній 
ситуації на об'єкті; Кнj – індекс небезпеки викиду і скидання j-ї 
речовини при безаварійному режимі роботи об'єкту 

Кнj – індекс небезпеки викиду і 
скидання j -ї речовини при 
безаварійному режимі роботи об'єкту 

Кнj =(Mj/ПДКj)a+MBj/ГДКВj 
(17) 

де Мj – маса викиду об'єктом j-ї речовини, т/рік, при безаварійній 
роботі; MBj – маса скидання об'єктом j-ї речовини у воду (т/рік) при 
безаварійній роботі; ГДКВj – ГДК j-ї речовини у воді водоймищ 
питного та культурно-побутового користування, мг/л 

Кчсj – середній індекс небезпеки j -ї 
речовини при надзвичайній ситуації 
на об'єкті 

Кчсj = (1/NE)(∑ Qnkjn) (18) де NE – число одиниць екологічно небезпечного при НС обладнання (за 
видами обладнання); Qn – ймовірність аварії n-ї одиниці небезпечного 
обладнання, що належить об'єкту; kjn – коефіцієнт небезпеки маси j-ї 
речовини, що потрапляє в довкілля при аварії n-ї одиниці потенційно 
небезпечного обладнання 

Qn – ймовірність аварії n-ї одиниці 
небезпечного обладнання, що 
належить об'єкту 

Qn=1-e-Pn (19) де Рn – інтенсивність (число) відмов для n-й одиниці потенційно 
небезпечного обладнання на об'єкті за рік 

kjn – коефіцієнт небезпеки маси j-ї 
речовини, що потрапляє в довкілля 
при аварії n-ї одиниці потенційно 
небезпечного обладнання 

kjn = (Vjn/ГДКj)a+VBj/ ГДКBj (20) де Vjn – максимальна маса ЗР, яка потрапляє в навколишнє 
середовище при аварії n-ї одиниці небезпечного обладнання, м3; VBj 
– маса i-ї речовини, що потрапляє безпосередньо в воду при аварії n-ї 
одиниці потенційно небезпечного обладнання на об'єкті, т; ГДКj – 
максимальна разова ГДК і-ї речовини в атмосферному повітрі, мг/м3 

Таблиця 2. Порядок розрахунку складових компонентів комплексного індексу Z

Джерело: Сформовано автором на основі [3; 6, с. 90—92].
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нологічного виробництва здійснити відразу неможли-
во. Реальним шляхом процесу екологізації технологій є
поступовий перехід до маловідходних та безвідходних
замкнених циклів, оптимізація використання природних
ресурсів та вжиття природоохоронних заходів. Звісно,
поняття "повністю безвідходне виробництво" є умовним,
адже жодне виробництво є неможливим без відходів,
оскільки навіть природні кругові процеси супроводжу-

ються утворенням відходів. Тому завданням хлібопе-
карських підприємств має стати запровадження систе-
ми методів очищення грунтів, атмосфери, водойм від
викидів та забруднень.

Наразі обов'язковою умовою господарювання
хлібопекарських підприємств має стати зміна структу-
ри капіталовкладень на заходи з охорони довкілля від
забруднень. Інструментом впровадження вищенаведе-

 

 

Система заходів щодо запобігання забруднення довкілля 

Заходи щодо запобігання 
забруднення ґрунту 

З метою запобігання забрудненню ґрунтів в умовах 
хлібопекарського виробництва необхідно своєчасно 
ретельно збирати, вивозити і знешкоджувати рідкі та 
тверді відходи виробничої діяльності підприємства: 
мазут, змащувальні матеріали, промислове сміття 
тощо 

Заходи щодо запобігання забруднення 
стічних вод: 

• очищення стічних вод; 
• використання стічних вод для зрошення; 
• впровадження замкнутих технологій водозабезпечення; 
• скорочення обсягів скидання забруднювачів у водойми; 
• вдосконалення технологічних процесів; 
• нормування якості води, тобто розробка критеріїв її 
придатності для різних видів водокористування 

Заходи щодо запобігання забруднення атмосфери 

І група заходів: 
заходи, спрямовані на скорочення валових викидів 

забруднювачів в атмосферу. Для захисту 
атмосферного повітря від забруднень 

автотранспортом велике значення мають заходи по 
плануванню та розбудові міських поселень. 

Зокрема озеленення автомагістралей, зонування 
жилих масивів, створення різнорівневих 
транспортних розв’язок, кільцевих доріг, 

використання підземного простору для розміщення 
автостоянок, гаражів, створення швидкісних 

автомагістралей, санітарно-захисних зон 

ІІ група заходів: 
складають ті, які 

направлені на зменшення 
концентрації 

забруднюючих речовин в 
границях промислових 

вузлів, центрів, 
агломерацій. До них 
відносять заходи з 

планування 
розосередження, 

деконцентрації шкідливих 
виробництв по території 

ІІІ група заходів: 
екологоосвітні та 

екологовиховні. Формування 
складових екологічної 

культури населення дозволяє 
впорядкувати побутове 

забруднення повітряного 
середовища, з розумінням 

відноситись до запровадження 
повітряноочисних заходів на 
робочих місях, в установах, 
організаціях і підприємтсвах 

1) Економічні заходи: спрямовані на скорочення викидів в атмосферу: встановлення економічних санкцій 
(плата за викиди, плата за надмірні викиди, штрафи за заподіяння шкоди навколишньому середовищу); 
формування екологічних бірж, в рамках яких можна придбати чи продати право на додаткові викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу; розробка заходів по стимулюванню впровадження нових технологічних 
процесів 

3) Технічні заходи: орієнтація на екологічно безпечні джерела виробництва електроенергії (вітрові-, геліо-, 
припливні-, гідроелектростанції); покращення карбюрації палива, перехід транспортних засобів на екологічно 
безпечні види палива; вдосконалення технологічних процесів хлібопекарських підприємств шляхом 
використання обладнання передбаченого технологічним регламентом; проведення режимно 
налагоджувальних робіт на котлоагрегатах 1 раз на три роки; застосування та перехід на новітні котельні, які 
почали виготовляти із матеріалів, що майже не мають шкідливості для навколишнього середовища і людини 

4) Санітарно-технічні заходи: спорудження надвисоких димових труб, встановлення пилогазоочисного 
устаткування, герметизація технологічного і транспортного устаткування 

2) Юридичні заходи: представляють законодавчі акти про охорону та використання атмосферного 
повітря. До них належать міжнародна конвенція ООН про зміну клімату (1992р.), а також ряд законодавчих 
актів державного рівня: закон України “Про атмосферне повітря” від 16.10.1992р., Положення про порядок 
видачі дозволів на викиди забруднювачів в атмосферу (Постанова Кабінету Міністрів України від 
29.5.1996 р.), Інструкція про порядок розробки, встановлення, перегляду та доведення лімітів викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Наказ Мінекобезпеки України від 28.6.1996 р.) і т.д. 

5) Технологічні заходи: створення технологій, що ґрунтуються на частково чи повністю замкнених 
циклах, впровадження нових методів підготовки сировини, заміна вихідної сировини і сухих способів 
переробки пилонебезпечних матеріалів мокрими, автоматизація виробничих процесів 

6) Планувальні заходи: створення санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, оптимальне 
розташування промислових підприємств; озеленення підприємств 

7) Контрольно-запобіжні заходи: автоматизація контролю за викидами 

 
Рис. 2. Система заходів щодо запобігання забруднення довкілля хлібопекарськими

підприємствами
Джерело: сформовано автором [2; 5—7].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

них заходів з розв'язання проблеми зниження екологі-
чних впливів хлібопекарських підприємств на довкілля
повинно бути застосування у процесі їхньої господарсь-
кої діяльності такої економічної категорії, як екологіч-
на капіталізація, що є процесом залучення частини при-
бутку, капіталу, власних та запозичених активів на вжит-
тя підприємством відповідних природозахисних заходів.
Пошук і застосування джерел "зеленого" інвестування
та кредитування на запровадження новітніх екологічно
містких технологій, закупівлю новітнього екообладнан-
ня та економічного енергоустаткування сприятимуть
розвитку хлібопекарської галузі України, поліпшенню
показників якості хлібобулочних виробів, збільшенню
експорту товарів, підвищенню конкурентних переваг на
ринку хлібопродуктів та виходу українського хлібопе-
карського виробництва на міжнародний рівень з одно-
часним зниженням наслідків негативного впливу вироб-
ничих процесів на природні екосистеми.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У НАПРЯМІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підприємства хлібопекарської галузі у процесі фун-
кціонування здійснюють значні екологічні впливи на
довкілля. Їх запобіганню має сприяти відповідна госпо-
дарська діяльність хлібопекарських підприємств. Фор-
мування методичної бази оцінки рівня екологічних
впливів хлібопекарських підприємств слід здійснювати
із застосуванням таких методів, як балансовий; норма-
тивний; експертний; інструментальний; розрахунковий;
грошовий; непрямого вимірювання рівня екологічних
впливів; абсолютної оцінки рівня екологічного впливу;
відносної оцінки; метод за допомогою форм статистич-
ної звітності; метод за кількісною оцінкою екологічної
досконалості хімічних процесів і питомого утворення
відходів з використанням коефіцієнту виходу готової
продукції. Найбільш універсальним є застосовування
комплексного індексу Z оцінки негативних впливів на
довкілля, який надає змогу оцінити загальний вплив ви-
робництва на всі компоненти довкілля. За допомогою
використання комплексного критерію екологічності
хлібопекарського підприємства можливо виявити
найістотніші впливи на довкілля конкретного виробниц-
тва та оцінити ефективність використання сировини й
завантаженості устаткування. Використання вказаних
методів оцінок надає можливість розробити систему
природоохоронних заходів та обгрунтувати доцільність
здійснення екологічної капіталізації підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах ринкових взаємовідносин про-
блема належного забезпечення економічної безпеки по-
стає перед кожною країною в світі. Особливого значен-
ня вона набуває в процесі становлення та розвитку ста-
більної ринкової економіки в країні. Останнім часом
негативні тенденції в процесах реформування знаходять
своє відображення у незахищеності вітчизняного това-
ровиробника, що в свою чергу створює передумови для
згортання внутрішнього ринку, тобто зростання частки
імпорту в зовнішній торгівлі України, зниження конку-
рентоспроможності національного виробника та ряд
інших ключових позицій.
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METHODOLOGICAL BASIS OF GOVERNMENT DEPARTMENT OF MAINTENANCE
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У статті розглянуто підходи до тлумачення поняття "економічна безпека". Визначено, що економі-

чна безпека держави складається з різних видів безпеки в різних сферах господарювання: макро-

економічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, ви-

робнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека. Наведено основні принципи забезпечення

економічної безпеки України. Визначено, що окрім основних принципів забезпечення економічної без-

пеки України, органи державної влади виконують певні функції при цьому використовують певні на-

прями та інструментарій. Окреслено підходи, які наведено в економічній літературі, щодо оцінюван-
ня економічної безпеки. Виявлено, що усі підходи, які в своїй діяльності використовують органи дер-

жавної влади для ефективного державного регулювання при розробці технології оцінки економічної

безпеки можна поділити на 3 групи. Охарактеризовано, що методологія визначення рівня економіч-

ної безпеки України включає в себе певні елементи.

The article considers approaches to the interpretation of the concept of "economic security". It is

determined that the economic security of the state consists of various types of security in various spheres
of management: macroeconomic, financial, foreign economic, investment, scientific and technological,

energy, production, demographic, social, food security. The main principles of ensuring economic security

of Ukraine are given. It is determined that in addition to the basic principles of ensuring economic security

of Ukraine, public authorities perform certain functions while using certain directions and tools. The indicated

approaches, which are given in the economic literature, on the assessment of economic security. It was

revealed that all the approaches that the state authorities use in their work for effective state regulation

when developing technology for assessing economic security can be divided into 3 groups. It is characterized

that the methodology for determining the level of economic security of Ukraine includes certain elements.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляд окремих питань методологічного базису
державного управління забезпеченням економічної без-
пеки України, присвячені праці науковців та практиків,
зокрема таких: Л. Акімова, О. Бандурка, О. Барановсь-
кого, К. Ващенко, Л. Герасименко, В. Духова, О. Євмеш-
кіна, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, О. Жихор, С. Загород-
нюк, О. Картечева, О. Користіна, В. Косика, Т. Куценко,
В. Лещенко, О. Міняйло, І. Мігус, М. Пендюри, К. Пет-
рова, А. Ревенко, В. Тамбовцева, Ю. Харазішвілі, І. Чер-
някова.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення методологічного базису

державного управління забезпеченням економічної без-
пеки України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На сьогодні проблема забезпечення економічної
безпеки є ключовою у контексті визначення суверен-
ності держави, а також стабільному соціально-еконо-
мічному розвитку. Важливим аспектом забезпечення
економічної безпеки країни є визначення методологіч-
ного базису державного управління в цій сфері. На нашу
думку, складність та багатофункціональність такого
поняття, як "економічна безпека" спрямовує на те, щоб
надати йому дефініцію.

Науковці Л. Акімова та А. Лисачок вважають, що
економічна безпека сприяє створенню надійної та за-
безпеченої всіма необхідними засобами держави, за-
хищеності національно-державних інтересів у сфері
економіки [1, с. 19; 2—4].

На думку науковця А. Ревенко економічна безпека
держави — це "стан економічної системи, що характе-
ризується стійкістю щодо впливу ендогенних (внут-
рішніх) та екзогенних (зовнішніх) чинників, які створю-
ють загрозу для суспільства" [15, с. 15].

Науковець Я. Жаліло розглядає економічну безпе-
ку "як складну багатофакторну категорію, що харак-
теризує спроможність національної економіки до роз-
ширеного самовідтворення з метою збалансованого
задоволення потреб населення країни, протистояння
дестабілізуючому впливу внутрішніх і зовнішніх чин-
ників, забезпечення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки у світовій системі господарювання"
[9, с. 25].

Дослідники О.М. Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петро-
ва, І.М. Черняков визначають економічну безпеку краї-
ни як "здатність її економічної системи протистояти не-
гативному впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників
для досягнення макроекономічних цілей розвитку на
рівні постіндустріальних держав" [7, с. 64].

Науковець М. Пендюра зазначає, що економічна
безпека держави є не тільки однією з найважливіших
складових цілісної системи національної безпеки як
комплексу захисту національних інтересів, а й вирішаль-
ною умовою дотримання і реалізації національних інте-
ресів [14, с. 13].

А. Городецький вважає, що економічна безпека
означає надійну і забезпечену всіма необхідними засо-
бами держави захищеність національно-державних інте-
ресів у сфері економіки від внутрішніх і зовнішніх
збитків [8, с. 46].

Науковець О. Користін стверджує, що економічну
безпеку варто трактувати як забезпечення здатності до
виживання країни у випадку стихійних і екологічних лих
або за умов національних і світових економічних катас-
троф [13].

На думку В. Тамбовцева, під економічною безпекою
тієї чи іншої системи треба розуміти сукупність власти-
востей стану її виробничої підсистеми, яка забезпечує
можливість досягнення цілей всієї системи [16, с. 3].

Однак М. Єрмошенко вважає, що економічна без-
пека — це такий стан економічного механізму країни,
який характеризується збалансованістю і стійкістю до
негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, його
здатністю забезпечувати на основі реалізації національ-
них економічних інтересів сталий і ефективний розви-
ток вітчизняної економіки і соціальної сфери [8, с. 29].

Економічна безпека держави складається з різних
видів безпеки в різних сферах господарювання: макро-
економічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвести-
ційна, науково-технологічна, енергетична, виробнича,
демографічна, соціальна, продовольча безпека (рис. 1).

Основними загрозами економічній безпеці Україні
на сучасному етапі є: високий рівень тіньової економі-
ки, зростання інфляції і бюджетного дефіциту, зменшен-
ня валового нагромадження основного капіталу, зрос-
тання безробіття, несприятливий інвестиційний клімат,
надто високий рівень державного боргу, неконтрольо-

Рис. 1. Основні складові економічної безпеки держави

Джерело: складено автором на основі [10].
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вані міграційні процеси, політична нестабільність тощо
[4—6]. Політика економічної безпеки визначається на
основі певних принципів, які створюють політичну і пра-
вову базу для оцінювання зовнішніх і внутрішніх заг-
роз, формування національних економічних інтересів
і стратегії економічної безпеки. До основних принципів
забезпечення економічної безпеки України можна
віднести:

— верховенство закону під час забезпечення еко-
номічної безпеки;

— додержання балансу економічних інтересів осо-
би, сім'ї, суспільства, держави;

— взаємна відповідальність особи, сім'ї, суспіль-
ства, держави щодо забезпечення економічної безпе-
ки;

— своєчасність і адекватність заходів, пов'язаних
із відверненням загроз і захистом національних еконо-
мічних інтересів;

— пріоритет договірних (мирних) заходів у вирі-
шенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів еконо-
мічного характеру;

— інтеграція національної економічної безпеки з
міжнародною економічною безпекою [13].

Окрім основних принципів забезпечення економіч-
ної безпеки України, органи державної влади викону-
ють певні функції при цьому використовують певні на-
прями та інструментарій (рис. 2).

У залежності від розвитку економіки в країні зміню-
ються пріоритети органів, які здійснюють управління в
сфері економічної безпеки. Під час стабільного та стало-
го економічного розвитку в країні, тобто при сформованій
законодавчій та нормативній базі, досконалій інфор-
маційній та інституційній інфраструктурі, захисту інвесторів
та захищеності всіх суб'єктів господарювання перевага
віддається саме функціям макрорегулятивним, безпеці
контрольно-наглядовим та правозастосовуючим засобам.
Для України економіка, якої проходить стадію розвитку,
роль держави повинна бути активнішою та ефективнішою.
Зокрема, дана тенденція пов'язана з побудовою та роз-
витком одночасно двох взаємнодоповнюючих та взаємоз-
в'язаних функцій: формування (розвитку) ринку, присут-
ності на ньому держави в якості безпосереднього суб'єкта
функціонування його інфраструктури; безпеки. Ці функції
мають однакову значущість, що унеможливлює надати
перевагу одній з них. В економічній літературі існують на-
ступні підходи, щодо оцінювання економічної безпеки:

Рис. 2. Функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки
Джерело: складено автором на основі [17].
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— системний — передбачає розгляд будь-якого
об'єкта (дослідження, формування, конструювання,
управління та інші дії щодо об'єкта) з позицій уявлення
про об'єкт як системи в органічному взаємозв'язку з фак-
торами свого оточення (середовища). При цьому об'єк-
ти розгляду можуть перебувати в динамічному стані, як,
наприклад, процеси. За системним підходом, об'єкт дос-
лідження — це складна динамічна система, яка скла-
дається із певної кількості взаємодіючих елементів. Ста-
ціонарний стан такої системи часто не є стабільним, тому
відхилення від такого стану можуть наростати у часі.
Навіть малі впливи на систему можуть стати причиною
значних змін у ній. Особливістю складних систем є їх
схильність до упорядкованості через процеси самоорга-
нізації, при цьому не останню роль для виникнення цих
процесів відіграє випадковість [11, с. 34].

— діалектичний — дозволяє виявити у першому на-
ближенні причинно-наслідкові зв'язки кількісних, якіс-
них змін і розвитку, а також здійснити їх релевантний
опис [11, с. 37];

— індикаторний — базується на встановленні за ре-
зультатами порівняння фактичних показників діяльності
підприємства з граничними значеннями індикаторів [10];

— ресурсно-функціональний — передбачає визна-
чення рівня економічної безпеки на основі оцінки сту-
пеня використання ресурсів підприємства за функціо-
нальними складовими [10].

Усі підходи, які в своїй діяльності використовують
органи державної влади для ефективного державного
регулювання при розробці технології оцінки економіч-
ної безпеки, можна поділити на 3 групи:

— використовується комбінація загальновідомих,
перевірених методик;

— формується авторська методика оцінки економічної
безпеки з прорахунками її функціональних складових;

— визначається комплексний критерій за рівнями
основних показників функціонування та їхніми рангами
[12, с. 265].

Таким чином, методологія визначення рівня еконо-
мічної безпеки України включає:

— Обчислення динаміки індикаторів складників
економічної безпеки за даними Держстату України та
макроекономічного моделювання.

— Визначення вектору порогових (порогових та оп-
тимальних) значень індикаторів.

— Вибір нормувальних коефіцієнтів з діапазону
зміни індикаторів та порогових значень.

— Перетворення динамічних рядів індикаторів та по-
рогових значень з метою виключення їх від'ємних значень.

— Проведення нормування індикаторів та порого-
вих значень за єдиним нормувальним коефіцієнтом для
кожного індикатора та його порогових значень.

— Визначення вагових коефіцієнтів індикаторів та
порогових значень для кожного складника економічної
безпеки.

— Розрахунок динамічного ряду інтегрального
індексу кожного складника економічної безпеки та
інтегральних індексів порогових значень за мультипліка-
тивною формою (згортка першого рівня).

— Визначення вагових коефіцієнтів складників еко-
номічної безпеки (інтегральних індексів I рівня) та інтег-
ральних порогових значень.

— Розрахунок динамічного ряду інтегрального
індексу економічної безпеки та інтегральних індексів
порогових значень за мультиплікативною формою
(згортка другого рівня) [18, с. 53].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Теоретичні основи та методологічні дослідження в
сфері державного управління забезпечення економіч-
ної безпеки слугують науковою базою для розробки та
впровадження державних програм, які будуть спрямо-
вані на нейтралізацію кризових явищ в економічній си-
стемі. Вони є основою для прийняття важливих норма-
тивних та законодавчих актів, збільшують можливості
держави із захисту національних інтересів, як реалізу-
ються через систему, в основу якої покладено захист
національних інтересів від екзогенних та ендогенних
чинників. Окрім цього, інститути, місія яких полягає у
процесі формування в суспільстві принципів правової
державності, повинні сприяти належному правовому
захисту громадян, що в свою чергу зумовить виховання
в їхній свідомості дотримання чинних законодавчих
актів у сфері економічної діяльності.
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ВСТУП
Особливістю нашого часу є інтенсивний техноген-

ний вплив на людину, що вимагає відновлення затра-
ченої енергії та відпочинку. Соціальні умови життя лю-
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дей, що пов'язані з їх трудовою діяльністю, інфор-
маційні та інтелектуальні навантаження викликають
фізичну та психологічну втому, емоційний стрес. У
зв'язку з цим зростає потреба у використанні так зва-
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них рекреаційних ресурсів, виникає необхідність у
розвитку існуючих рекреаційних підприємств, що на-
дають послуги відпочинку, туризму, лікування, оздо-
ровлення населення і становлять рекреаційний комп-
лекс країни. Слід зауважити, що способи та методи
державного впливу, які використовуються в Україні
сьогодні для регулювання рекреаційної галузі, дале-
ко не завжди відповідають сучасним умовам та тен-
денціям. Відтак, для зміни ситуації на краще необхі-
дно удосконалити механізми державного регулюван-
ня рекреаційної сфери з урахуванням досвіду заруб-
іжних країн з розвиненою рекреаційною галуззю,
формування нових соціально-економічних підходів
до стратегії розвитку національного рекреаційного
комплексу і системи управління рекреаційними про-
цесами як на державному, так і на регіональному
рівнях. Отже, для формування дієвих пропозицій
щодо удосконалення державного регулювання рек-
реаційної сфери, слід проаналізувати регулювання
цього ринку в інших країнах світу.

РЕЗУЛЬТАТИ
У країнах світу багато різноманітних підходів сто-

совно створення і функціонування державних органів,
що здійснюють управління та регулювання рекреацій-
ної сфери. Неоднаковість підходів до організації сфе-
ри рекреації пояснюється специфікою соціально-еко-
номічних і політичних умов розвитку держави (політич-
на й економічна стабільність всередині країни), рівнем
розвинутості ринкових відносин, ролі країни на міжна-
родному туристському ринку, масштабами туризму,
ступенем значимості рекреації у національній еко-
номіці (зокрема, роль рекреації у формуванні держав-
ного бюджету країни), масштабів інвестицій у рекреа-
ційну сферу, потенціалу національного туристського
ринку, доступності туристських ресурсів для внут-
рішніх та іноземних туристів, рівнем привабливості для
туристів (наявність і стан історико-культурних пам'я-
ток, унікальних природних ресурсів тощо). Отже, світо-
вий досвід свідчить про те, що в сучасному світі не існує
домінуючої моделі державного регулювання рекреа-
ційною сферою, що зумовлюється різноманітністю
регіонів.

Аналізуючи особливості впливу держави на розви-
ток рекреаційної сфери у світі, можна визначити три мо-
делі її регулювання: децентралізоване регулювання;
централізоване регулювання; розгалужене регулюван-
ня. Відтак, проаналізуємо моделі державного регулю-
вання та управління рекреаційною сферою в різних краї-
нах світу.

Варто зауважити,  що деякі держави, котрі
спеціалізуються на туристично-рекреаційному об-
слуговуванні (наприклад, країни Карибського регі-
ону), незважаючи на наявність власних державних
органів регулювання рекреаційної діяльності, залу-
чені в транснаціональну модель управління рекре-
аційним господарством. Така модель грунтується на
домінуючій ролі міжнародного капіталу, керовано-
го з єдиного фінансового центру з метою залучен-
ня в туристичне користування рекреаційних ре-
сурсів, робочої сили та інфраструктури різних дер-
жав.

У більшості країн світу регулювання рекреації
впроваджується безпосередньо через центральні
органи виконавчої влади — національні туристичні
організації, інші інститути. Тому ця модель (кейнсі-
анська модель чи модель централізованого регулю-
вання) передбачає державне регулювання рекреа-
ційної сфери сильним, авторитетним та по суті само-
стійним — центральним органом виконавчої влади на
рівні міністерства (управління, адміністрації), що кон-
тролює діяльність усіх підприємств рекреаційної га-
лузі в країні. Держава в цих країнах створює і реалі-
зує необхідні умови: фінансово підтримує розбудову
національних рекреаційних інфраструктур, а також
фінансує великі проекти туристичного бізнесу, рек-
реаційну індустрію взагалі, рекламну й маркетингову
діяльність тощо. Така модель організації регулюван-
ня й управління рекреаційною індустрією діє у краї-
нах, у яких рекреація є визначальною сферою націо-
нальної економіки. Отже, для реалізації цієї моделі
необхідні певні умови: великі державні фінансові
вкладання в рекреаційну індустрію, рекламно-марке-
тингову діяльність, а також потужне державне інвес-
тування в інфраструктуру.

Існує також модель, котра припускає відсутність
центральної державної інституції, яка б відповідала
за функціонування та розвиток рекреаційної сфери.
Усі питання вирішуються на засадах та принципах
вільної та "невидимої руки ринку", а точніше, через
"самоорганізацію" підприємств рекреаційного бізне-
су. Країни використовують таку модель у тих випад-
ках, коли національні суб'єкти рекреаційного ринку
займають сильні позиції, тобто здатні вирішувати свої
проблеми без державної участі, або коли в країнах
ринок рекреації належить іноземним фірмам, а част-
ка рекреації в національній економіці взагалі незнач-
на.

Європейська модель (модель розгалуженого дер-
жавного регулювання) переважає у розвинених євро-
пейських державах, де питання розвитку рекреаційної
сфери вирішуються на рівні галузевого підрозділу пев-
ного багатогалузевого (багатопрофільного чи комбіно-
ваного) міністерства (в структурі якого виділяється
спеціалізований департамент (секретаріат, управління,
служба), що відповідає за розвиток рекреації в країні.
Такий підрозділ веде свою діяльність у такому напря-
му: вирішує або регламентує загальні питання держав-
ного регулювання (розробляє нормативно-правову
базу, координує діяльність регіональної представниць-
кої й виконавчої влади, міжнародну співпрацю на
міждержавному рівні, збирає й обробляє статистичну
інформацію, спрямовує й координує маркетингову
діяльність тощо).

Так, наприклад, у Німеччині, Іспанії, Нідерлан-
дах, Болгарії  регулювання розвитку рекреації
здійснюють міністерства економіки, у Чорногорії —
Міністерство рекреації, у Польській республіці де-
партамент рекреації при Міністерстві економіки, у
Франції — Міністерство транспорту та суспільних
робіт, в Італії — Міністерство виробничої діяль-
ності, в Португалії — Міністерство торгівлі та ту-
ризму, в Чеській Республіці — Міністерство торгівлі
[1].
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Важливою рисою європейської моделі є розвиток
співробітництва між державою і приватним сектором.
Створення державно-приватного партнерства у рек-
реаційній галузі передбачає передачу приватному бізне-
су частини функцій держави по управлінню рекреацій-
ними об'єктами на визначений період часу. Співпраця
бізнесу і держави представляє собою сукупність взає-
мовідносин, що реалізуються в різних формах на осно-
ві поділу ризиків і відповідно прибутків між учасника-
ми: державою і приватним бізнесом.

Останнім часом науковці виділяють і п'яту мо-
дель управління рекреаційною сферою — змішану,
де поєднані елементи декількох моделей. Характер-
ними рисами цієї моделі є розмежування повнова-
жень між центральною і регіональною туристични-
ми адміністраціями та застосування інструментів
прямого і непрямого впливу держави на розвиток
туризму (Малайзія).

У контексті розгляду даного питання наголосимо,
що жодна з існуючих моделей у чистому вигляді не може
бути застосованою в Україні при державному регулю-
ванні рекреаційної сфери. Виходячи з проблем держав-
ної політики у рекреаційній галузі в Україні, що є на-
слідком лібералізації, фактичного усунення держави від
регулювання процесів у галузі, що призвело до прояву
та загостренню кризових явищ із початку 90-х років
минулого століття, можна дійти висновку що формуван-
ня антикризової політики держави у рекреаційній галузі
в Україні повинно базуватися на прийнятті кейнсіансь-
кої теорії з пріоритетом "азіатської" ("єгипетсько-ту-
рецької", "японської"), моделі, що вимагає активного
державного втручання у регулювання процесів у галузі.
Вважаємо, що перевагою цієї моделі, порівняно з лібе-
ральною, тобто "американською" яка передбачає
мінімальне державне втручання у процес, охоплює лише
економічну сферу, позбавлена державного адміністру-
вання галузі, спирається лише на приватний капітал,
реалізується у рамках досконалого правового поля,
якого в Україні не створено, або "європейської", реалі-
зація якої спирається на достатність бюджетних фінан-
сових ресурсів, стабільність політичної та економічної
ситуації, що не властиво для України на цей час, є те,
що вона у найбільшому ступені може бути адаптованою
для вирішення кризового стану розвитку галузі, оскіль-
ки: по-перше, охоплює всі сфери галузі; по-друге, спи-
рається на використання всіх методів за адміністратив-
ною формою державного регулювання з їх пріоритет-
ним значенням над економічними; по-третє, передбачає
комбіноване фінансування галузі як за рахунок держав-
них, так і за рахунок приватних інвестицій; по-четверте,
зорієнтує державні інституції на максимально активну
допомогу суб'єктам господарювання у галузі задля роз-
витку рекреаційної інфраструктури.

Варіанти реалізації моделей державного управлін-
ня рекреаційним сектором розглянемо на прикладі де-
кількох зарубіжних країн.

Наприклад, у Франції питання регулювання рекреа-
ційної сфери належать до компетенції міністерства
транспорту та суспільних робіт, у структурі якого функ-
ціонують державний секретаріат з питань рекреації та
управління туризму. Ці органи відповідають за управ-
ління та регулювання галузі, інвестування й міжнародні

відносини у сфері рекреації. Крім того, існує ще ціла
низка органів, що беруть участь в управлінні рекреацій-
ної сфери із правом дорадчого голосу: Рада з туризму
при міністерстві транспорту та суспільних робіт, фран-
цузьке агентство туристичного інжинірингу, національ-
на наглядова рада з туризму (маркетингові досліджен-
ня й статистика в туризмі), національне агентство з пи-
тань відпускних подорожей (соціальний туризм), Націо-
нальний комітет з процвітання Франції (питання екології
й озеленення міст).

Ключовими інструментами державної підтримки
рекреаційної сфери у Франції є такі: розробка відпо-
відних нормативних актів, спрямованих на підтримку
і регулювання сфери рекреаційних послуг для людей
з обмеженими фізичними можливостями; затверд-
ження національного стандарту якості рекреаційно-
го продукту для сімейного відпочинку як найбільш по-
ширеного в країні; контроль цін на окремі рекреаційні
продукти; введення системи відпускних чеків, введен-
ня та підтримка системи "культурних карток"; ство-
рення спеціальної рекреаційної інфраструктури для
молоді.

Французький досвід свідчить, що максимального
ефекту в розвитку рекреації можна досягти лише за
умов співпраці органів виконавчої влади, місцевого са-
моврядування, громадських і професійних організацій
та підприємницьких структур.

В Іспанії питання рекреаційної сфери координує
державний секретаріат з питань торгівлі, туризму та
малого бізнесу, підлеглий міністерству економіки. Крім
держсекретаріату, міністерству підпорядковуються цен-
тральна дирекція з туризму (адміністративні питання,
розробка загальних напрямів державної політики у
сфері рекреації).

Повноваження самого міністерства економіки неве-
ликі. Такі важливі функції, як ліцензування, сертифіка-
ція послуг, розробка стратегії розвитку рекреаційної
галузі є прерогативою місцевої влади. З метою коорди-
нації їх діяльності в країні створена рада з розвитку рек-
реації, до складу якої входять представники державних
органів влади всіх рівнів і представники приватного
бізнесу.

На нашу думку, Україні слід перейняти в майбутнь-
ому досвід співробітництва ради з розвитку рекреації
із представниками приватного сектора, що здійснюєть-
ся через впровадження в організацію й облік висунутих
останніми ініціатив.

У Ізраїлі значну підтримку рекреаційній сфері надає
держава, адже вона є одним із головних чинників успі-
шного розвитку соціально та економічної сфери краї-
ни. Саме тому в Ізраїлі створено некомерційну органі-
зацію — Міністерство туризму, на яке покладено функ-
цію проводити ефективну державну політику у сфері
рекреації.

Основними завданнями міністерства є: розробка
національної стратегії та перспективних проектів щодо
розвитку рекреаційної сфери в країні; створення
сприятливих економічних умов для діяльності вітчиз-
няних та іноземних рекреаційних підприємств; коор-
динація основних напрямів розвитку рекреаційної сфе-
ри країни; фінансова та інвестиційна підтримка щодо
будівництва нової та модернізації діючої рекреаційної
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інфраструктури; контроль за якістю надання рекреа-
ційних послуг; здійснення маркетингових та статистич-
них досліджень у сфері рекреації; створення ефектив-
ної системи щодо професійного навчання персоналу в
рекреаційній сфері.

Заслуговує на увагу, те що Міністерство туризму
Ізраїлю на популяризацію свого рекреаційного продук-
ту витрачає значні кошти для проведення презентацій-
них, рекламних, інформаційних заходів у багатьох краї-
нах світу [3].

У контексті нашого дослідження заслуговує на ува-
гу й досвід Австрії — країни, з тисячолітньою історію,
що володіє численними історичними та іншими цінними
пам'ятками. Організація надання рекреаційних послуг
в австрійських містах цікава через те, що тут туристич-
ний сезон триває упродовж року і охоплює різні рек-
реаційні сфери, включаючи такі види рекреаційних по-
слуг як послуги відпочинку, культурні та лікувальні. Ос-
кільки рекреаційно-туристична діяльність в країні дав-
но є важливою галуззю національної економіки, то їй
приділяється значна увага, створена високоякісна рек-
реаційно-туристична інфраструктура, розгалужена ме-
режа засобів розміщення, передусім невеликі готелі,
приватні пенсіони.

Відповідно політика місцевих органів влади Австрії
щодо розвитку ринку рекреаційних послуг включає рек-
ламні та маркетингові компанії, навчання туроператорів,
складання каталогів, роботу та постійну взаємодію із
засобами масової інформації, організацію святкових
заходів. Віденська рада з туризму проводить різні акції
із залученням цільових груп туристичної діяльності. Рек-
реаційно-туристична маркетингова стратегія Австрії
спрямована на залучення уваги потенційних гостей краї-
ни до можливостей культурно- пізнавального, активно-
го, екологічного й оздоровчого відпочинку. Вона спи-
рається на три ключових поняття: "культура", "автен-
тичність" та "інтенсивність".

Водночас, стосовно до досліджуваної теми, особ-
ливо цікавим є досвід Канади. Оскільки ініціатива
щодо визначення пріоритетності сфери діяльності,
зокрема рекреації, передана на рівень провінцій та
муніципалітетів. Канада досягла найбільших успіхів у
сфері рекреації завдяки реалізації ефективної дер-
жавної політики, яка полягає у підтримці місцевої
ініціативи та забезпеченні її впровадження фінансо-
вими ресурсами. Проведений аналіз показує, що се-
ред інших факторів важливим є обмеження ініціати-
ви державних структур щодо прийняття регуляторних
актів, які ускладнюють дозвільну систему та посилю-
ють державний контроль.

Отже, канадський досвід в аспекті розвитку рек-
реаційного сектору є корисним для його застосування
в українських містах. Зокрема заслуговує на увагу пи-
тання запровадження місцевих податків і зборів від на-
даваних рекреаційних послуг, що може значно покра-
щити місцеві бюджети та стимулювати підприємницьку
діяльність у цій сфері.

Одним з основних завдань розвитку рекреаційної
політики ЄС на сучасному етапі є зміцнення конкурен-
тоспроможності європейського рекреаційного ринку та
вирішення проблеми зайнятості. Пріоритетними напря-
мами розвитку рекреаційної політики ЄС стали захист

прав рекреантів, задоволення потреб осіб з обмежени-
ми фізичними можливостями; сприяння високоякісній
освіті та професійному навчанню працівників сфери
рекреації; надання інформаційної та фінансової
підтримки рекреаційним підприємствам, особливо ма-
лому й середньому бізнесу; інформаційне забезпечен-
ня рекреаційної сфери та використання новітніх техно-
логій [2].

Безперечно, майже у всіх країнах світу держава
бере активну участь у фінансуванні і розвитку рекреа-
ційної інфраструктури. Це втручання проявляється у вип-
латі дотацій рекреаційній індустрії, участі в експлуатації,
підтримці малорентабельних підприємств. Держава по-
криває витрати на негативні явища, що можуть виявити-
ся не одразу. До них належать погіршення екологічно-
го середовища, стану пам'яток історичного та культур-
ного минулого, антисоціальні явища тощо.

Також щодо фінансових аспектів, то в багатьох
країнах рекреаційна сфера отримує значну фінансову
підтримку за рахунок волонтерів, які надають рекре-
аційні послуги протягом одного-двох років в обмін на
рекомендації щодо працевлаштування та кар'єри (США
та країни Європи). Доцільним є надання субсидій на-
селенню на сплату рекреаційних послуг і впроваджен-
ня системи пільг у сплаті податків фізичним особам у
разі використання ними визначеної суми на рекреаційні
послуги (Канада). Щодо організаційного регулюван-
ня, то варте уваги оцінювання якості роботи суб'єктів,
які створюють умови для рекреації, за бальною систе-
мою, що не дає змоги нераціонально використовувати
кошти застрахованих осіб і страхових фондів (Німеч-
чина).

Аналізуючи практику правового забезпечення та
державного регулювання діяльності рекреаційних
підприємств можна стверджувати про успішний зарубі-
жний досвід застосування державно-приватного парт-
нерства у рекреаційній сфері.

Зауважимо, що основними формами організації
державно-приватного партнерства в рекреаційній
сфері країн світу є: співробітництво, що передбачає
однакове розподілення прибутку, ризиків та участь в
обгрунтуванні управлінських рішень, залучення ко-
мерційних бізнес-структур для управління компанія-
ми з державною та комунальною формами власності,
створення некомерційних організацій для досягнен-
ня певних цілей, концесія з передачею об'єктів дер-
жавної власності комерційним структурам за догово-
ром. Впровадженню в Україні таких організаційних
форм перешкоджає низький рівень бізнесової актив-
ності, висока вартість банківських кредитів і незнач-
на чисельність пропозицій різних за строками, варті-
стю, ресурсами, галузями з боку органів влади. Ми
переконані в тому, що збільшення кількості запропо-
нованих інвестиційних проектів потребує створення
спеціалізованих підрозділів в органах влади, залучен-
ня до цих процесів вищих навчальних закладів, сусп-
ільних організацій, формування державного замов-
лення на розробку інвестиційних пропозицій в рекре-
аційній сфері.

Світові тенденції розвитку рекреації спрямовані
на створення умов кожному громадянину країни ви-
користовувати свої здібності у створенні суспільного
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продукту через постійне заохочення власників і кері-
вників підприємств та їх працівників до вдосконален-
ня своїх фізичних, психічних, духовних, інтелектуаль-
них якостей. У регулюванні рекреаційної діяльності
громадян наявний не тільки мотиваційний аспект, а й
примусові заходи. Наприклад, введення власниками
та керівниками підприємств обов'язкового тестуван-
ня рівня здоров'я громадян перед прийняттям на ро-
боту з метою його підвищення шляхом залучення до
участі в оздоровчих заходах підприємства, видача
премій працівникам, які систематично займаються в
рекреаційних закладах підприємства, виплати держа-
вою премій керівникам підприємств за краще створен-
ня умов для рекреаційної діяльності працівників
(США); створення в штаті підприємств таких посад,
як: інструктор-методист з фізкультурно-оздоровчої
роботи, фахівець з харчування, тренер, психолог,
діяльність яких спрямована на профілактику захво-
рювань і стресів, перелічені спеціалісти розробляють
рекреаційні програми, що затверджуються керівни-
ками підприємств і передбачають їх здійснення всіма
працівниками (Японія).

Світовий досвід переконує, що для забезпечення
ефективного розвитку ринку рекреаційних послуг у ре-
гіоні необхідно створити сучасну інформа-ційно-рек-
ламну та маркетингову систему, які є невід'ємними скла-
довими ринкового регулювання, що стимулюватиме
формування ринку рекреаційних послуг регіонального
рівня.

Ураховуючи досвід державної підтримки розвит-
ку рекреаційної сфери, зокрема досвід Франції, Німеч-
чини, нами визначено найбільш дієві державні механі-
зми розвитку рекреаційної галузі України: забезпечен-
ня умов для залучення до активного споживання рек-
реаційних послуг інвалідів, пенсіонерів, військовос-
лужбовців, малозабезпечених і багатодітних громадян
та їх родин, у тому числі через розвиток спеціалізова-
ної рекреаційної інфраструктури для відпочинку лю-
дей з обмеженими фізичними можливостями, побудо-
ва пансіонатів і санаторіїв для сімейного відпочинку,
розвиток недорогих видів відпочинку; створення
дієвих дисконтних систем для молоді та студентів,
впровадження системи "культурних карток", підтрим-
ка міжнародних дисконтних карток і студентських по-
свідчень, формування системи пільг для іноземних сту-
дентів і молоді, що прибули до України з метою на-
вчання, подорожей чи за програмою культурного об-
міну (наприклад, введення диференційованих тарифів
на транспортні послуги для іноземних студентів, зниж-
ки на розміщення, харчування, страхування, рекре-
аційні послуги); підтримка культурного обміну між
молоддю та дітьми різних країн, зокрема через ство-
рення літніх міжнародних таборів, центрів екологічно-
го туризму (волонтерських таборів), літніх універси-
тетів і мовних шкіл в туристично-привабливих регіонах
України, проведення міжнародних конкурсів, олімпі-
ад, фестивалів; розробка, впровадження та популяри-
зація системи відпускних чеків для працівників комер-
ційних структур, які потребують додаткового захисту,
на зразок профспілкових туристичних путівок для пра-
цівників бюджетних установ; сприяння розвитку спе-
ціалізованої інфраструктури й супутніх послуг, розра-

хованих на потреби молодіжного туризму та культур-
ного обміну; законодавчі — розробка та прийняття
комплексної державної Програми розвитку соціально-
го туризму в Україні, основними етапами якої мають
стати: прийняття Законів України "Про соціальний ту-
ризм", "Про молодіжний та дитячий туризм", Концепції
розвитку спеціалізованої туристичної інфраструктури
(для інвалідів, родинного відпочинку, студентів тощо);
створення умов для сезонного працевлаштування мо-
лоді в рекреаційній галузі; залучення до розвитку со-
ціального туризму органів місцевого самоврядування
і впровадження механізмів стимулювання підприємців
щодо розвитку соціального туризму (наприклад, на-
данням певних податкових пільг, преференцій).

ВИСНОВКИ
Узагальнення зарубіжного досвіду державного

регулювання рекреаційної сфери дозволяє визначити
основні напрями регулятивного впливу органів держав-
ного управління на підтримку розвитку рекреаційної
сфери відповідно до засад сталого поступу суспільства,
серед яких законодавче забезпечення, фінансова
підтримка (створення системи різноманітних податко-
вих пільг, субсидій, дотацій), інфраструктурна, кадро-
ва, адміністративна, інформаційна підтримка, забезпе-
чення безпечного розвитку рекреаційної сфери (стиму-
лювання зацікавленості у збереженні та відновленні
історико-культурної спадщини та екологічного стану
рекреаційних територій).

Література:
1. Круглов В. Державно-приватне партнерство як

основа розвитку рекреаційно-туристичних кластерів /
В. Круглов // Теорія та практика державного управлі-
ння. — 2016. — Вип. 4. — С. 211—219.

2. Солодовник Ю. Необхідність державного регулю-
вання в галузі рекреації та оздоровлення / Ю. Соло-
довник // Вісник Чернівецького торговельно-еконо-
мічного інституту. Економічні науки. — 2015. — Вип. 4.
— С. 249—253.

3. Шевченко Г. Збалансована рекреаційна полі-
тика в системі загальнодержавного програмування
соціально-економічного розвитку / Г. Шевченко. —
Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2017. — Т. 2. — С. 126—
133.

References:
1. Kruglov, V. (2016), "Public-private partnership as

the basis for the development of recreational and tourist
clusters", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol.
4, pp. 211—219.

2. Solodovnik, Yu. (2015), "Management of socio-eco-
nomic development of the region", Visnyk Chernivets'koho
torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky,
vol. 4, pp. 249—253.

3. Shevchenko, G. (2017), Zbalansovana rekreatsijna
polityka v systemi zahal'noderzhavnoho prohramuvannia
sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku [Balanced recreational
policy in the system of nation-wide programming of social
and economic development], ART SYNTEZ-T, Pavlohrad,
Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 25.08.2018 р.



77

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Проблема корупції на сьогодні існує практично в

кожній державі і становить загрозу як для країн зі ста-
лою економікою, так і для країн, що переживають еко-
номічну кризу. Корупція стає серйозним стримувальним
чинником, що значно уповільнює соціальні, економічні
й політичні трансформації та перешкоджає досягненню
мети сталого розвитку, впровадженню європейських
стандартів життя та виходу на провідні позиції у світі.
Також корупційні прояви виступають антагонізмом пра-
вової та демократичної держави, унеможливлюють реа-
лізацію принципу пріоритету прав людини і громадяни-
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на, згубно впливають на духовну складову соціуму, по-
силюють ідеологічну кризу, вражають життєво важливі
інститути суспільства, одним із яких, безперечно, є дер-
жавна служба, а дії корупціонерів завдають нищівного
удару системі стимулювання ефективного використан-
ня людського потенціалу нації.

Проблема запобігання та протидії корупції знайшла
своє відображення в доробках багатьох науковців
у сфері державного управління: В.Б. Авер'янова,
В.Д. Бакуменка, М.М. Білинської, Н.А. Липовської,
В.І. Лугового, А.М. Михненка, Н.Р. Нижник, О.Ю. Обо-
ленського, В.М. Олуйка, А.П. Рачинського, С.М. Серьо-
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гіна, С.С. Серьогіна, А.С. Сіцінського, С.К. Хаджирадє-
вої. Окремі соціальні аспекти запобігання і протидії ко-
рупції в Україні висвітлені у працях В.М. Безчасного,
О.В. Воцеховського, Л.М. Горілик, М.В. Грищука,
М.І. Мельника, Є.В. Невмержицького. Формування та
розвиток національної ідеї та виховання ідеології гро-
мадянина у контексті запобігання і протидії корупції
стали предметом дослідження Т.В. Безверхої, В.В. Ло-
ли; формування ціннісних орієнтацій українського су-
спільства — Е.С. Молдован, Н.Г. Сорокіної. Але пошук
шляхів розв'язання проблем створення та застосуван-
ня засобів запобігання і протидії корупції з акцентами
на врахуванні особливостей морально-ідеологічних за-
собів впливу не втрачає актуальності. Наведене зумов-
лює необхідність дослідження трансформаційних змін
у функціонуванні суб'єктного складу механізму протидії
корупції як базових елементів державної антикоруп-
ційної політики та фундаменту для розвитку громадянсь-
кого суспільства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути з точки зору векторної спрямованості

трансформаційні зміни у функціонуванні суб'єктного
складу механізму протидії корупції як базових елементів
державної антикорупційної політики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Корупція в Україні має всі ознаки системного явища,

яке справляє суттєвий вплив на життєдіяльність як суспіль-
ства, так і держави в цілому. На сьогоднішньому етапі ево-
люції країни, в сучасних реаліях виникає питання про спро-
можність держави самостійно здійснювати свої функції на
якісному рівні. На жаль, слід констатувати, що діяльність
державних органів у сфері боротьби з корупцією має іміта-
ційний та несистемний характер, що спричинює її низьку
ефективність. Головною причиною імітаційного характеру
антикорупційного спротиву є відсутність у суспільстві чіткого
та несуперечливого ставлення до корупції як на рівні сприй-
няття (оцінок), так і реальної поведінки.

Корупцію повністю викорінити неможливо. Цього мож-
на досягти лише при такому устрою суспільства, який не
передбачає делегування владних повноважень. Боротьба
проти корупційних проявів є частиною ширшої боротьби
заради створення ефективної, чесної і дієвої системи уп-
равління. Реформатори повинні спрямувати зусилля не
стільки на протистояння корупції як такої, скільки на усу-
нення її негативного впливу на суспільство в цілому. Тому
мета механізму боротьби з корупцією полягає в підвищенні
рівня ефективності та дієвості системи управління в держав-
ному і недержавному секторах.

Щоб зрозуміти й оцінити можливості боротьби з ко-
рупцією в Україні, необхідно проаналізувати можливу
участь у вирішенні цієї проблеми основних суб'єктів механ-
ізму протидії корупції: органів влади, ключових компонентів
громадянського суспільства — підприємницьких структур,
незалежних засобів масової інформації, громадських інсти-
тутів і суспільства загалом.

Не дивно, що в тій складній ситуації, яка склалася в Ук-
раїні, всі суб'єкти несуть у собі позитивні і негативні сторо-
ни в боротьбі з корупцією.

Провідним принципом усієї антикорупційної політики
має бути постійне підвищення ризиків та вартості втрат за-

лучених до корупції державних посадовців, представників
бізнесу і громадян. В іншому разі корупція сприйматиметь-
ся в суспільстві як малоризикована і високодохідна
діяльність у тому сенсі, що саме корупційні відносини доз-
воляють надійно і швидко вирішувати проблеми. Протидія
корупції за допомогою заборони відповідних дій або вели-
ких штрафів за їх здійснення, включаючи зміну правових
норм, є і буде малоефективною з огляду на можливості
обходу заборон, невиконання цих правових норм або їх ви-
користання в особистих або корпоративних інтересах, тоб-
то у корупційних цілях.

Заходи впливу на основних суб'єктів механізму протидії
корупції повинні реалізовуватися із врахуванням таких ос-
новоположних принципів: законності; гласності та прозо-
рості; пріоритетності служіння державі; всеохопності; пер-
манентності; колегіальності в усіх випадках ухвалення жит-
тєво важливих для населення рішень; цілеспрямованості;
наукової обгрунтованості; економічної доцільності; превен-
тивності; цільового використання видатків із бюджетів усіх
рівнів на реалізацію антикорупційних заходів та відповідаль-
ності за їх використання; формування коаліцій громадянсь-
кого суспільства, бізнесу та уряду для протидії корупції;
партнерства у відносинах між державними, некомерційни-
ми і суспільними структурами в протидії корупції; відкри-
тості та доступності інформації про реалізацію антикоруп-
ційних заходів та про діяльність суб'єктів, які їх реалізують;
дотримання векторів консолідації українського суспільства
та євроінтеграції держави; патріотизму та детермінації на-
ціональних інтересів; відповідності пріоритетних напрямів
державних антикорупційних заходів національній безпеці.

Кожен з наведених принципів буде дієвим тільки в сис-
темі з іншими. У їх комплексній дії створюються умови ви-
сокоризиковості корупційної діяльності. В іншому разі ко-
рупція сприйматиметься в суспільстві як малоризикована і
високодохідна діяльність, що дає змогу надійно і швидко
вирішувати проблеми.

У межах тематичного вектора статті варто визначити
механізми, впровадження яких приводять комплекс анти-
корупційних заходів до певної системи. На думку Е.С. Мол-
дован, механізмами забезпечення реалізації концептуаль-
них заходів протидії корупції у практичній площині є такі [5,
с. 273].

1. Політичний — наявність політичної волі до запобі-
гання і протидії корупції усіма можливими демократичними
заходами, в тому числі, морально-ідеологічними; форму-
вання та реалізація чіткої державної антикорупційної пол-
ітики; об'єднання та компромісна співпраця щодо питання
запобігання і протидії корупції усіх політичних сил.

2. Економічний — обов'язкове врахування щорічних
видатків на фінансування антикорупційних заходів із Дер-
жавного та місцевих бюджетів; залучення коштів від вітчиз-
няних та міжнародних донорських громадських організацій
шляхом підготовки профільних проектів.

3. Нормативно-правовий — підготовка та прийняття
Верховною Радою України, центральними органами вико-
навчої влади, органами місцевого самоврядування в межах
їх компетенції нормативно-правових актів антикорупційно-
го характеру та таких, мета і зміст яких співзвучні із про-
грамними.

4. Організаційний — Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України формують законодавче та нормативно-
правове забезпечення реалізації антикорупційних заходів;
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центральні органи виконавчої влади в межах своїх повно-
важень забезпечують виконання законодавчих та норма-
тивно-правових актів, спрямованих на реалізацію програм-
них морально-ідеологічних антикорупційних заходів; інші
органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та
органи місцевого самоврядування забезпечують досягнен-
ня тактичних цілей (пріоритетних антикорупційних завдань).

5. Кадровий — залучення фахівців у сферах юриспру-
денції, педагогіки, психології, соціології, PR-технологій,
маркетингу, політології, державного управління та місце-
вого самоврядування тощо.

Запорукою успіху досягнення результатів застосуван-
ня заходів протидії корупції є поточний та підсумковий дво-
сторонній — державний та громадський — контроль. Крізь
призму окреслених принципів і механізмів дієвість держав-
ного та громадського контролю може бути досягнута шля-
хом постійного інформування громадськості через засоби
масової інформації (ЗМІ). Це сприятиме не лише дотриман-
ню окреслених принципів, а й формуванню підвалин гро-
мадянського суспільства.

Постійне інформування громадян про хід реалізації
заходів поступово вкарбує у суспільній свідомості їх акту-
альність та необхідність та забезпечить становлення уяв-
лення кожного громадянина про його особисту причетність
до змін, які відбуваються в державі [5, с. 275].

ЗМІ є одним з головних суб'єктів антикорупційної бо-
ротьби. Водночас ефективність їхньої діяльності досить
сильно залежить від їх прозорості та незалежності.

Найважливіше завдання ЗМІ в суспільстві — прозоре
інформування громадян, а також здатність та спроможність
забезпечувати відкритий та видимий рух інформації. На сьо-
годні в Україні, в умовах економічної і соціальної кризи, роль
ЗМІ як гарантів політичної і соціальної стабільності та як
каналів представлення суспільних інтересів значно підви-
щується.

ЗМІ необхідні розвиненому демократичному суспіль-
ству як самостійна сила, автономна від держави, адже тільки
в такому разі вони здатні виконувати свої функції. Потуж-
ний вплив на громадську свідомість та здатність формува-
ти погляди на ті чи інші проблеми надали ЗМІ статус "чет-
вертої влади" ( поряд з існуючими в демократичних держа-
вах трьома гілками влади — законодавчою, виконавчою і
судовою). Парадокс полягає в тому, що інформаційна без-
пека демократичної держави полягає у відсутності контро-
лю над ЗМІ, у якомога повнішому інформуванні населення
про всі явища внутрішнього і зовнішнього життя. Лише сво-
бода забезпечує функціонування ЗМІ як "четвертої влади"
Демократичне суспільство зацікавлене в перетворенні ЗМІ
на "четверту владу як одному з факторів політичної і соці-
альної стабільності" [2, с. 42].

Вкрай актуальним стає необхідність "успішної" транс-
ляції інформації, за якої кінцевий отримувач інформації за-
лишався впевненим і мав підстави повною мірою довіряти
джерелу повідомлення: за яких умов отримана інформація,
що транслюється, як обробляється, з якими мотивами та в
якому вигляді, з якими акцентами подається в матеріалі.

У світовій практиці вважається, що прозорість ЗМІ- за-
порука інформаційного суверенітету. На жаль, на сьогодні
в Україні проблема прозорості ЗМІ є очевидною як для
міжнародних експертів, так і для пересічних українців, які
втрачають довіру до інформаційних джерел. Десять років
тому, ще у 2008 р. європейські експерти визначили, у чому

вітчизняні медіа не відповідають західним стандартам, і
розробили проект, який це відставання був покликаний ско-
ротити. Так у межах проекту "Сприяння європейським стан-
дартам в українському медійному середовищі" було пред-
ставлено комплекс заходів, спрямованих на трансформа-
цію українських медіа за трьома основними напрямами:
медіа-законодавство, журналістська етика і комунікація між
ЗМІ, громадськими організаціями та органами влади на
місцях. Проте і досі окреслені проблеми є актуальними та
не знайшли гідного шляху вирішення.

Розглянемо детальніше ці напрями. Так, у 2018 р. ви-
повнюється 23 роки від того часу, як розпочалися розмови
та перші спроби створення Інформаційного кодексу Украї-
ни. Їх ініціювало в 1995 р. Національне агентство з питань
інформатизації при Президентові України. З того часу
Інформаційний кодекс став вічною темою наукових праць,
отримуються державні нагороди та багатомільйонне бюд-
жетне фінансування. Розпорядження "розробити" та "за-
вершити розробку" проекту Інформаційного кодексу Украї-
ни протягом двох десятиліть містили численні постанови
Верховної Ради України, послання Президента, програми
та розпорядження Кабміну, рішення і накази Держкомте-
лерадіо, Держкомзв'язку, Мін'юсту, Державної ради з пи-
тань європейської і євроатлантичної інтеграції України та
ін.

Передбачалося це і Законом "Про Основні засади роз-
витку інформаційного суспільства в Україні на 2007—2015
роки" та "Стратегією розвитку інформаційного суспільства
в Україні" від 2013 р. За цей час неодноразово переносили-
ся строки виконання, у визначених Урядом органах держав-
ної влади перепризначалися нові відповідальні за розроб-
ку, але навіть проект документа так і не з'явився [1].

Наступний напрям — журналістська етика. Незважаю-
чи на затвердження у 2013 р. Об'єднаного Кодексу етики
українського журналіста, проблема журналістської етики
залишається гострою для журналістики незалежної Украї-
ни. Зміст цього документа збігається зі світовими стандар-
тами, такими як об'єктивність та правдивість висвітлення
подій, незалежність від політичних чи комерційних уподо-
бань, повага до приватного життя людини, представлення
різних точок зору (збалансованість), відокремлення фактів
від оцінок і коментарів тощо. Проте є чимало прикладів полі-
тичної заангажованості й залежності мас-медіа під певних
політичних сил або власників, однобічного викладу матері-
алу, маніпуляційних технологій, "джинси". Як наслідок, гро-
мадськість отримує неправдиву, неповну, викривлену інфор-
мацію, що суперечить багатьом міжнародним нормам.

Окрім цього, в українському медіа просторі наявне нех-
тування етичними і моральними принципами. Також вітчиз-
няний ефір перенасичений низькосортними, програмами та
серіалами переважно кримінального характеру тощо.
Освітні, пізнавальні, історичні програми зникли з ефіру, так
само як і дитячі програми. Етичні професійні стандарти ви-
магають від фахівця поєднання інтересів суспільства, ре-
дакційної групи та своїх власних. На жаль, у наш час суспільні
цінності та цінність моралі як такої відступають перед мате-
ріальними вигодами [6, с. 145].

Третій напрям — комунікація між ЗМІ, громадськими
організаціями та органами влади на місцях — починає свою
дію на рівні регіональної журналістики. Метою цього на-
пряму є сприяння діалогу між ЗМІ, місцевими та обласними
адміністраціями (тобто владою) і суспільством.
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В Україні достатньо підстав, щоб комунікація між орга-
нами влади, громадським сектором та ЗМІ відбувалася
більш інтенсивно, демократично і прозоро. До того ж епо-
ха реформування економіки, вибір цивілізаційного шляху
розвитку держави вимагають від влади чітких, зрозумілих
та оперативних дій і пояснень. Саме від зрозумілості логіки
та результатів дій влади, від того, як вони доносяться й по-
яснюються людям, багато в чому залежить успіх влади та
сприйняття її в суспільстві. Але досить часто громадськість
нічого не знає про діяльність влади, а влада не чує громадсь-
кості.

Тож слід констатувати наявність великої проблеми
інформаційного забезпечення щодо реалізації політики
держави — процеси спілкування, роз'яснення політики, дій
уряду та влади в цілому є розмитими, несистематизовани-
ми, спонтанними та часто непрогнозованими щодо їх
наслідків [4, с. 16].

Як наслідок недостатньої комунікації влади з громадсь-
кістю та ЗМІ останніми роками спостерігаємо негативну
динаміку довіри до влади в цілому й окремих інститутів зок-
рема [7]. Про критичний рівень довіри до влади свідчать дані
соціологічного дослідження Центру Разумкова "Ставлен-
ня громадян України до суспільних інститутів, електоральні
орієнтації", що проведені у 2017 р.

Так, серед інститутів держави та суспільства найбільшу
довіру громадян мають волонтерські організації (їм дові-
ряють 66% опитаних), Церква (63,3%), Збройні Сили Ук-
раїни (55,9%), Національна гвардія України (49%), добро-
вольчий рух (територіальна оборона) (45,2%), Державна
служба з надзвичайних ситуацій (45%) — кількість респон-
дентів, які довіряють цим інститутам, на статистично значу-
щому рівні перевищує число тих, хто їм не довіряє. Прези-
денту України довіряють лише 22% опитаних, не довіря-
ють — 71,9%, Уряду — відповідно 12,8% і 81,9%, Націо-
нальному банку — відповідно 11,7% і 81,5%, Верховній
Раді — відповідно 9% і 86,6%, прокуратурі — відповідно
9,5% і 83,3%, судам — відповідно 7% і 86,6%. Національ-
ному антикорупційному бюро України довіряють 21,3%
опитаних, не довіряють — 64,8%. Довіру до державного
апарату (чиновників) висловили 7,9% опитаних, не довіря-
ють — 87%. Украй низький рівень довіри мають також полі-
тичні партії (відповідно 8,6% і 83,5%), комерційні банки
(відповідно 10,4% і 83,9%), засоби масової інформації Росії
(відповідно 3,4% і 85,2%). Дії Президента України повністю
підтримують 4,4% опитаних, підтримують окремі дії —
39,1%, не підтримують — 51,7%; дії Уряду — відповідно
2,4%, 29%, 61,9%; дії Прем'єр-міністра — відповідно
3,9%, 31,3% і 57,9%; Верховної Ради України — відповід-
но 1,9%, 25,2%, 67,5%; Голови Верховної Ради України
— відповідно 2,7%, 25,1%, 62%, Національного банку Ук-
раїни — 2,3%, 17,3%, 67,3% [7].

Наведені дані свідчать про розбалансованість системи
політичної та управлінської комунікації інституцій влади,
громадянського суспільства та ЗМІ. Вважаємо, що саме
якість комунікаційних заходів, їх системність та прозорість,
у тому числі через діяльність авторитетних і активних гро-
мадських рад, здатна суттєво послабити існуючу напру-
женість у суспільстві, сприятиме поверненню довіри грома-
дян до державних інституцій та подоланню кризи легітим-
ності влади.

З одного боку, ЗМІ висвітлюють, роблять відкритими
суспільству її потаємні механізми, методично скорочуючи

тіньовий життєвий простір корупції і тим самим позбавляю-
чи її сприятливих умов і факторів успішного розвитку. Шля-
хом виявлення, журналістського розслідування й оприлюд-
нення фактів корупції ЗМІ дають суспільству надію на те,
що все таємне стає явним і що покарання, щонайменше глас-
ністю, невідворотне. Для повноцінної і всебічної боротьби
з корупцією ЗМІ повинні отримати повну незалежність від
усіх гілок влади, стати самостійною і сильною "четвертою
владою".

З іншого боку, ділова еліта усвідомила, що політична
рентабельність серйозних вкладень у ЗМІ може мати ко-
рисні економічні наслідки. В результаті ми є свідками бо-
ротьби між економічними групами за інформаційні канали
(в широкому значенні цього слова). Неврегульованість юри-
дичних та економічних відносин між журналістами і їх "гос-
подарями" спричинює значне поширення тіньових і навіть
корупційних відносин у цій сфері. Унаслідок цього недер-
жавні ЗМІ ризикують перетворитися з потужного важеля
громадянського суспільства на інструмент боротьби між
економічними і бюрократичними кланами.

З метою посилення ролі ЗМІ у боротьбі з корупцією
необхідно при розробці національного законодавства вра-
хувати такі положення:

— уповноважені органи із захисту прав людини та не-
урядові громадські організації повинні підтримувати тісні і
міцні відносини із засобами масової інформації як з парт-
нерами в боротьбі з корупцією;

— журналістські розслідування повинні заохочува-
тися;

— необхідні спеціальні підготовчі програми, щоб за-
безпечити журналістів навичками пошуку і розкриття неза-
конної діяльності;

— необхідні програми, що дозволяють людям ви-
словлювати стурбованість і думки з питань боротьби з ко-
рупцією та незаконною діяльністю. Це дасть змогу заохо-
тити участь громадян у плануванні, імплементації, оціню-
ванні програм, націлених на відновлення чесності;

— власники ЗМІ повинні боротися з корупцією у своє-
му оточенні і спонукати свої ЗМІ боротися з корупцією,
організованою злочинністю, тероризмом та іншими проява-
ми у суспільстві, що є загрозливими для його безпеки.

Далі розглянемо місце та роль підприємницьких струк-
тур як інституцій громадянського суспільства.

Так, український бізнес доцільно структурувати на три
нерівних частини.

До першої відносяться основні промислово-фінансові
групи та "великий бізнес", які у своєї більшості на етапі сво-
го становлення розвивалися за рахунок доступу до адміні-
стративних ресурсів.

В Україні розвиток великих бізнес-угруповань призвів
до того, що нині вони перетворилися на реальних політич-
них акторів і мають, по-перше, реальну можливість вплива-
ти на хід політичних процесів, по-друге, від них багато в чому
залежать перспективи демократизації держави і суспільства.

За рахунок того, що мотиваційним чинником діяльності
великих бізнес-угруповань виступають економічні, політичні
та інші інтереси окремих груп людей і конкретних осіб, які
мають можливість вливати на виконавчу, законодавчу і су-
дову гілки влади вони відіграють вагому роль у процесах
державотворення. Але поки ці групи запекло конкурують і
до них додаються нові, Україні не загрожує повністю стати
олігархічною державою.
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Антикорупційні заходи стали останнім часом важливим
засобом боротьби великих бізнес-угруповань. Функціону-
вання на ринку за такими правилами виховує у них антаго-
ністичні складові корпоративної культури перед викорис-
танням серйозних корупційних дій; допомагає виявляти ко-
рупціонерів у чиновницькому середовищі, обмежувати себе
у використанні корупції в методах досягнення успіху в
бізнесі; працює на антикорупційні зусилля влади.

З іншого боку, "брудні елементи" боротьби великих
бізнес-угруповань, які вражаюють один одного викидами
компромату, можуть призвести до загибелі потужних фінан-
сових імперій, прояву "ефекту бумеранга", коли жертвою
стає той, хто перший піднімає зброю, краху чиновницьких
кар'єр. Чорний піар та брудні технології в умовах нестаб-
ільної політичної ситуації можуть мати серйозні глобальні
наслідки, такі як крах Уряду, відмова від певних напрямів
державної політики, розгуртування реформістських сил,
поглиблення кризи. У результаті, щоб уникнути негативних
наслідків "брудної конкуренції", бізнес-угруповання схильні
до консолідації з метою самозбереження. Подібна консо-
лідація стає великою перешкодою для боротьби з коруп-
цією.

До другої частини українського бізнесу слід віднести
підприємців, котрі самостійно витримали етап ринкового
становлення в умовах реальної конкуренції. Вони не заці-
кавлені в зрощуванні влади і бізнесу, що є живильним сере-
довищем корупції, та вимагають від держави створення
нормальних правил економічної гри. Але ця частина украї-
нського бізнесу погано консолідована і не має постійних
ефективних механізмів відстоювання своїх інтересів.

На жаль, влада в Україні взаємодіє з представниками
першого блоку — бізнес-угрупуваннями, здебільшого ігно-
руючи широкі верстви підприємців, які могли б стати істот-
ною опорою в антикорупційних зусиллях.

Нарешті, третя група — "малий та середній бізнес", що
є за демократичними стандартами основою середнього
класу та базисом для розвитку країни.

Підприємці стикаються з корупцією щоденно, а її види
та прояви є найрізноманітнішими: спокуса скоротити термін
розгляду справ чи видачі документів, уникнути сплати ве-
ликого штрафу, "відкупитись" від проблем, гарантовано
перемогти у тендерах.

Найбільше до проявів корупції спонукає те, що у
більшості частина заробітної плати знаходиться в тіні через
надмірне податкове навантаження. Малий і середній бізнес
розуміє, що високий рівень корупції насправді є системною
перешкодою для його ж власного розвитку. Тому підприємці
вимагають від влади та органів місцевого самоврядування
чітких і швидких кроків та готові взяти на себе частину відпо-
відальності, зробивши процес протидії корупції максималь-
но публічним, залучивши до боротьби з корупцією гро-
мадські організації, поглибивши громадський контроль за
діями влади.

Корупція не тільки перешкоджає бізнесу, але і букваль-
но винищує цей соціальний прошарок. Це загрожує еко-
номічній безпеці країни, стає джерелом зростаючого соц-
іального напруження.

Крім основних причин корупції, таких як економічна
криза та політична нестабільність, нерозвиненість і недо-
сконалість законодавства, неефективність інститутів влади,
слід виділити слабкість інститутів громадянського суспіль-
ства і відсутність міцних, демократичних традицій. Врахо-

вуючи українську специфіку, слід додати до цих причин та-
кож такі: суб'єктну політичну культуру більшості українців,
системні порушення законодавства, безкарність та недієве
правосуддя, відсутність колективного осуду корупційних
практик, наявність у суспільстві стереотипів, що схильні вип-
равдовувати корупційні практики; функціональне відношен-
ня до корупції; відчуття марності протестної активності;
відчуття небезпеки; негативне ставлення до протестної ак-
тивності у суспільстві взагалі; відсутність/або низька інфор-
мованість про дієві форми протесту; відсутність підтримки
(громадськості, журналістів, НКО, опозиції); низький рівень
довіри до структур та органів, що повинні вести боротьбу з
корупцією.

Важливо, щоб громадянське суспільство не тільки в
теорії, але й на практиці стало полем вільної життєдіяль-
ності людей і взаємної волі народу. Воно може існувати і
розвиватися лише в умовах консенсусу між його силами з
ряду суспільних цінностей — форм власності, моментів
демократії та інше. Адже сутність громадянського сусп-
ільства — це поєднання економічного, політичного і куль-
турного плюралізму, який знаходить своє відображення в
багатстві форм власності, в запереченні ідеологічних сте-
реотипів, у розкритті духовного життя у всьому обсязі [3,
с. 212].

Звідси можна зробити висновок, що для ефективної
боротьби з корупцією, для її запобігання необхідно розви-
вати інститути громадянського суспільства, (некомерційні
організації (НКО), органи місцевого самоврядування тощо),
посилювати їх вплив на чиновників, вносити такі зміни до
законів, які б робили владу прозорою, передбачали б гро-
мадську участь у владних процесах, у тому числі в процесі
законотворення, а також у бюджетному і виборчому про-
цесах. Вирішальне значення набуває розвиток системи гро-
мадянської освіти, залучення у цей процес як НКО, так і
представників влади всіх рівнів.

Громадянське суспільство утворюють різноманітні гро-
мадські структури — неурядові, некомерційні організації,
які можуть існувати в різних організаційно-правових фор-
мах, зокрема як громадські об'єднання, політичні партії,
професійні спілки, фундації, а також релігійні організації.
Саме недержавні організації і складають суспільну, гро-
мадську підсистему забезпечення соціальної безпеки, а
відтак і боротьби з корупцією, яка функціонує в тісній взає-
модії з державними структурами.

Для підвищення ролі інститутів громадянського сусп-
ільства в процесах запобігання корупції і посилення їх впливу
на органи влади і на законодавчий процес слід:

— законодавчо закріпити принципи взаємодії НКО та
органів влади на основі соціального партнерства;

— розширити порядок денний соціального діалогу,
складовою якого має бути формування державної соціаль-
но-економічної політики, обговорення та прийняття анти-
кризових заходів, сприяння підвищенню соціальної відпо-
відальності інститутів суспільства;

— забезпечити формування умов щодо підвищення
соціальної згуртованості на різних рівнях ієрархічної струк-
тури суспільства;

— забезпечити формування різних соціальних техно-
логій з дотриманням балансу інтересів населення, держави
і бізнесу;

— забезпечити формування партнерських відносин у
соціально-трудовій сфері;
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— розробити та впровадити у практичну діяльність
принципи створення законодавчих актів, при виконанні яких
можливість корупції була б мінімальною;

— змінити умови праці державних і муніципальних
службовців таким чином, щоб корупція стала для них не-
безпечною та високоризиковою;

— ввести систему громадянської освіти і створювати
центри громадянської освіти;

— розробити та впровадити у практичну діяль-
ність комплекс заходів щодо нейтралізації чинників,
що провокують і поглиблюють ціннісний розкол у
суспільстві;

 — систематично проводити роз'яснення суті сучасної
демократії і виховувати громадян у дусі її базових ціннос-
тей і принципів;

— стимулювати розвиток самоуправління як базового
інституту демократії.

Світовий досвід показує, що там, де зусилля влади щодо
боротьби з корупцією не дають очікуваного результату, як
правило, відсутня одна складова цієї боротьби — участь у
ній громадянського суспільства. І спочатку треба ліквідува-
ти пасивність населення та сприйняття в суспільстві корупції
як реального факту.

У стимулюванні законослухняної поведінки праців-
ників державних установ, а також у формуванні анти-
корупційного мислення та нетерпимості до проявів ко-
рупції повинні бути зацікавлені практично всі складові
громадянського суспільства: представники приватного
сектора, громадських організацій, релігійні діячі і, зви-
чайно ж, пересічні громадяни, які щодня відчувають на
собі наслідки корупції.

Ситуація, що склалася з боротьбою з корупцією в Ук-
раїні, викликає подив: у країні існує сучасне антикорупцій-
не законодавство, є інституції, до функцій яких входить
боротьба з корупцією, визнано високий рівень корупції, але
при цьому як такої серйозної антикорупційної діяльності не
ведеться. Тож Україні потрібен міцний поштовх, який запу-
стить всі реально існуючі механізми в дію, і якщо влада не
задіє їх повноцінно, то це повинно зробити громадянське
суспільство.

ВИСНОВКИ
Українському суспільству притаманна хронічна не-

довіра до влади. Це розчарування зумовлено стійким
довготривалим стереотипом її корумпованості. Украї-
нська суспільна свідомість, у якій ще не твердо вкоре-
нилися громадянська відповідальність і відданість де-
мократичним принципам, потребує посилення таких
складових, як культурна ідентичність, соціальна
зрілість, соціальна компетентність, впевненість у собі,
здатність до виявів власної волі. Тому вкрай важко буде
знайти довіру громадян і їх підтримку при реалізації
серйозної антикорупційної програми.

У зв'язку з цим дуже важливо правильно оцінювати стан
громадянського суспільства і його антикорупційний потен-
ціал. Ігнорування громадянського суспільства при розробці
стратегії боротьби з корупцією означає відмову від вико-
ристання одного з найпотужніших і потенційно ефективних
інструментів. Сам факт залучення громадянського суспіль-
ства до розробки стратегії такої боротьби наповнить про-
цес відродження новим імпульсом і забезпечить стимули
для подальшого розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досягнення стратегічної мети та вирішення усього

спектру завдань визначених в концептуальних держав-
них документах [1; 2] розвитку земельних відносин в
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У статті зазначено, що досягнення стратегічної мети та вирішення усього спектру завдань визна-

чених у концептуальних державних документах розвитку земельних відносин в Україні не можли-

вий без науково-теоретичного обгрунтування із подальшою практичною перевіркою ефективності

застосовуваних механізмів формування та реалізації державної політики у цій сфері. Зазначено,

що однією із вагомих причин кризового стану в сфері земельних відносин в Україні є відсутність

зваженої державної земельної політики та механізму її реалізації, ефективної системи фінансово-

го-економічного і землевпорядного механізму регулювання земельних відносин і землекористу-

вання. Проведено аналіз наукових напрацювань, що дозволяє визначити класифікаційну схему ме-

ханізмів формування та реалізацій державної політики в сфері земельних відносин за структурни-
ми, функціональними, об'єктними, процесуальними ознаками, які характеризують наявність у ме-

ханізмах системної та організованої діяльності з наявністю мети, функцій, процесуальної узгодже-

ності реалізації дій, предметної і цільової сфери впливу, об'єктно-суб'єктної взаємодії на основі

чітко визначених, усталених правил, принципів управління, що в сукупності утворює складну, відкри-

ту систему сукупності управлінських технологій. Розглянуто правовий, економічний, фінансовий,

адміністративний, організаційний, інформаційний, соціальний, мотиваційний, психологічний, си-

стемно-аналітичний, програмно-цільовий механізми формування та реалізації державної політики

у сфері земельних відносин України.

The article states that the achievement of the strategic goal and the solution of the whole spectrum of

tasks defined in the conceptual state documents of land relations development in Ukraine is impossible

without a scientific and theoretical substantiation with further practical verification of the effectiveness

of the mechanisms used to formulate and implement the state policy in this area. It is noted that one of

the most important reasons for the crisis situation in the field of land relations in Ukraine is the lack of a

well-balanced state land policy and mechanism for its implementation, an effective system of financial,

economic and land-use regulation of land relations and land use. The analysis of scientific developments

allows to determine the classification scheme of mechanisms of formation and implementation of state

policy in the field of land relations by structural, functional, objective, procedural features, which

characterize the presence in the mechanisms of system and organized activities with the presence of

goals, functions, procedural coherence of the implementation of actions , subject and target sphere of
influence, object-subjective interaction on the basis of clearly defined, established rules, management

principles that together with creates a complex, open system of management technologies. The legal,

economic, financial, administrative, organizational, informational, social, motivational, psychological,

system-analytical, programmatic and target mechanisms of formation and implementation of state policy

in the field of land relations of Ukraine are considered.

Ключові слова: механізми державного управління розвитком земельних відносин, механізми форму-
вання та реалізацій державної політики у сфері земельних відносин, державна політика у сфері земель-
них відносин, реалізація державної політики в сфері земельних відносин.

Key words: mechanisms of state management of development of land relations, mechanisms of formation and
implementation of state policy in the field of land relations, state policy in the field of land relations, implementation
of state policy in the field of land relations.

Україні не можливий без науково-теоретичного обгрун-
тування із подальшою практичною перевіркою ефектив-
ності застосовуваних механізмів формування та реалі-
зації державної політики у цій сфері.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Як визначено у Державній цільовій програмі роз-
витку земельних відносин, в Україні на період до 2020
року [2] однією із вагомих причин кризового стану в
сфері земельних відносин в Україні є відсутність зва-
женої державної земельної політики та механізму її
реалізації, ефективної системи фінансового-економ-
ічного і землевпорядного механізму регулювання зе-
мельних відносин і землекористування, що обумов-
лює нагальну необхідність в удосконаленні змісту
організаційного, економічного, землевпорядного ме-
ханізмів державного управління розвитком земель-
них відносин, формування ефективного інституту об-
межень у використанні земель, пов'язаних з їх охо-
роною, фінансового та інвестиційного механізмів за-
безпечення заходів реалізації державної політики
тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
дослідженню механізмів формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері земельних відносин України
присвячені роботи дослідників: Боклага В.А., Бізікіна
С.В., Бойко Л.М., Базарко І.М., Браткова С.І., Гуль-
ко О.О., Гузій О.І., Дудич Г.М., Заставнюк Л.О., Пресіч П.Ю.,
Помаза-Пономаренко А.Л., Степенко О.В., Суворова В.П.,
Коваленко В.П., Худолей В.Ю., Шерстюкова К.Ю. та ін.
Механізми державного управління земельними ресур-
сами та регулювання земельних відносин розглядали
Маліхін Д.М., Сердюк С.А., Євграфов О.Є., Ковальсь-
кий М.Р., Набока К.О., Пресіч П.В., Шапоренко О.І. та
ін. Державне управління земельними ресурсами тери-
торіально-адміністративних одиниць вивчали науковці
Бізікін С.В., Матюшенко О.І., Новаковська І.О., Охрій О.П.,
Пересоляк В.Ю., Сташенко В.Ю., Строкань В.І., Цип-
лухіна В.С., Чеботарьова О.К. та ін. Розбудовою систе-
ми державного управління земельними відносинами
займалися Боклаг В.А., Прокопович Т.Г., Шарий Г.І. та
ін.

Водночас, не зважаючи на вагомий науковий доро-
бок актуальною залишається проблема класифікацій та
систематизації механізмів державного управління роз-
витком земельних відносин, формування та реалізації
державної політики в зазначеній сфері.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в характеристиці та класифікації

механізмів формування та реалізації державної політи-
ки у сфері земельних відносин України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз змісту низки наукових праць останніх років

доводить, що великої уваги науковцями приділяється
дослідженню сутності поняття та предметного застосу-
вання механізмів державного управління сферою зе-
мельних відносин, їх системно-функціональної архітек-
тоніки, ефективності та інструментальної спроможності
щодо розв'язання конкретних проблем, нормативно-
правового базису їх використання. Але, зважаючи на
завдання нашого дослідження зупинимось більш де-
тально на вихідних дефініціях понятійного апарату з
метою конкретизації положень науково-понятійного

базису процесу державного управління сферою земель-
них відносин.

Дослідження сутності змісту поняття "механізм"
з позицій системно-процесуального підходу дозво-
лило науковцям [3—9] визначити його як єдність ок-
ремих елементів, що в сукупності утворюють нову
якість, а саме складну систему, що дозволяє більш
функціонально і ефективно вирішувати складні зав-
дання.

Так, "механізм" — це поєднання певних технологій,
засобів, методів які утворюють інструментальну скла-
дову системи управління. Саме завдяки цій складовій,
завданням якої є практична реалізація технологічних
процесів управління, відбувається уречевлене-предмет-
ний вплив на керовані системи шляхом просторово-ча-
сового, узгодженого розгортання низки взаємопов'яза-
них управлінських дій спрямованих на переведення
об'єкту управління в новий, прогнозований якісний стан.
Саме зміна станів суб'єкту та об'єкту управління, їх фун-
кціонування відображає процесуальний аспект поняття
"механізм" [10].

У державному управлінні широко використовують-
ся структурно-організаційний та структурно-функціо-
нальний підходи до розуміння цього поняття, де пер-
ший визначає механізми, як сукупність впорядкованих
та взаємопов'язаних елементів, які утворюють органі-
заційну основу реалізації процесів і похідним від якого
є поняття "механізм держави", а другий характеризує
механізми з точки зору функціонального прояву певної
організаційної структури, який здійснюється в проце-
суальній формі [11].

Згідно з енциклопедичним визначенням [12] "ме-
ханізм держави" це система державних організацій, які
виконують завдання держави та реалізують її функції.
Саме єдність організаційних, нормативно-регулятив-
них, матеріально-технічних, бюджетно-фінансових,
ідеологічних та соціально-культурних способів та за-
собів матеріалізації публічної влади визначає механізм
держави, надає їм демократичного і правового харак-
теру, соціально орієнтованої визначеності та предмет-
ності.

Слід погодитись із думкую дослідників [13], що по-
няття "механізм держави" є родовим і за понятійним об-
сягом включає в себе такі поняття, як "державний ме-
ханізм", "механізм самоврядування", "механізм прямо-
го народовладдя", що власне змінює його загальновиз-
нане енциклопедичне понятійне розуміння, адже воно
більш відображає зміст поняття "державний механізм",
як сукупності органів влади, які утворюють систему
управління державою шляхом реалізації державної вла-
ди і не включають у якості суб'єктів управління народ і
систему органів місцевого самоврядування.

Повне за понятійними ознаками і вичерпне за логіч-
ною структурою визначення поняття "механізми дер-
жавного управління", якого будемо дотримуватись у
нашому дослідженні наведене у енциклопедії держав-
ного управління [12], під яким укладачі розуміють спо-
соби розв'язання суперечностей явища чи процесу в
державному управлінні, послідовну реалізацію дій, які
базуються на основоположних принципах, цільовій
орієнтації, функціональній діяльності з використанням
відповідних форм і методів управління.
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Таким чином, ключ для визначення основних кри-
теріїв, за якими доцільно здійснювати класифікацію та
систематизацію механізмів державного управління сфе-
рою земельних відносин знаходиться в змісті вище-
означеного поняття, адже змістоутворюючими логічними
конструктами виступають його ознаки: цілепокладання,
організаційна структура, функціональна спрямованість,
процесуальна впорядкованість відповідно до принципів
організації управлінських процесів, інструментальна
змістовність щодо досягнення мети відповідних до зав-
дань і мети методів, засобів та важелів управлінського
впливу.

Усе вищезазначене на основі системно-функціо-
нального, процесуального, організаційного підходів
дозволяє сформулювати авторське розуміння поняття
"механізми формування та реалізації державної політи-
ки в сфері земельних відносин" як методологічно-
інструментальну систему, яка забезпечує формування
мети, завдань, напрямів, способів та методів держав-
ної політики, їх реалізацію органами державної вико-
навчої влади, місцевого самоврядування, з метою ефек-
тивного розвитку земельних відносин в Україні, регла-
ментацію та оптимізацію правових, економічних, соці-
альних, управлінських процесів щодо набуття власності,
користування та розпорядження земельними ресурса-
ми.

Останніми роками вітчизняними науковцями знач-
ної уваги приділено удосконаленню механізмів держав-
ного управління земельними ресурсами, сферою зе-
мельних відносин тощо.

Так, для оптимізації державного управління земель-
ними ресурсами населених пунктів запропоновано
організаційно-правовий механізм, основою якого є зо-
нування території на базі містобудівної документації
[14].

Удосконалення механізмів взаємовідносин органів
публічної влади вбачалось можливим через обгрунту-
вання принципів ефективності: законності, розмежуван-
ня повноважень з управління земельними ресурсами,
організаційне, кадрове та фінансове забезпечення,
організація та координація діяльності всіх учасників
земельних відносин, послідовність і прозорість інфор-
мації [15].

Державне регулювання раціонального викорис-
тання земельних ресурсів передбачалось вдоскона-
лити за рахунок підвищення ефективності механізмів
моніторингу земельних ресурсів, створення інформа-
ційної інфраструктури державного й муніципального
управління, впровадження концепції автоматизовано-
го моніторингу в системі управління земельними ре-
сурсами в частині фіксації стану антропогенного на-
вантаження на землю, формування земельного када-
стру [16; 17].

На думку Шарого Г.І. [18], оптимізація процесу дер-
жавного регулювання земельних відносин в Україні
можлива за рахунок удосконалення організаційно-еко-
номічного механізму стимулювання раціонального ви-
користання земель шляхом надання податкових і кре-
дитних пільг, виділення бюджетних коштів, звільнення
від плати за земельні ділянки, компенсації втрат вна-
слідок тимчасової консервації деградованих і малопро-
дуктивних земель тощо та організаційно-правового ме-

ханізму шляхом доповнення нормативно-правової бази
щодо відчуження земельних ділянок права приватної
власності такими положеннями: гарантування викупу
земельних ділянок для суспільних потреб за згодою
власника, попереднього відшкодування викупної ціни у
випадку примусового відчуження із наступною випла-
тою компенсації тощо.

У науковій праці Ковальського М.Р. [19] обгрунто-
вується необхідність удосконалення механізму держав-
ного управління земельними ресурсами, який автор ро-
зуміє як складовий елемент системи державного управ-
ління, шляхом спрощення системи виділення та відве-
дення земельних ділянок під цільове призначення, ско-
рочення процедури інвентаризації земель, розмежуван-
ня земель державної і комунальної власності, підвищен-
ня ефективності економічного механізму регулювання
ринку земельних ресурсів у частині оподаткування,
зміцнення державного контролю за ціновим механізмом
на ринку земельних ресурсів.

Також деякими дослідниками виокремлюється ад-
міністративно-правовий механізм регулювання земель-
них відносин [20], який встановлює систему заходів
реагування уповноважених державних органів на про-
типравні посягання, урегульованих нормами адмініст-
ративного права з метою забезпечення ефективної си-
стеми державної охорони й раціонального використан-
ня земель.

Значної уваги дослідниками [21] приділено орган-
ізаційно-системному механізму впливу органів місце-
вого самоврядування на розвиток земельних відно-
син, зміст якого вбачається в побудові системи управ-
ління земельними ресурсами на рівні територіально-
адміністративного утворення з процесуальною регла-
ментацією реалізації низки завдань відповідно до
етапів комплексної оцінки стану використання зе-
мельних ресурсів територіальної громади та розроб-
ки місцевої політики перспективного розвитку земель-
них відносин.

Так, Суворов В.П. [22] в своєму дослідженні до ме-
ханізмів розвитку земельних відносин відносить орга-
нізаційний, соціально-психологічний та фінансово-еко-
номічний механізми, і на основі яких наводить класи-
фікаційну схему механізмів державного регулювання
земельних відносин у сфері містобудування, в яку вхо-
дять: фінансово-економічний, адміністративно-органі-
заційний, правовий, політичний, мотиваційний, соціаль-
но-психологічний механізми.

На думку Боклаг В.А. [23; 24], економіко-право-
вий механізм державного регулювання земельних
відносин складається з двох компонентів: норматив-
но-правових норм які регулюють певний вид земель-
них відносин за сферою дії, діяльністю кола суб'єктів
у територіальному і часовому аспектах та таких, що
встановлюють диференційований розмір платежів за
землю, стимулюють раціональне землеволодіння та
землекористування, врегульовують застосування еко-
номічних санкцій та захист від вилучення земель
сільськогосподарського призначення для несільсько-
господарських потреб, інвестиційну та кредитно-
фінансову політику держави.

Перспективні напрями удосконалення правового,
адміністративного, економічного механізмів державно-
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го управління розвитком земельних відносин в Україні
визначені у праці Коваленко В.В. [25], до яких автор
відносить: стимулювання цільового і високоефективно-
го використання сільськогосподарських угідь, упрова-
дження новітніх технологій, залучення інвестицій в аг-
рарний сектор; захист інтересів учасників земельних
відносин на рівноправній основі; більш досвідчений
обліг якості землі, кон'юнктури ринку; удосконалення
інформаційного забезпечення щодо кількісного та які-
сного стану земельних ділянок, їх власників та земле-
користувачів; забезпечення збалансованого землекори-
стування; підвищення дієвості механізмів захисту прав
власників під час оренди та продажу земель; встанов-
лення матеріальної відповідальності за стан і збережен-
ня використовуваних земель.

Слід відзначити, що низкою науковців [26—29]
особливої ваги надається саме організаційно-еконо-
мічному механізму регулювання земельних відносин,
під яким розуміють системну єдність організаційного
та економічного механізмів де перший має забезпечи-
ти послідовність виконання робіт, у рамках яких
здійснюється використання земельних ресурсів, а дру-
гий об'єднує економічні важелі регулювання у цілісну
систему.

Таким чином, поєднуючи ці поняття виходять на ро-
зуміння організаційно-економічного механізму регулю-
вання земельних відносин як сукупність організаційних
заходів, спрямованих на дотримання та ефективне ви-
користання економічних законів та важелів в процесах
володіння, користування та розпорядження земельни-
ми ресурсами, або як систему елементів організаційно-
го та економічного впливу на управлінський процес у
сфері земельних відносин.

Деякі науковці в системі механізмів державного
управління земельними відносинами виокремлюють
рентний механізм [30], механізм оцінки земель [31] та
фінансово-економічний механізм [32].

В основі рентного механізму лежить земельна рен-
та яка є економічною формою реалізації права влас-
ності на землю і за допомогою якого реалізуються про-
цеси створення, розподілу, привласнення та вилучення
доходів від використання земельних ресурсів відповід-
но до прав власності на землю. Грошова оцінка земель
розуміється як основний економічний механізм плати
за землекористування та основою регулювання земель-
них відносин при оподаткуванні та укладанні цивільно-
правових угод і належить до єдиної системи державно-
го земельного кадастру.

Зокрема Степенко О.В. [32] визначає фінансово-
економічний механізм розвитку земельних відносин як
сукупність економічних важелів й фінансових інстру-
ментів забезпечення розбудови системи земельних
відносин на національному, регіональному та місцево-
му рівнях з метою економічного обгрунтування конк-
ретних заходів спрямованих на раціональне використан-
ня і відтворення землересурсної сфери країни і скла-
довими інструментами якого є: інструменти економіч-
ного стимулювання, економічного гарантування, рин-
кові інструменти, кредитно-іпотечні інструменти,
фіскальне-бюджетні та інноваційні інструменти.

Таким чином, проведений аналіз наукових напра-
цювань дозволяє визначити класифікаційну схему ме-

ханізмів формування та реалізацій державної політи-
ки в сфері земельних відносин за структурними, фун-
кціональними, об'єктними, процесуальними ознака-
ми, які характеризують наявність в механізмах сис-
темної та організованої діяльності з наявністю мети,
функцій, процесуальної узгодженості реалізації дій,
предметної і цільової сфери впливу, об'єктно-суб-
'єктної взаємодії на основі чітко визначених, устале-
них правил, принципів управління що в сукупності ут-
ворює складну, відкриту систему сукупності управлі-
нських технологій.

На нашу думку, класифікаційна схема дозволяє
представити усе різноманіття механізмів формування та
реалізації державної політики в сфері земельних відно-
син за такими групами: за адміністративними впли-
вом — прямі (механізми державного управління сфе-
рою земельних відносин) та не прямі (механізми дер-
жавного регулювання сфери земельних відносин); за
рівнем впливу — механізм держави, державний ме-
ханізм, механізм місцевого самоврядування, механізм
прямого народовладдя; за функціями управління —
правовий, економічний, організаційний, інформаційний,
фінансовий, адміністративний, мотиваційний, психоло-
гічний, соціальний, системно-аналітичний, програмно-
цільовий, політичний; за структурою — комплексні, ком-
біновані, прості (організаційно-правовий, організацій-
но-економічний, адміністративно-правовий, фінансово-
економічний, соціально-психологічний, економічно-пра-
вовий тощо); за суб'єктністю — механізми в сфері охо-
рони й використання землі, в сфері грошової оцінки
землі, в сфері містобудування, механізми взаємодії та
координації діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування тощо.

Предметна конкретизація змісту механізмів відбу-
вається в таких його складових, як методи, засоби та
інструменти, як важелі впливу. В нашому дослідженні
під поняттям "метод державного управління" розуміє-
мо спосіб практичної реалізації управлінських функцій
шляхом організаційно-розпорядчого впливу суб'єкта
управління на поведінку та суспільну діяльність керо-
ваного об'єкта з метою досягнення поставлених
управлінських цілей [33]. Також під цим поняттям ро-
зуміють способи та прийоми аналізу й оцінювання уп-
равлінських ситуацій, використання правових і органі-
заційних форм, впливу на свідомість та поведінку лю-
дей у керованих суспільних процесах, відносинах і
зв'язках [3; 4; 34].

Також ми розмежовуємо поняття "засіб управлін-
ня" та "інструмент управління", де засіб управління ви-
ступає технічною складовою методу, який використо-
вується відповідно до його сутності, тобто метод рег-
ламентує порядок використання певних засобів. Інстру-
ментами управління є важелі впливу які безпосередньо
відображають специфіку певного механізму формуван-
ня та реалізації державної політики в сфері земельних
відносин України, його суб'єктно-об'єктну сутність взає-
мозв'язків рівень та сферу застосування.

На нашу думку, представлення інструментального
арсеналу механізмів державного управління формуван-
ня та реалізації державної політики в сфері земельних
відносин доцільно здійснювати за функціональною їх
класифікацією:
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— правовий механізм, спрямований на врегулюван-
ня земельних відносин в частині володіння, розпоряд-
ження, користування земельними ресурсами, шляхом
здійснення правоохоронної, правозахисної, судової
функцій, встановлення і законодавчого закріплення
правових норм врегулювання управлінських процесів із
застосуванням законодавчо-правових (закони, постано-
ви, укази) та нормативно-адміністративних (розпоряд-
ження, рішення, накази, інструкції, правила, положен-
ня, договори) інструментів;

— економічний механізм, передбачає врегулюван-
ня процесів створення, розподілу, привласнення та ви-
лучення доходів від використання земельних ресурсів
відповідно до прав власності на землю, стимулювання
щодо раціонального використання земельних ресурсів,
відновлення та їх збереження. Економічний механізм
передбачає застосування інструментів квотування,
ліцензування, патентування, реєстрації та обліку, які
здійснюють безпосередній адміністративний вплив на
діяльність суб'єктів земельних відносин, що обумовлює
їх економічну поведінку відповідно до владних заборон
та дозволів. Важливою інструментальною складовою
даного механізму є врегулювання процесу ціноутворен-
ня на земельні ресурси шляхом проведення їх грошової
оцінки, формування ринку землі, тарифікація та вста-
новлення економічних цільових пріоритетів використан-
ня земельних ресурсів, створення системи земельних
аукціонів;

— фінансовий механізм, спрямований на забезпе-
чення якісної економічної діяльності суб'єктів господа-
рювання, в першу чергу, сільгоспвиробників, підтримку
та розвиток водного та лісового господарств, рекреа-
ційних земельних ресурсів, ефективного землекористу-
вання в усіх галузях економіки країни, захисту та охо-
рони земельних ресурсів шляхом широкого використан-
ня інструментів бюджетування, адресної фінансової
допомоги, субсидій, дотацій, пільгового кредитування
та оподаткування, накладення фінансових санкцій. Важ-
ливою складовою фінансового механізму є фіскальні
інструменти, які передбачають встановлення розміру
податків на прибуток, додану вартість, податку на зем-
лю, рентних платежів інших обов'язкових платежів та
зборів. Фінансовий механізм утворюють також інстру-
менти фінансового інвестування, лізингу, відшкодуван-
ня втрат пов'язаних із вилученням та консервацією дег-
радованих земель із процесу сільськогосподарського
виробництва тощо;

— адміністративний механізм, передбачає визна-
чення меж повноважень, функцій, напрямів діяльності,
сфер відповідальності між суб'єктами земельних відно-
син, врегулювання та координацію взаємодії між орга-
нами державної виконавчої, законодавчої та судової
гілок влади, місцевого самоврядування, громадськими
інституціями та юридичними і фізичними особами.
Відповідно до основних напрямів діяльності і функцій
органів державної виконавчої влади інструментами ад-
міністративного механізму є: ведення кадастру і реєст-
рації земельних ресурсів, геодезія і картографія земель-
них ресурсів, надання адміністративних послуг, здійс-
нення землеустрою та охорони земель, проведення дер-
жавної експертизи в галузі земельних відносин, серти-
фікація та розпорядження землями сільськогосподарсь-

кого призначення державної власності, дозвільний та
контрольний інструменти, моніторинг використання та
стану земельних ресурсів;

— організаційний механізм, спрямований на визна-
чення інституціональної структури системи державно-
го управління в сфері земельних відносин, внутрішньо-
організаційної системи галузевих і територіальних
органів управління, а також впорядкування управлінсь-
ких процесів в частині їх процедурної організації служ-
бових взаємовідносин шляхом застосування інстру-
ментів владного впливу керівника на підлеглих, владної
мотивації, переконанні, примусу з метою належного
виконання посадовими особами покладених на них фун-
кціональних обов'язків та реалізації владних повнова-
жень;

— інформаційний механізм, спрямований в першу
чергу на інформування суспільства щодо результатів
реалізації державної політики в сфері земельних відно-
син, діяльності органів державної виконавчої влади
шляхом використання інструментів засобів масової
інформації, комп'ютерних електронних мереж в частині
оприлюднення наказів щодо розпорядженнями земля-
ми, змін у земельному законодавстві, винесення на гро-
мадське обговорення проектів та нормативно-правових
актів в сфері земельних відносин, проведення консуль-
тацій із громадськістю, забезпечення можливості елек-
тронного звернення громадян і повідомлення про ко-
рупційні злочини в сфері земельних відносин з боку
посадових осіб тощо;

— соціальний механізм, передбачає забезпечення
реалізації балансу суспільних інтересів в сфері земель-
них відносин, гарантування реалізації інтересів держа-
ви, суспільства, юридичних та фізичних осіб без пору-
шення їх конституційно гарантованих прав і свобод, і
який реалізується шляхом дослідження інтенсивності,
спрямованості, напруженості соціальних процесів у
сфері земельних відносин, оцінки якості реалізації дер-
жавної політики щодо задоволення суспільних потреб
щодо володіння, користування та розпорядження зе-
мельними ресурсами. Провідними інструментами тут ви-
ступають: експертні оцінки, соціологічні опитування, ан-
кетування тощо;

— мотиваційний механізм, спрямований на форму-
вання в кадрового корпусу органів державної виконав-
чої влади, виконавчих органів місцевого самоврядуван-
ня ціннісних установок та переконань щодо підвищен-
ня професійної компетентності, розвитку ініціативності
у вирішення поставлених завдань, креативності, твор-
чості, прагнення оволодіння інноваційними технологія-
ми управління, постійного самовдосконалення та на-
вчання шляхом використання інструментів стимулюван-
ня через оплату праці, наданні пільг в оподаткуванні
доходів фізичних осіб, матеріальній допомозі, премію-
вання, компенсаційних виплат, виділення коштів на ви-
рішення соціальних проблем пов'язаних із придбанням
житла, оздоровлення і відпочинку, встановлення над-
бавок за інтенсивність праці, трудовий стаж, особливі
заслуги тощо;

— психологічний механізм, полягає у врахуванні
індивідуальних морально-етичних якостей державних
службовців під час їх призначення на відповідні поса-
ди, психологічної стійкості до стресів, здатності проти-
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діяти негативним факторам впливу, витримувати значні
психоемоційні навантаження під час проходження дер-
жавної служби де провідними інструментами виступа-
ють нейролінгвістичне програмування, психогігієна, за-
стосування концептуальних положень конфліктології
тощо;

— системно-аналітичний механізм є провідним у
процесах розробки та формування державної політи-
ки в сфері земельних відносин, який відображає тех-
нологічну сутність прийняття управлінських рішень на
стратегічному рівні управління, основним завданням
якого є формування довгострокової політики держа-
ви в сфері земельних відносин. Системно-аналітичний
механізм є, по суті, комплексною системою взаємопо-
в'язаних алгоритмів діагностики та оцінки поточного
стану розвитку сфери земельних відносин, визначен-
ня основних проблем, формування групи інформатив-
них критеріїв про стан суб'єкта та об'єкта управління,
визначення основних цілей і завдань політики, вибору
адекватних механізмів розвитку сфери, прогнозуван-
ня сценаріїв розвитку керованої системи внаслідок за-
стосовуваних управлінських впливів, предметне визна-
чення цільових кількісно-якісних ознак розвитку сис-
теми внаслідок реалізації технологічних програм уп-
равлінського впливу, налагодження дієвої системи
моніторингу і контролю, зворотних зв'язків аналізу
поточних змін з метою внесення своєчасних коректив
до змісту програмних заходів. Системний, ситуаційний
підходи є науково-методологічною основою систем-
но-аналітичного механізму в якому основними інстру-
ментами виступають: методи експертних оцінок, метод
сценаріїв, оцінювання кількісних показників за номі-
нальною, ранговою, метричними шкалами, метод
Делфі та фокус-груп, методи математичної статисти-
ки — екстраполяція (трендовий метод), кореляційний,
регресійний, факторний, кластерний, дисперсійний
аналізи, різноманітні виробничі функції, метод шість
сигм, метод блок-схем тощо;

— програмно-цільовий механізм, є сукупністю ме-
тодичних прийомів, способів, технологій відображен-
ня та систематизації програми дій із чітким визначен-
ням цільових установок та завдань, стандартів, норм
і нормативів, розподілу наявних ресурсів, послідов-
ності розгортання етапів реалізації програмних за-
ходів із їх часовою узгодженістю, розмежуванням
функціональних завдань між виконавцями тощо. Цей
механізм відображає дорожню карту реалізації дер-
жавної політики в сфері земельних відносин, яка за
змістом може відображати стратегічні, тактичні, опе-
ративні, поточні цілі та завдання. Основними інстру-
ментами є балансове, нормативне, індикативне, ка-
лендарне планування, із відображенням основних
результатів у концепціях, стратегіях розвитку сфери
земельних відносин, державних цільових програмах,
проектах, річних планах, регіональних програмах,
поточних планах дій щодо реалізації програм розвит-
ку земельних відносин.

ВИСНОВКИ
Таким чином, підводячи підсумки проведеного

нами дослідження сутності механізмів формування та
реалізації державної політики в сфері земельних відно-

син слід констатувати, що в сукупності вони утворю-
ють складну технологічну систему, яка функціональ-
но спрямована на вирішення завдань проектування,
прогнозування, практичну реалізацію низки завдань
щодо розвитку сфери земельних відносин в Україні,
визначає технологічний зміст управлінської діяльності
органів державної влади, місцевого самоврядування
щодо забезпечення реалізації інтересів держави, сус-
пільства, юридичних та фізичних осіб в процесах во-
лодіння, користування та розпорядження земельних
ресурсами, яка визначальною мірою інструментально
забезпечує ефективність і якість процесів формуван-
ня і реалізації цілей і завдань державної політики у
даній сфері.

Перспективою подальших розвідок цієї проблема-
тики, є на наш погляд аналіз сучасного стану функціо-
нування державної політики у сфері земельних відно-
син України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Події, що сталися за останні кілька років свідчать

про те, що українська політична еліта після радикаль-
них змін 2014 року направила вектор подальшого роз-
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витку країни у західному напрямку та взяла курс на інтег-
рацію до європейських структур. Цей шлях поставив на
порядок денний нові виклики як перед державною, так
і перед суспільством та вказав на нагальну необхідність
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відходу від "карго-культного" сприйняття держави та пе-
реосмислення таких термінів і явищ, як "державна полі-
тика", "державне управління", "ефективне державне
управління", наповнення їх новим змістом. Суть цього
питання полягає в перенесенні акцентів від державних
інституцій на громадянина, як носія влади та платника
податків, а ключовою є зміна ролі держави в житті гро-
мадянина з "держави-патерналіста" на "сервісну дер-
жаву".

Від традиційного радянського розуміння державно-
го управління ми переходимо до публічного управлін-
ня. Зокрема одним із ключових акторів ефективного
публічного врядування, окрім держави та суспільства,
є бізнес, який, з одного боку, є представником суспіль-
ства, а з іншого — поряд з державою, має значний вплив
на рівень та умови життя громадян. Три складові єдиної
суспільної системи: держава, громадянське суспільство
та бізнес у своєму розвитку взаємообумовлюють одне
одного, а формування ефективної публічної співпраці у
трикутнику "влада — бізнес — громадянське суспіль-
ство" є потужним джерелом розвитку як економічної
системи в цілому, так і вирішення соціальних проблем
зокрема.

Соціальна відповідальність бізнесу (далі — СВБ) як
елементу публічної політики виступає чинником узгод-
ження соціально-економічних інтересів шляхом перероз-
поділу функцій соціальної відповідальності між держа-
вою, сферою бізнесу та громадянином. У цій ролі СВБ
має ряд особливих характеристик: носить історичний
характер; встановлює взаємну залежність індивідів один
від одного у виконанні взаємних вимог, передбачає ви-
конання певних дій; безпосередньо пов'язана із право-
вими відносинами; націлена на необхідність виконання
зобов'язань; стосується виконання цих зобов'язань не
лише індивідами, а й соціальними групами, державою.

Зацікавити бізнес бути соціально відповідальним у
часи економічної, соціальної, екологічної кризи, залу-
чити його до вирішення суспільних проблем є надваж-
ливим завданням держави та громадянського суспіль-
ства, особливо в світлі євроінтеграційних прагнень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематику взаємовідносин у трикутнику "вла-
да — бізнес — громадянське суспільство", теорію та
методологію функціонування бізнес середовища в кон-
тексті формування публічної політики висвічували
у своїх дослідженнях О. Бабкіна, К. Бондаренко,
Д. Видрін, А. Гальчинський, О. Дергачов, А. Колодій,
А. Колот, Ю. Мостова, О. Пасхавер, О. Пухкал, І. Рейтеро-
вич, О. Сушко, С. Ситник, С. Телешун, М. Томенко та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ) СТАТТІ
Метою статті є доведення необхідності формуван-

ня стійкого інституту соціальної відповідальності бізнесу
в Україні як чинника сталого розвитку та підвищення
конкурентоздатності держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтереси великого бізнесу, держави та суспільства,
як свідчить еволюція світової цивілізації в XX ст., не є

ідентичними. Більше того, протиріччя між ними достат-
ньо часто призводили до соціальних потрясінь, фінан-
сово-економічних криз тощо. Однак з кінця XX ст. для
більшості країн Європи та Північної Америки, частини
країн Азії є характерним досягнення консенсусу між
великим капіталом і державою, що безпосередньо по-
зитивно вплинуло на соціальну сферу[8].

Починаючи з кінця 70-х рр. ХХ ст., провідні корпо-
рації США та ЄС розпочали процес оптимізації різних
елементів корпоративної політики, пов'язаних із взає-
мовідносинами компанії з різними стейкхолдерами, для
того щоб виробити єдині підходи до взаємодії із су-
спільством та державою. Нова політика, з одного боку,
повинна була бути пов'язаною з філософією компанії,
її маркетинговою стратегією, а з другого — обов'язко-
во відповідати основним очікуванням суспільства [7].

Одночасно у науковій літературі розпочалась актив-
на дискусія про соціальну відповідальність бізнесу, або
корпоративну соціальну відповідальність (далі — КСВ)
як раціональний відгук організації на систему супереч-
ливих очікувань заінтересованих сторін (стейкхолдерів),
що спрямований на стійкий розвиток компанії та відпо-
відальність тих, хто приймає бізнес-рішення, перед тими,
на кого ці рішення націлені. За своєю суттю — це імпле-
ментований у корпоративне управління певний тип соці-
альних зобов'язань (здебільшого добровільних) перед
працівниками, партнерами, державою, інститутами гро-
мадянського суспільства та суспільством у цілому [3].
Термін "корпоративна соціальна відповідальність" є
синонімічним до поняття "соціальна відповідальність
бізнесу" та запозичений з англомовної наукової літера-
тури. Корпорація у даному контексті розглядається як
будь-яка юридична особа, основною метою якої є отри-
мання прибутку [5]. Основною ідеєю цієї теорії стало
переконання, що підприємства повинні розділити з дер-
жавою відповідальність за екологічні і соціальні пробле-
ми суспільства.

Першопрохідцями серед підприємців, які почали
повною мірою застосовувати у своїй діяльності прин-
ципи соціально відповідального підприємництва, вважа-
ються Д. Дюранд (1964), М. Сільберт (1971), Д. Даль-
тон (1963) та М. Юнус (1976). Вони максимально залу-
чали до роботи у своїх компаніях розумово неповноці-
нних людей, нарко- та алкозалежних, колишніх ув'яз-
нених, приділяючи значну увагу різноманітним реабілі-
таційним заходам (при цьому показово, що їх компанії
були фінансово успішними). Що стосується України, то
початок прояву соціально відповідального бізнесу при-
падає ще на ХІХ ст., адже кооперативний рух, що кон-
центрувався довкола товариства "Просвіта", згідно із
сучасними стандартами є нічим іншим, як соціально
відповідальним підприємництвом [7].

Важливим поштовхом до розвитку КСВ стало ви-
знання ролі соціальної відповідальності у сталому роз-
витку суспільства на Конференції ООН з навколишньо-
го середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р.,
на якій стратегія сталого розвитку була проголошена
стратегією виживання цивілізації у ХХІ ст., а КСВ — за-
собом її реалізації. Наступні міжнародні саміти, що
відбуваються кожні п'ять років, не лише актуалізували
потребу в розробці практичних рекомендацій щодо
реалізації даної стратегії, а й виявили необхідність у нау-
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ковому аналізі та теоретичному обгрунтуванні пробле-
ми [10].

Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) є однією
із складових оцінки міжнародної конкурентоспромож-
ності за версією Міжнародного інституту розвитку
управління. А за результатами глобального досліджен-
ня, проведеного компанією IBM у 2008 р., саме соціаль-
на відповідальність є однією із п'яти базових характе-
ристик успішного підприємства майбутнього [4].

Поширенню стандартів СВБ у світовій практиці спри-
яла, також, глобальна ініціатива — Глобальний договір
(UN Global Compact, 2000), скерований на реалізацію
практичних шляхів розв'язання сучасних проблем гло-
балізації [1], що об'єднав на добровільних началах ус-
танови ООН з компаніями, трудовими неурядовими
організаціями та іншими структурами громадянського
суспільства, зацікавленими в стимулюванні дій і парт-
нерства на підтримку принципів у сфері прав людини,
трудових відносин та охорони довкілля [9].

Глобальний договір (далі — ГД) є базовим міжна-
родним проектом підтримки стратегії сталого розвитку
і соціальної відповідальності бізнесу та одним із
найбільш важливих міжнародних документів, в якому
сформовано концептуальне розуміння ролі інституту
соціальної відповідальності в розвитку суспільства.
Згідно з умовами ГД члени його мережі (організації та
уряди) беруть на себе добровільне зобов'язання до-
тримуватися у своїй діяльності універсальних принципів
у таких основних сферах: права людини; трудові відно-
сини; охорона навколишнього середовища; боротьба з
корупцією [10].

Головними причинами, що призвели до необхідності
формування принципів соціальної відповідальності
бізнесу, слід виділити посилення тиску з боку держави
на бізнес у контексті захисту прав робітників, охорони
навколишнього середовища тощо, посилення тиску
профспілок, насамперед у сфері охорони праці та в со-
ціальній політиці, а також зростання безпосереднього
взаємозв'язку між громадською думкою та рівнем про-
дажів продукції компанії [7].

На сьогодні у контексті національних і міжнародних
подій, соціальна відповідальність бізнесу стає все більш
важливим елементом у національних і транснаціо-
нальних політичних програмах європейського і світово-
го співтовариства. СВБ є наскрізною темою, яка прохо-
дить через кілька областей політичного життя суспіль-
ства, відіграє фундаментальну роль у забезпеченні ста-
лого економічного зростання при одночасному пом'як-
шенні негативних соціальних та екологічних наслідків
економічної діяльності суб'єктів господарювання як в
Європейському Союзі, так і в усьому світі.

Заявляючи про свою соціальну відповідальність і
добровільно беручи на себе зобов'язання, що виходять
за рамки загальних вимог законів компанії прагнуть
підвищувати стандарти соціального розвитку, захисту
навколишнього середовища й фундаментальних прав
людини. Вони обирають шлях відкритого врядування,
узгоджуючи інтереси різних зацікавлених сторін через
загальний підхід, що базується на принципах якості й
сталого розвитку. Такі дії ведуть до розвитку нового
партнерства та нових сфер взаємин: всередині компанії —
стосовно соціального діалогу, набуття нових умінь і на-

вичок, реалізації принципу рівних можливостей, перед-
чуття змін і управління змінами; на місцевому і націо-
нальному рівні — стосовно зміцнення економічної й
соціальної згуртованості та поліпшення охорони здо-
ров'я, а в цілому, на глобальному рівні — стосовно за-
хисту навколишнього середовища та фундаментальних
прав людини [2].

Разом з тим корпоративна соціальна відповідаль-
ність бізнесу є важливою складовою процесу розвитку
громадянського суспільства, а також необхідною умо-
вою існування ефективної системи публічної політики,
оскільки, витрачаючи кошти на різноманітні соціальні
програми, компанії створюють у довгостроковій перс-
пективі сприятливе соціальне середовище, максималь-
но комфортне для ведення бізнесу [7].

Зважаючи на актуальність та надзвичайну важ-
ливість питання сталого розвитку та соціально відпові-
дальних відносин у трикутнику "влада — суспільство —
бізнес", принаймні частково, через акцент на ведення
відповідального бізнесу, стоїть на порядку денному
політики ЄС. Це можна прослідкувати вивчаючи діяль-
ність Європейської Комісії, яка з початку 2000 року є
активним гравцем у просуванні КСВ у всіх державах-
членах ЄС.

Саме завдяки цілеспрямованій та проактивній участі
Комісії в інституціоналізації та просуванні соціальної
відповідальності бізнесу спочатку у 2002, а потім і в 2006
роках було закладено основу для спільного розуміння
КСВ в Європі. З 2006 року Комісія взяла на себе зобо-
в'язання по просуванню численних ініціатив, спрямова-
них на підтримку КСВ, кожна з яких спрямована на одну
з восьми пріоритетних областей: підвищення обізна-
ності та обмін кращими практиками з КСВ, підтримка
багатосторонніх ініціатив, співпраці з державами-чле-
нами, прозорості інформації, наукових досліджень,
освіти, МСП, а також міжнародний аспект розвитку КСВ
[13].

У 2009—2010 роках за сприяння Європейської
Комісії здійснено дослідження "правової бази в об-
ласті захисту прав людини і навколишнього середо-
вища, які застосовуються до європейських підпри-
ємств, що працюють за межами Європейського Со-
юзу", запущено ініціативи на підтримку нових держав-
членів, що вступили до ЄС у 2004 та 2007 роках, та
країн кандидатів на вступ, здійснено проект "Приско-
рення практик КСВ у нових державах-членах ЄС та
країнах-кандидатах в якості засобу гармонізації, кон-
курентоспроможності та соціальної згуртованості в
ЄС". Проект мав на меті проведення аналізу ситуації,
просування багатосторонніх ініціатив з підвищення
обізнаності та обміну найкращими практиками з КСВ,
а також виявлення національного та місцевого потен-
ціалу у галузі КСВ в окремих країнах (Болгарії, Хор-
ватії, Угорщині, Литві, Македонії, Польщі, Словаччині
і Туреччині).

Навесні 2011 опубліковано компендіум з питань
реалізації публічної політики у галузі КСВ в усіх краї-
нах членах ЄС, а у жовтні 2011 року Комісією опубліко-
вана оновлена Стратегія ЄС 2011—2014 роках з КСВ, в
якій корпоративну соціальну відповідальність визначе-
но як "відповідальність підприємств за їх впливу на сус-
пільство" [13].
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Розробляючи нову стратегію з КСВ, Комісія стави-
ла за мету об'єднати інтереси бізнесу і суспільства. Адже
корпоративна соціальна відповідальність може прине-
сти вигоди підприємствам у вигляді спрощення управ-
ління ризиками, економії коштів, доступу до капіталу,
покращення відносин з клієнтами, управління людськи-
ми ресурсами, а також капіталізації інновацій. Окрім
того, оскільки КСВ вимагає взаємодії з внутрішніми і
зовнішніми зацікавленими сторонами, то це дозволяє
бізнесу здійснювати більш точні прогнози та швидко
пристосуватися до зміни суспільних очікувань і умов
експлуатації. Це, в свою чергу, може стимулювати роз-
виток нових ринків і створити можливості для зростан-
ня. Будуючи бізнес на основі соціальної відповідаль-
ності, власник на довгий час отримає кваліфікованого
працівника, "свого" споживача і довіру громадян як
основу для стійких бізнес-моделей. Більш високий
рівень довіри, в свою чергу, допоможе створити сере-
довище, яке сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності організації у довгостроковій перспективі,
зміцненню її ділової репутації, вирішенню завдань ста-
лого розвитку організації.

З іншого боку за допомогою КСВ, підприємства
можуть внести істотний внесок в реалізацію цілей ста-
лого розвитку. Особливо це важливо в кризові та пост-
кризові часи у вигляді допомоги по пом'якшенню со-
ціальних наслідків. КСВ пропонує набір цінностей, на
основі яких можливе створення більш згуртованого су-
спільства та перехід до сталої економічної системи. КСВ
підкріплює мету стратегії "Європа-2020" спрямовану на
інтелектуальне зростання, що спирається на інвестиції
в освіту, дослідження та інновації; стале зростання як
розвиток економіки на засадах сталості, ефективного
та ощадливого використання природних ресурсів;
інклюзивне зростання, що має на меті зниження рівня
бідності, забезпечення максимальних показників зай-
нятості; грунтується на засадах соціального залучення
[15].

У стратегії "Європа-2020", як і в більшості програм-
них документів Європейського Союзу, КСВ розгля-
дається як аналог поняття "соціальна відповідальність
бізнесу", яка визначається як добровільні зобов'язан-
ня підприємницьких структур, що виходять за межі чин-
них законодавчих норм, нести відповідальність за ре-
зультати своєї діяльності не лише в економічній, але й у
соціальній та екологічній сферах. Ця відповідальність
поширюється на значне коло зацікавлених осіб — влас-
ників, працівників компанії, місцеве населення і суспіль-
ство загалом [10].

Базовими принципами СВБ, на яких має будуватися
стратегія компанії, є: відповідальність за результати
діяльності, добровільність, врахування потреб та очіку-
вань заінтересованих осіб, інтегрованість у довгостро-
кову стратегію розвитку організації, відповідність пра-
вовим та етичним нормам, прийнятим у суспільстві, про-
зорість діяльності, підзвітність, узгодженість із цілями
сталого розвитку суспільства [16].

Реалізуючи стратегію соціальної відповідальності
бізнесу, компанії повинні будувати її на зазначених вище
принципах та з урахуванням стратегічних цілей СВБ:
побудова добросусідських і взаємовигідних відносин з
усіма заінтересованими сторонами; врахування суспіль-

них очікувань та загальноприйнятих етичних норм у
діловій практиці; виробництво доброякісної продукції
та послуг для споживачів; інвестиції в розвиток вироб-
ництва та людського потенціалу; неухильне виконання
вимог законодавства; концепція бізнесу, орієнтовано-
го на підвищення національної конкурентоспромож-
ності; формування громадянського суспільства через
партнерські програми та проекти суспільного розвитку
[15].

Отже, у цілому можна стверджувати, що соціальна
відповідальність бізнесу — це своєрідний суспільний
договір між бізнесом, владою та суспільством, головна
мета якого полягає у сприянні благу всього суспільства.
При цьому традиційна практика добродійності та філан-
тропії компаній поступово відходить у минуле. Провідні
корпорації виходять за рамки "класичної" філантропії —
фінансової або товарної допомоги від компанії благо-
дійним, соціальним, культурним організаціям [7].

Разом з тим, КСВ є не лише внутрішньо-організа-
ційною стратегією розвитку, а може розглядатися як ак-
тивна соціальна позиція компанії, що полягає в гармон-
ійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із
суспільством та виявляється в участі компанії у вирішенні
найгостріших соціальних проблем громади та суспіль-
ства. У такому контексті КСВ виступає важливим чин-
ником зростання соціальної згуртованості. Відповідно,
від впровадження соціально-відповідальних ініціатив
окремих організацій значні переваги отримують усі чле-
ни суспільства [10].

Однак для створення дійсно стійкого та ефективно-
го інституту соціально відповідального бізнесу необхі-
дно враховувати, що процес розвитку повинен бути три-
стороннім.

У першу чергу саме організації (компанії), що здійс-
нюють свою діяльність на території нашої держави, по-
винні бути зацікавленими на дотримання етичних норм
у сфері соціальної взаємодії та прийняття на себе відпо-
відальності за вплив на навколишнє середовище, парт-
нерів, споживачів, працівників, громади тощо. Актуаль-
ним є покращення репутації компанії як всередині дер-
жави, так і на зовнішніх ринках, що дає можливість, ви-
користовуючи прозорі партнерські відносини з органа-
ми влади, зменшити представницькі та рекламні витра-
ти, а також утримувати кваліфіковані кадри у своїй
структурі. Як показує наше дослідження, сучасним євро-
пейським трендом є соціально відповідальне інвестуван-
ня (англ. socially-responsible investing, SRI) або етичне
інвестування (англ. ethical investing), коли інвестори
обирають місцем вкладення ресурсів компанії не тільки
з економічних мотивів, а з урахуванням у що саме бу-
дуть інвестовані їх кошти, які наслідки це матиме для
природного середовища, суспільства загалом та локаль-
ної громади.

По-друге, у формуванні соціально відповідального
бізнесу повинна бути зацікавлена держава. Це дасть
змогу, з одного боку, зменшити рівень соціальної на-
пруги в суспільстві (як в окремих регіонах, орієнтова-
них на ті чи інші сфери промисловості, так і в країні в
цілому). З другого — активний розвиток соціально
відповідального бізнесу в перспективі може привести
до зменшення деяких соціальних видатків державного
бюджету, які буде фінансувати великий бізнес [7].
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Нарешті, до формування соціально відповідально-
го бізнесу повинно бути готове саме суспільство, яке
повинно на рівні з державою захищати інтереси праців-
ників, відстоювати і пропагувати перед органами дер-
жавної влади інтереси роботодавців у реалізації про-
ектів, що мають соціально відповідальне направлення.
Суспільство, на чолі з громадськими організаціями,
різними аналітичними та освітніми центрами має бути
готовим долучатися до вирішення численних питань на
шляху до становлення інституту ефективного та соціаль-
но відповідального бізнесу, здійснювати функції інфор-
маційно-аналітичного супроводження, вироблення стра-
тегії розвитку та лобіювання інтересів відповідального
бізнесу Україні.

У цілому український великий бізнес дозрів для
впровадження передових моделей соціальної відпові-
дальності і готовий до реалізації масштабних і довго-
строкових соціальних проектів. Підтвердженням цьому
є конкурс кейсів з КСВ проведений Центром "Розвиток
КСВ". За його результатами опублікована збірка "Прак-
тики КСВ в Україні 2017" [6] в яку включено 28 кейсів з
корпоративної соціальної відповідальності компаній в
Україні. В публікації вперше представлені практики ком-
паній України в рамках 10-ти Цілей сталого розвитку,
що стосуються охорони здоров'я (Ціль 3), якісної осві-
ти (Ціль 4), гендерної рівності (Ціль 5), гідної роботи
(Ціль 8), зменшення нерівності (Ціль 10), сталості міст
(Ціль 11), сталого споживання (Ціль 12), зміни клімату
(Ціль 13), захисту екосистем суші (Ціль 15) та розвитку
миру (Ціль 16). Всі практики є реальними і були впро-
ваджені компаніями, що працюють в Україні [6].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Протягом останніх чотирьох років війна, соціальне зу-
божіння, невдалі і псевдо-вдалі реформи, популістична бо-
ротьба політичних еліт за вище місце у передвиборних рей-
тингах створили в Україні середовище малосприятливе для
життя та ведення бізнесу. У наслідок кількох економічних
та соціальних криз, в умовах військового протистояння по-
над вісімдесят відсотків населення країни знаходиться на
межі та поза межею бідності, а політична еліта, що прийш-
ла до влади після революції Гідності виявилася не готовою
до безлічі викликів продиктованих сучасним станом речей
як всередині держави, так і в світі в цілому.

У цих умовах виникає гостра необхідність у нових
підходах до формування механізмів ефективної публічної
політики як у сфері державного управління, так і в еко-
номіці. Перш за все, мова йде про зміну системи соціаль-
ного управління, виробництва і споживання. Доцільно
говорити про державу як про арбітра, здатного цілесп-
рямовано організувати суспільство на отримання прогно-
зованого соціально значущого результату [11].

У свою чергу, бізнес може і повинен стати соціаль-
но відповідальним суб'єктом реформування суспільних
відносин, інакше він стане провокатором соціальних
конфліктів і економічних потрясінь. Проте його
діяльність повинна знаходитися в рамках суспільного
договору і контролюватися інститутами громадянсько-
го суспільства і частково — держави [11]. У кінцевому
рахунку, беручи на себе соціальну відповідальність,

бізнес добровільно пропонує державі і суспільству своє
посильне сприяння у вирішенні різних проблем.

У цілому, потрібно враховувати, що сьогодення —
це час формування нового світового порядку, коли фор-
муються нові геополітичні і національні інтереси світо-
вих і регіональних акторів-держав. Ефективна держа-
ва, яка думає про своє майбутнє, стає менеджером щодо
пошуку моделей соціальної ефективності, спроможних
об'єднати громадян навколо національної ідеї та іден-
тичності та високого рівня життя. Для процвітання —
необхідно запропонувати свою власну конкурентну
модель управління нового сторіччя.

На нашу думку, такою моделлю для сучасної Украї-
ни є модель гідності, коли Гідність — це адекватна і
ефективна система управління, зорієнтована на вирі-
шення суспільно значущих проблем усіма ключовими
державними і не державними акторами, які зорієнто-
вані на громадянина- платника податків, гаранта ста-
більності і прогресу, носія влади і її оборонця [12].

Об'єднані зусилля трикутника "влада — суспільство
— соціально відповідальний бізнес" діяти у заданому
векторі здатні вивести державу на новий рівень розвит-
ку, зробити її конкурентоздатною та бажаною в Євро-
пейській та світовій спільноті.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Доктрина інформаційної безпеки України визначає,
що одним із життєво важливих інтересів суспільства і
держави є розвиток системи стратегічних комунікацій
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CHARACTERISTICS OF STATE MECHANISMS OF STRATEGIC COMMUNICATIONS
IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

У статті автор проаналізував існуючі поняття "механізми державного управління" та спираю-

чись на класифікацію механізмів у галузі науки державного управління, запропонував такі дер-

жавні механізми стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України: організаційний,

кадровий та правовий. Під організаційним механізмом стратегічних комунікацій у секторі

безпеки і оборони України пропонується створення та організація навчально-наукових центрів

стратегічних комунікацій у складових сектору безпеки і оборони, відповідно до принципів і стан-

дартів прийнятих державами-членами НАТО. З метою розвитку кадрового механізму стратегі-

чних комунікацій у секторі безпеки і оборони України, автор пропонує розробити зміст курсо-

вої підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій за напрямами, визначеними у Страте-

гічному оборонному бюлетені. Як правовий механізм стратегічних комунікацій у секторі безпе-

ки і оборони України розглядається Концепція освітньої діяльності стратегічних комунікацій у

секторі безпеки і оборони України, дотримання вимог якої підвищить взаємодію в органах дер-

жавної влади, конкретизує діяльність навчально-наукових центрів стратегічних комунікацій та

удосконалить рівень підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій.

In this article the author analyzed the existing concepts of "mechanisms of public administration"

and based on the classification of mechanisms in the field of public administration science proposed

the following state mechanisms of strategic communications in the security and defense sector of

Ukraine: organizational, personnel and legal. Under the organizational mechanism of strategic

communications in the security and defense sector of Ukraine, it is proposed to set up and organize

educational and research centers of strategic communications in the security and defense sector in

accordance with the principles and standards adopted by NATO member states. In order to develop

the personnel mechanism of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine,

the author proposes to develop the content of course training of specialists in the field of strategic

communications in the directions defined by the Strategic Defense Bulletin. As the legal mechanism

of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine, the Concept of educational

activities of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine is considered,

the compliance with which will increase interaction in public authorities, specify the activities of

educational and research centers of strategic communications and improve the level of training of

specialists in the field of strategic communications.

Ключові слова: стратегічні комунікації, сектор безпеки і оборони, державні механізми, координація.
Key words: strategic communications, security and defense sector, state mechanisms, coordination.

України [1]. Враховуючи зазначене, в Міністерстві
інформаційної політики України функціонує Сектор
стратегічних комунікацій, до основних завдань якого
належать:

створення умов для впровадження елементів систе-
ми стратегічних комунікацій в органах державної влади
України;
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розробка концептуальних документів та інших типів
проектів актів з розвитку системи стратегічних комуні-
кацій в Україні, включаючи національні, регіональні та
міжнародні комунікації;

забезпечення міжвідомчої координації: розробка
принципів та політик співпраці у сфері стратегічних ко-
мунікацій;

розробка системи професійної підготовки у сфері
стратегічних комунікацій;

підтримка співпраці України з експертами, які ма-
ють відповідний досвід у галузі стратегічних комуні-
кацій, вивчення досвіду відповідних держав-партнерів;

забезпечення створення механізмів моніторингу
відкритих джерел інформації для потреб стратегічних
комунікацій [2].

Успішне виконання цих завдань передбачає ство-
рення та розвиток державних механізмів стратегічних
комунікацій в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

На сьогодні немає єдиного підходу до визначення
та розуміння терміна "механізми державного управлін-
ня, але концептуальні засади зазначеного терміна ви-
світлено у працях таких провідних вітчизняних і зарубі-
жних учених у галузі державного управління: В.Б. Аве-
р'янова, Г.В. Атаманчука, В.Д. Бакуменка, Д.Ф. Дуко-
ва, В.М. Князєва, Р.Р. Ларіної, Н.Р. Нижник, Г.С. Одін-
цової, Ю.А. Тихомирова, Л.П. Юзькова та ін. Питання
підвищення ефективності сектору безпеки і оборони
України через введення нових державних механізмів
розглянуті у роботах А.С. Сіцінського, М.В. Сіцінської,
О.Ф. Сальнікової, Ю.С. Дмитренка тощо. Однак, про-
блематика створення та розвитку державних механізмів
стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони
України потребує грунтовного наукового дослідження
у цій сфері.

МЕТА СТАТТІ
 Мета статті полягає у формулюванні державних ме-

ханізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і
оборони на основі комплексного дослідження поняття
"механізми державного управління".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Елементом категорії "механізм державного управ-
ління" є поняття "механізм" (із грец. — знаряддя, ма-
шина). Згідно зі Словником іншомовних слів — це:

внутрішня будова машини, приладу, апарату, що
приводить їх у дію (годинниковий механізм, механізм
насоса);

у переносному значенні — система, устрій, що ви-
значають порядок якого-небудь виду діяльності, про-
цесу (державний механізм, механізм виконання зако-
ну). У державному управлінні поняття "механізм" вжи-
вається саме в переносному значенні [3].

У теорії державного управління Н.Р. Нижник роз-
глядає механізм управління як складову частину систе-

ми управління, що забезпечує вплив на фактори, від ста-
ну яких залежить діяльність управлінського об'єкта [4].

Вчений Г.В. Атаманчук вважає, що механізм фор-
мування й реалізації державного управління — це су-
купність і логічний взаємозв'язок соціальних елементів,
процесів і закономірностей, через які суб'єкт держав-
ного управління (його компоненти) "охоплює? потреби,
інтереси й цілі суспільства в управлінському впливі, зак-
ріплює їх у своїх управлінських розв'язках і діях, і прак-
тично втілює їх у життя, спираючись на державну владу
[5].

Дослідник В.Д. Бакуменко визначає, що механізм
державного управління — це сукупність практичних за-
ходів, засобів, важелів, стимулів, за допомогою яких
органи державної влади впливають на будь-які суспільні
відносини з метою досягнення поставлених цілей [6].

Вчений Д.Ф. Дуков пропонує наступне визначення:
механізм державного управління — це система держав-
них органів (установ) управління, які за допомогою низ-
ки інструментів (засоби, важелі, методи, процедури,
правові норми, стимули, способи, функції, принципи,
заходи та ін.) та наявних ресурсів забезпечують вплив
на об'єкт управління для досягнення певної мети дер-
жавного управління [7]. Також вчений наголошує, що
елементи механізму державного управління як систе-
ми, можна визначити як органи державного управління
(суб'єкт управління), які за допомогою інших елементів —
засоби, важелі, методи, процедури, правові норми,
стимули, способи, функції, інструменти, принципи, за-
ходи — забезпечують функціонування механізму дер-
жавного управління та досягнення певної мети держав-
ного управління. Системний підхід передбачає, що еле-
менти системи виступають як системи більш низького
порядку. Такими підсистемами можуть бути окремі дер-
жавні органи (установи), інструменти, функції тощо. Ме-
ханізм державного управління як система може бути
представлено у різних аспектах та на різних рівнях. Тоб-
то механізм може мати ієрархічну структуру, відобра-
жати різні аспекти — політичний, адміністративний, еко-
номічний, соціальний, правовий, організаційний тощо [7;
8].

Використання методу систематизації вітчизняних і
зарубіжних теоретичних підходів до змісту категорії
"механізми державного управління" дало змогу
К.С. Кандагурі розробити їх класифікацію з позицій
засобів і способів, системи та сукупності дій, яку автор
взяв за основу характеристики механізмів у власному
дослідженні [9]:

— механізм як засіб та спосіб — В.Д. Бакуменко,
А.Г. Гладишев, В.Б. Дзюндзюк, В.В. Іванов, М.М. Іжа,
В.М. Князєв, О.Б. Коротич, В.Я. Малиновський, Н.М. Мель-
тюхова, Н.С. Миронова, Г.С. Одінцова, В.В. Патрушев,
Т.І. Пахомова;

— механізм як система — В.Б. Авер'янов, О.В. Ба-
луєва, А.В. Владзимирський, Ю.Д. Древаль, Р.Р. Ларі-
на, О.А. Машков, Н.Р. Нижник, В.Ю. Пересоляк,
Л.Л. Приходченко, Р.М. Рудніцька, О.Г. Сидорчук,
О.М. Стельмах;

— механізм як сукупність дій — А.І. Баврін, О.І. Жуч-
ков.

На думку О.В. Федорчака, комплексний механізм
державного управління може складатися із таких видів
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механізмів: економічного (механізми державного управ-
ління банківською, грошово-валютною, інвестиційною,
інноваційною, кредитною, податковою, страховою
діяльністю тощо); мотиваційного (сукупність командно-
адміністративних та соціально-економічних стимулів,
що спонукають державних службовців до високоефек-
тивної роботи); організаційного (об'єкти, суб'єкти дер-
жавного управління, їх цілі, завдання, функції, методи
управління та організаційні структури, а також резуль-
тати їх функціонування); політичного (механізми фор-
мування економічної, соціальної, фінансової, промис-
лової політики тощо); правового (нормативно-правове
забезпечення: закони і постанови Верховної Ради Укра-
їни, укази Президента, постанови і розпорядження Ка-
бінету Міністрів України, а також методичні рекомен-
дації та інструкції тощо) [10].

Отже, у науковій літературі розглядаються такі види
механізмів державного управління: політичні, еко-
номічні, соціальні, організаційні, правові, мотиваційні та
комплексні.

Беззаперечним є той факт, що рівень забезпечення
державної безпеки України залежить насамперед від
ефективності функціонування відповідних органів дер-
жавної влади, чіткого розподілу відповідальності і по-
вноважень у визначених сферах діяльності та налагод-
женої взаємодії між ними. Тому з метою підвищення
рівня взаємодії складових сектору безпеки і оборони
України, автор, спираючись на класифікацію механізмів
у галузі науки державного управління, пропонує роз-
глянути та застосовувати наступні державні механізми
стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони
України: організаційний, кадровий та правовий.

Розглянемо детальніше організаційні механізми
державного управління. Вчені Н.Р. Нижник та О.А. Маш-
ков наголошують, що організаційний механізм держав-
ного управління — це сукупність різних за своєю при-
родою конкретних організаційних елементів у ме-
ханізмі, що повинні організовувати регулювання, управ-
ління в інтересах державної влади, ефективну діяльність
державно-управлінської системи [11]. Також виокрем-
люють його різновиди відповідно до основних пара-
метрів організаційного процесу:

організаційно-структурний;
організаційно-технічний;
організаційно-економічний;
організаційно-адміністративний та комплексний [9].
Дослідник В.В. Калюжний, розглядає організацій-

ний механізм як "послідовність етапів проектування
структур, детального аналізу і визначення системи цілей,
продуманого виділення організаційних підрозділів і
форм їх координації для забезпечення функціонування
деякого комплексу…" [9].

Конкретизуючи організаційний механізм у держав-
ному управлінні, вчений К.С. Кандагура зауважує, що
він являє собою підсистему управління, призначену для
перетворення певного організуючого впливу органу
державної влади (суб'єкта) у бажану (цільову) поведін-
ку, результативність та ефективність діяльності об'єкта
управління [9].

Також під організаційним механізмом розуміють
складний комплекс із внутрішньою або зовнішньою
підсистемами управління та, відповідно, як послідов-

ність етапів проектування структур, детальний аналіз і
визначення системи цілей, продумане виділення орга-
нізаційних підрозділів і форм їх координації для забез-
печення функціонування організаційної системи. Кінце-
вим результатом функціонування організаційного ме-
ханізму є побудова організаційної впорядкованості,
узгодженої взаємодії більш-менш диференційованих і
автономних частин цілого, зумовленої його будовою та
сукупністю процесів або дій, що ведуть до утворення і
вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілого
[11].

Отже, з метою створення умов для впровадження
елементів системи стратегічних комунікацій в органах
державної влади України; забезпечення міжвідомчої
координації в розробці принципів та політик співпраці у
сфері стратегічних комунікацій; підтримки співпраці
України з експертами та вивчення досвіду держав-парт-
нерів у зазначеній сфері, — як організаційний механізм
стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони
розглядатимемо: створення та організацію навчально-
наукових центрів стратегічних комунікацій в складових
сектору безпеки і оборони, відповідно до принципів і
стандартів прийнятих державами-членами НАТО та
впровадження наукових результатів в інтересах органів
державної влади України на підтримку формування та
реалізації політики у сфері безпеки і оборони України.

Розглянемо детальніше кадровий механізм у галузі
державного управління.

Реалії сьогодення свідчать, що функціонування Ук-
раїнської держави безпосередньо залежить від профес-
іоналізму кадрів у секторі безпеки і оборони. І хоча про-
фесіоналізм керівних кадрів також залежить і від осо-
бистості, його формування і розвиток більшою мірою
регулюється державою. Держава повинна забезпечува-
ти спеціальну підготовку кадрів у сфері безпеки і обо-
рони, як це робиться, наприклад, в освітніх закладах
США, Німеччини, Латвії та інших країнах, де, зокрема,
на професійному рівні готуються професіонали у сфері
стратегічних комунікацій.

Беззаперечним є той факт, що кадровий потенціал
у секторі безпеки і оборони залежить від якості спе-
ціальної підготовки, яка інтегрує елементи професійно-
го навчання і підвищення кваліфікації кадрів.

Тобто від якості поставленої мети навчання, вико-
ристаного ресурсу та отриманого ефекту залежить які-
сна зміна в кадровому механізмі стратегічних комуні-
кацій у секторі безпеки і оборони України. І в першу
чергу це залежить від такого ресурсу підготовки, як
зміст навчання, що безпосередньо впливає на якісну
зміну особистості:

у мотиваційно-ціннісній сфері — сформованість
моральних та особистісних якостей, мотивів, потреб,
установок, соціальних норм та цінностей відповідно до
вимог сучасного українського суспільства та європейсь-
ких стандартів;

у поведінковій сфері — у досягненні ефективних ре-
зультатів професійної діяльності шляхом розвитку прин-
ципів гуманізму й демократизму в державному уп-
равлінні;

у професійній сфері — у наявності спеціальної осві-
ти та досвіду роботи у складових сектору безпеки і обо-
рони.
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Отже, на виконання державного завдання із розроб-
ки системи професійної підготовки у сфері стратегічних
комунікацій та, відповідно, завдання дослідження —
розвитку кадрового механізму стратегічних комунікацій
у секторі безпеки і оборони, автор пропонує розробити
зміст курсової підготовки фахівців у сфері стратегічних
комунікацій за напрямами визначеними Стратегічним
оборонним бюлетенем, а саме [12]:

імплементація організаційної структури стратегі-
чних комунікацій для координації комунікаційної ак-
тивності на стратегічному рівні відповідно до стан-
дартів (принципів) НАТО для підтримки політики стра-
тегічних комунікацій та координації комунікаційної
діяльності;

імплементація організаційної структури стратегічних
комунікацій для координації комунікаційної активності
на операційному та тактичному рівнях відповідно до
стандартів (принципів) НАТО для підтримки політики
стратегічних комунікацій;

організація моніторингу інформаційного простору
(включаючи медіа-моніторинг і вивчення громадської
думки) та обміну аналітичними даними в загальнодер-
жавній системі моніторингу та оцінки інформаційного
простору;

обгрунтування політики і процесу для ефективного
виконання завдань стратегічних комунікацій відповід-
но до стандартів НАТО, спрямованих на підтримку цілей
загальної урядової комунікаційної стратегії.

В енциклопедичному словнику з державного уп-
равління визначено, що правові механізми — це ком-
плекси взаємопов'язаних юридичних засобів, об'єкти-
вованих на нормативному рівні, необхідних та дос-
татніх для досягнення певної мети. Об'єктивною
підставою для формування категорії "правові меха-
нізми" є факт існування у структурі права як простих,
так і складних елементів. Поєднання цих елементів у
певній послідовності для досягнення конкретної пра-
вової мети утворює "правовий механізм". Правові
механізми як особливі конструкції права поєднують
певне коло правових засобів, серед яких права, обо-
в'язки, заборони, принципи, презумпції, терміни, про-
цедури, заходи відповідальності, заходи заохочення
тощо. Сутнісною властивістю та системо утворюючим
чинником правових механізмів є його зв'язок з конк-
ретною метою або їх сукупністю. За цією ознакою
правові механізми можна визначити як юридичну тех-
нологію, призначену для реалізації правомірних інте-
ресів суб'єктів права. Іншою необхідною властивістю
правового механізму є його системність, що перед-
бачає не довільне поєднання різних юридичних фе-
номенів, а упорядковану, взаємопов'язану сталу су-
купність правових інструментів, які утворюють довер-
шену інструментальну структуру [13].

У дослідженні автор пропонує розуміти та розгля-
дати як правовий механізм стратегічних комунікацій у
секторі безпеки і оборони України — Концепцію освіт-
ньої діяльності стратегічних комунікацій у секторі без-
пеки і оборони України. Дотримання вимог якої підви-
щить взаємодію у секторі безпеки і оборони, конкрети-
зує діяльність навчально-наукових центрів стратегічних
комунікацій та удосконалить рівень підготовки фахівців
у сфері стратегічних комунікацій.

На підставі аналізу характеристик вищезазначе-
них механізмів запропоноване авторське визначен-
ня державних механізмів стратегічних комунікацій
у секторі безпеки і оборони України як комплексу
взаємопов'язаних організаційних, кадрових, право-
вих засобів координації та контролю органів дер-
жаної влади, які спрямовані на забезпечення дер-
жавної безпеки за допомогою стратегічних комуні-
кацій.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Отже, автор проаналізував існуючі поняття "меха-
нізми державного управління" та спираючись на класи-
фікацію механізмів у галузі науки державного управ-
ління запропонував наступні державні механізми стра-
тегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони Украї-
ни: організаційний, кадровий та правовий, які більш де-
тально будуть розкриті у наступних статтях досліджен-
ня.

Література:
1. Указ Президента України "Про рішення Ради на-

ціональної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016
року "Про Доктрину інформаційної безпеки України" від
25.02.2017 № 47/20176 [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
47/2017

2. Сектор стратегічних комунікацій Міністерства
інформаційної політики України [Електронний ресурс].
— Режим доступу: https://mip.gov.ua/content/sektor-
strategichnih-komunikaciy.html

3. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотво-
рення та слововживання / За ред. С.Я. Єрмоленко; Ху-
дож.-оформлювач Б.П. Бублик. — Харків: Фоліо, 2006.
— 623 с.

4. Державне управління в Україні. / За заг. ред.
Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. — Львів: Львівська політех-
ніка, 2002. — 352 с.

5. Атаманчук Г.В. Государственное управление.
учебное пособие / Г.В. Атаманчук. — М.: Энциклопе-
дия управленческих знаний, 2000. — 188 с.

6. Бакуменко В.Д. Виявлення комплексу проблем
державного управління процесами європейської та
євроатлантичної інтеграції України, розробка пропо-
зицій щодо вдосконалення системи державного управ-
ління цими процесами: наук.-досл. робота [Електрон-
ний ресурс] / В.Д. Бакуменко, Д.О. Безносенко. — К.:
НАДУ при Президентові України; Центр навчання і дос-
ліджень з європейської та євроатлантичної інтеграції
України. — 41 с. — Режим доступу: http://www.napa-
eurostudies.org.ua/2-2.rtf

7. Дуков Д.Ф. Аналіз сутності поняття "механізм
державного управління" та побудова його узагальнено-
го визначення / Д.Ф. Дуков // Актуальні проблеми
державного управління. — 2015. — № 1. — С. 39—48.

8. Дуков Д.Ф. Структура механізмів державного
управління та методичний підхід до її формування /
Д.Ф. Дуков // Ефективність державного управління.
— 2016. — Вип. 1—2 (1). — С. 229—236.



101

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

9. Кандагура К.С. Механізм державного управлін-
ня у сфері взаємовідносин влади з інститутами грома-
дянського суспільства [Електронний ресурс] / К.С. Кан-
дагура // Держ. упр.: удосконалення та розвиток. —
2015. — № 1. — Режим доступу: http://www.dy.nay-
ka.com.ua/?op=1&z=808

10. Федорчак О. В. Класифікація механізмів держав-
ного управління / О.В. Федорчак // Демократичне
врядування [Електронний ресурс]. — 2008. — № 1. —
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/
DeVr/2008-01/O_Fedorchak

11. Нижник Н.Р. Системний підхід в організаціях
державного управління: навч. посіб. / Н.Р. Нижник,
О.А. Машков; за заг. ред. Н.Р. Нижник. — К.: Вид-во
УАДУ, 1998. — 159 с.

12. Указ Президента України "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 20 травня
2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень Ук-
раїни" від 06.06.2016 № 240/2016 [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/240/2016

13. Енциклопедичний словник з державного управ-
ління / Ю.П. Сурмін та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка та
ін. — К.: НАДУ, 2010. — 820 с.

References:
1. President of Ukraine (2017), Decree "On the de-

cision of the National Security and Defense Council of
Ukraine dated December 29, 2016, "On the Doctrine of
Information Security of Ukraine"", available at: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/47/2017 (Accessed 05
Aug 2018).

2. Ministry of Information Policy of Ukraine (2018),
"Strategic Communications Sector", available at: https:/
/mip.gov.ua/content/sektor-strategichnih-komuni-
kaciy.html (Accessed 05 Aug 2018).

3. Yermolenko, S.Ya. (2006), Slovnyk inshomovnykh
sliv: tlumachennia, slovotvorennia ta slovovzhyvannia
[Dictionary of foreign words: interpretation, word for-
mation and word-formation], Folio, Kharkiv, Ukraine.

4. Nyzhnyk, N.R. and Olujko, V.M. (2002), Derzhavne
upravlinnia v Ukraini [Public administration in Ukraine],
L'vivs'ka politekhnika, L'viv, Ukraine.

5. Atamanchuk, H.V. (2000), Hosudarstvennoe
upravlenye [Public administration], Entsyklopedyia
upravlencheskykh znanyj, Moscow, Russia.

6. Bakumenko, V.D. and Beznosenko, D.O. (2007),
"Identification of a complex of problems of state
management of the processes of European and Euro-
Atlantic  integration of Ukraine,  e laboration of
prop osals  for improvin g the system of pu blic
administration of these processes", available at:
ht tp:// www .na pa- eu ros tud ie s.o rg. ua/ 2- 2.r tf
(Accessed 05 Aug 2018).

7. Dukov, D.F. (2015), "Analysis of the essence of the
concept of "mechanism of state governance" and the
construction of its generalized definition", Aktual'ni
problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 39—48.

8. Dukov, D.F. (2016), "Structure of mechanisms of
public administration and methodical approach to its
formation", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 1-
2 (1), pp. 229—236.

9. Kandahura, K.S. (2015), "The mechanism of public
administration in the sphere of relations between the
authorities and civil society institutions", Derzh. upr.:
udoskonalennia ta rozvytok, vol. 1, available at: http://
www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=808 (Accessed 05 Aug
2018).

10. Fedorchak, O.V. (2008), "Classification of
mechanisms of public administration", Demokratychne
vriaduvannia, vol. 1, available at: http://www.nbuv.-
gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak
(Accessed 05 Aug 2018).

11. Nyzhnyk, N.R. and Mashkov, O.A. (1998), Sy-
stemnyj pidkhid v orhanizatsiiakh derzhavnoho upravlinnia
[System approach in organizations of public admini-
stration], UADU, Kyiv, Ukraine.

12. President of Ukraine (2016), Decree "On the
decision of the National Security and Defense Council of
Ukraine dated May 20, 2016, "On the Strategic Defense
Bulletin of Ukraine"", available at: http://zakon2.ra-
da.gov.ua/laws/show/240/2016 (Accessed 05 Aug
2018).

13. Surmin, Yu.P. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk
z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of
Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 07.08.2018 р.



Інвестиції: практика та досвід № 17/2018102

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 351.86

М. М. Любецька,
здобувач, Хмельницький університет управління та права

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ
ТА МОЛОДІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ
(ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ
ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

М. Liubetska,
Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF SOCIAL SERVICES FOR FAMILY, CHILDREN AND YOUTH
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL SUPPLY OF FAMILIES (PERSONS) WHICH ARE
EXPERIENCED IN COMPLEX LIVING ENVIRONMENTS

У статті розглянуто аналіз діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обстави-

нах. Зазначено, що в умовах реформування системи державного управління та соціального

захисту населення, особливої уваги набуває питання організації та аналізу соціальної роботи

із сім'ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах, виявлення, надання

соціальних послуг та соціального супроводу таким сім'ям (особам), що здійснюється центра-

ми соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом із суб'єктами, що надають соціальні по-

слуги, та суб'єктами соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю. Установлено, що ефек-

тивність діяльністі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соці-

ального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, залежить

від правильного вибору комплексу заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів

вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою

моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння в отриманні інших послуг, допомогу в

усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток нави-

чок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин. Наголошено, що

змiни у суспiльствi змушують вести пошуки нових форм та методів надання комплексної інди-

відуальної соціальної допомоги сім'ям (особам), залежно від індивідуальних потреб і ресурсів.

Доведено, що питання органiзацiї діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та мо-

лоді, займає стратегічно важливе значення для забезпечення якості та підвищення ефектив-

ності надання соціальних послуг, зокрема здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які

перебувають у складних життєвих обставинах.

The article deals with the analysis of the activities of social service centers for families, children

and youth on the implementation of social support for families (individuals) who are in difficult living

conditions. It is noted that in conditions of reforming the system of public administration and social

protection of the population, the issue of organizing and analyzing social work with families
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз статистичних даних щодо виявлення

кількості сімей (осіб), які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах та потребують соціального супрово-
ду та надання соціальних послуг свідчить про важливість
та актуальність роботи щодо державного управління
цими процесами. Проаналізувавши соціальні звіти
Міністерства соціальної політики з 2012 по 2017 рр. [9]
відсоток виявлених сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах нестабільний та водно-
час існує тенденція до збільшення таких сімей. Зокре-
ма, у 2012 р. центрами соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, у тому числі, фахівцями із соціальної роботи,
забезпечено виявлення 195 991 сім'ї (особи), які перебу-
вають в складних життєвих обставинах, а вже у 2017 році
загальна кількість сімей (осіб), охоплених соціальними
послугами, зокрема, вразливих категорій населення,
складає близько 500 000 сімей (осіб). Як бачимо, акту-
альність здійснення соціального супроводу підтвердже-
на досить невтішною статистикою.

Отже, забезпечення якості та підвищення ефектив-
ності надання соціальних послуг вразливим групам на-
селення, через механізми вдосконалення діяльності
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо
здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, визначає
необхідність їх першочергового вивчення та розроблен-
ня експертних пропозицій щодо шляхів вирішення пи-
тання у цій сфері.

(individuals) who are in difficult living conditions, the identification, provision of social services and

social support to such families becomes a matter of particular concern. (persons) carried out by

social service centers for families, children and youth, along with social service providers and social

work subjects with families, children and youth. It has been established that the effectiveness of the

activities of centers for social services for families, children and youth on the implementation of

social support for families (individuals) in difficult living conditions depends on the correct choice of

a set of measures that includes assessment of needs, identification of ways to solve major problems,

regular meetings or visits by the recipient to monitor the performance of tasks, assistance in obtaining

other services, assistance in understanding the value of the actions and / or development of the

ability to manage them, trainees and development of skills aimed at overcoming or minimizing difficult

life situations. It is stressed that changes in the society are forcing to search for new forms and

methods of providing comprehensive individual social assistance to families (individuals), depending

on individual needs and resources. It is proved that the issue of the organization of activities of social

service centers for families, children and youth is of strategic importance for ensuring the quality

and efficiency of providing social services, in particular, social support for families (individuals) in

difficult living conditions.

Ключові слова: державне управління у сфері соціального захисту населення, діяльність центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, суб'єкти соціальної роботи, складні життєві обставини, со-
ціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах,
оцінка потреб сім'ї (початкова оцінка), оцінка потреб сім'ї (комплексна оцінка).

Key words: public administration in the sphere of social protection of the population, activity of centers of social
services for family, children and youth, subjects of social work, difficult living conditions, social service of social
support of families (persons), who are in difficult living conditions, assessment of family needs (initial assessment),
assessment of family needs (integrated assessment).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та методологічні основи державного
управління у сфері соціального захисту населення, його
механізми, шляхи вирішення ключових питань реалізації
соціальної політики досліджували українські вчені:
О.Г. Афенкіна, Ю.М. Бондаренко, Н. Борецька, Н. Вла-
сенко, О.С. Власюк, І. Гнибіденко, В.П. Гошовська,
К.В. Денисенко, І.П. Дацюк, О. Дікової-Фаворська, І. Ка-
лачова, А. Колота, М.В. Кравченко, С.Г. Кузьменко,
С.К. Корнієнко, І. Курило, І.В. Рудкевич, В.В. Лаврухін,
В.О. Лактінов, Е. Лібанова, О.О. Мордань, В.В. Мамо-
нова, І.В. Матюрін, К.С. Міщенко, Л.Ю. Новикова,
О. Палій, О. Піщуліна, С.Л. Процюк, В.В. Собченко,
Ю. Саєнко, В.А. Скуратівський, Н.Д. Тимчишина,
В.П. Трощинський, А.А. Халецька, Ю.Д. Юрченко, І.І. Хо-
жило, Ю.П. Харченко, І.М. Шурма та ін.

Водночас досліджень, у яких із позицій системно-
го підходу розглянуто державно-управлінські аспекти
комплексної проблеми організації діяльності центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у цілому та
механізмів державного регулювання здійснення соці-
ального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах зокрема, практично
немає.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз діяльності центрів соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соці-
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ального супроводу сімей (осіб), які перебувають у склад-
них життєвих обставинах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціальна робота із сім'ями (особами), які пере-
бувають у складних життєвих обставинах, виявлен-
ня, надання соціальних послуг та соціальний суп-
ровід таких сімей (осіб), здійснюється центрами соц-
іальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом із суб-
'єктами, що надають соціальні послуги, та суб'єкта-
ми соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю
відповідно до "Порядку виявлення сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах, на-
дання їм соціальних послуг та здійснення соціаль-
ного супроводу таких сімей (осіб)", затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України № 896 від
21 листопада 2013 р. [1].

Здійснення функцій державного управління щодо
забезпечення соціального супроводу сімей (осіб), які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, тобто на-
дання відповідних соціальних послуг найуразливішим
категоріям населення визначено Постановою Кабінету
Міністрів України № 573 від 01 серпня 2013 р. "Про за-
твердження Загального положення про центр соціаль-
них служб для сім'ї, дітей та молоді", де зазначено, що
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді —
спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з
сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах та потребують сторонньої до-
помоги [11].

Надання соціальних послуг сім'ям (особам), які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, регулюєть-
ся Законами України "Про соціальні послуги" від 19 чер-
вня 2003 р. № 966-IV, "Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю" від 21 червня 2001 р. № 2558-ІІІ, іншими нор-
мативно-правовими актами.

Так, відповідно до діючого законодавства України
право на отримання соціальних послуг, а отже, і взяття
під соціальний супровід мають будь-які особи, які зна-
ходяться на території України на законних підставах та
перебувають у складних життєвих обставинах. Зокре-
ма до потенційних користувачів соціальних послуг відно-
сяться як громадяни України, так і іноземці, тобто
громадяни інших країн, а також особи без громадян-
ства та біженці, тобто особи, що отримали цей статус у
встановленому законом порядку.

 У статті 7 Закону України "Про соціальні послуги"
від 19 червня 2003 р. № 966-IV [2] визначено, що гро-
мадяни, діти та молодь, які знаходяться у складній
життєвій ситуації, мають право на отримання соціаль-
них послуг на безоплатній основі.

Виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах, здійснюється на підставі особис-
тої заяви одного із членів сім'ї або звернення за допо-
могою одного із членів сім'ї, або відповідно до повідом-
лення або інформації, що надається суб'єктами соціаль-
ної роботи: організаціями, установами, підприємствами,
сільськими і селищними радами, міськими та районни-
ми у містах державними адміністраціями, органами охо-
рони здоров'я, освіти, внутрішніх справ, установ вико-
нання покарань тощо. Інформація про неблагополуччя

в сім'ї з дітьми може бути надана пересічними громадя-
нами, а також отримана фахівцями із соціальної робо-
ти під час візитів у сім'ю. Вся отримана інформація пе-
редається до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді [5].

Так, соціальний супровід надається суб'єктом, що
надає соціальну послугу, після комплексного визна-
чення та оцінки індивідуальних потреб отримувача
соціальної послуги, складання індивідуального пла-
ну та укладення договору про надання соціальної по-
слуги. Підставою для отримання соціальної послуги
є рішення структурного підрозділу з питань соціаль-
ного захисту населення [8]. Рішення про соціальний
супровід сім'ї (особи), яка перебуває у складних жит-
тєвих обставинах, приймається за згодою отримува-
ча послуги або його законного представника, відпов-
ідно до "Порядку виявлення сімей (осіб), які перебу-
вають у складних життєвих обставинах, надання їм
соціальних послуг та здійснення соціального супро-
воду таких сімей (осіб)", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р.
№ 896 [1].

Якщо при особистому зверненні членів сім'ї до цен-
тру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, фахівці
отримують інформацію про наявність загрози життю чи
здоров'ю членів сім'ї, фахівець має протягом одного
робочого дня здійснити екстренне втручання з метою
підтвердження інформації і проведення відповідних дій.
У разі виявлення загрози життю чи здоров'ю дитини в
сім'ї фахівець разом з представниками підрозділів
поліції громадської безпеки та служби у справах дітей
відвідує сім'ю без її звернення з метою з'ясування об-
ставин та прийняття центром соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді рішення щодо надання соціальних по-
слуг або здійснення соціального супроводу такої сім'ї
[1].

Зазначимо, якщо питання, з яким сім'я (особа) звер-
тається до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, не належить до його компетенції, здійснюється
переадресація сім'ї (особи) до суб'єкта соціальної ро-
боти, до переліку повноважень якого належить вирішен-
ня відповідного питання. У такому випадку сім'ї або
надається інформація щодо місцезнаходження відпо-
відного закладу/установи та номери контактних теле-
фонів, або оформляється направлення до іншого су-
б'єкта за формою, затвердженою наказом Міністерства
соціальної політики "Про затвердження форм обліку
соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають
у складних життєвих обставинах"  № 450 від 09 липня
2014 р. [7].

Направлення сім'ї (особи) до іншого суб'єкта
містить опис проблеми, з якою сім'я звернулася до
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та
додаткову інформацію про послуги (виплати), які сім'я
попередньо отримувала. У разі офіційного направлен-
ня, суб'єкт соціальної роботи має інформувати центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді про резуль-
тати розгляду відповідного звернення. У випадку, якщо
інформацію про сім'ю, яка перебуває у складних жит-
тєвих обставинах, отримують суб'єкти соціальної ро-
боти, то вони мають протягом трьох робочих днів по-
відомити про це центр соціальних служб для сім'ї, дітей
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та молоді. Форма Повідомлення/інформації про ди-
тину, сім'ю (особу), яка перебуває у складних життє-
вих обставинах, затверджена наказом Міністерства
соціальної політики "Про затвердження форм обліку
соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у
складних життєвих обставинах"  № 450 від 09 липня
2014 р. [7].

Реалізація цих завдань супроводу вимагає виділен-
ня і визначення функцій соціального супроводу в системі
державного регулювання діяльності центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, основних засобів його
здійснення, визначення прав членів сім'ї у родині, прав
людини в сім'ї і самої сім'ї в суспільстві, життєвих сімей-
них умінь і навичок. Визначення цих понять повинно спи-
ратися на міжнародні стандарти прав людини, вітчиз-
няне законодавство, основи педагогіки, соціології сім'ї,
теорії влади, особистості тощо [6].

Наголошуємо, що напрями та форми соціальної
роботи з сім'ями (особами), які опинилися у склад-
них життєвих обставинах, мають враховувати рівень
зацікавленості й готовності членів родини до вирішен-
ня питань власного життєзабезпечення. Практичний
досвід діяльності центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді дозволяє виокремити, як мінімум, три
категорії сімей (осіб), які потребують соціальної
підтримки:

1) сім'ї (особи), які налаштовані на розв'язання про-
блем (благополучна сім'я, сім'я соціального ризику), як
правило, самостійно звертаються за допомогою і потре-
бують консультаційної та інформаційної підтримки
щодо розв'язання окремих проблем, які сім'я (особа)
не може вирішити самостійно;

2) сім'ї (особи), які мають комплекс проблем, проте
мають намір вирішувати їх за підтримки спеціалістів у
ході соціального супроводу;

3) сім'ї (особи), які не визнають наявності про-
блем або не вважають за необхідне їх розв'язувати,
інформація про такі сім'ї  (особи) надходить від
організацій або осіб, вони потребують комплексно-
го вирішення проблем, проте в першу чергу потре-
бують мотивації до зміни життєвих обставин, акти-
візації відповідальності батьків за виховання та роз-
виток дитини [5].

Чинна система соціальної роботи з сім'ями, яка
покладає відповідальність за зміну життєвих обста-
вин сім'ї на спеціаліста центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, котрий із нею працює, формує
споживацьку, пасивну позицію дорослих членів роди-
ни. Досить часто вони розраховують на те, що саме
фахівці із соціальної роботи мають вирішувати їхні
проблеми, а саме, домовлятися про виділення матер-
іальної допомоги, оформлювати для сім'ї документи
та соціальні виплати, влаштовувати на роботу або
навчання тощо. Батьки, які безвідповідально став-
ляться до виконання батьківських обов'язків, так само
безвідповідально використовують матеріальну та со-
ціальну допомогу, яка їм надається державними
структурами та громадськими (благодійними) орга-
нізаціями.

Нормативні документи, що регулюють соціальну
роботу з сім'ями, методики роботи з ними, мають вра-
ховувати роль і відповідальність батьків у вихованні

дітей: батьки мають право не лише використовувати
соціальні послуги і соціальну допомогу, а й відповідати
за їхнє цільове використання. Такий підхід потребує
розробки і впровадження нормативних документів та
соціальних методик впливу на батьків з метою форму-
вання батьківської відповідальності у матеріальному та
соціальному сенсі [5].

Нагадуємо, шо відповідно до наказу Міністерства
соціальної політики України від 31 березня 2016 р. №
318 "Про затвердження Державного стандарту соц-
іального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 р. за №
621/28751 [8], складні життєві обставини — це обста-
вини, виявлені за результатами оцінки потреб, внаслі-
док яких сім'ї (особи) не можуть самостійно піклува-
тися про особисте/сімейне життя та брати участь у
суспільному житті.

Соціальна послуга соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обстави-
на — комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб,
визначення шляхів вирішення основних проблем, ре-
гулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з
метою моніторингу виконання поставлених завдань,
сприяння в отриманні інших послуг, допомогу в усві-
домленні значення дій та/або розвиток вміння керу-
вати ними, навчання та розвиток навичок, спрямова-
них на подолання чи мінімізацію складних життєвих
обставин [8].

 Першим етапом здійснення соціального супроводу
сім'ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обста-
винах, є виявлення, обробка та перевірка отриманої
інформації фахівцями центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, яка здійснюються через відвіду-
вання сім'ї. Так, до 2013 р. перевірка інформації про
сім'ю здійснювалася в формі соціального інспектуван-
ня. Відвідування сімей — це візит до сім'ї (з поперед-
женням чи без нього) з метою ознайомлення зі станом
справ у сім'ї, у першу чергу — стану утримання, розвит-
ку й виховання дітей (дитини). Під час відвідування сім'ї
фахівці із соціальної роботи здійснюють оцінку її по-
треб у наданні соціальних послуг, обстеження (за зго-
дою) матеріально-побутових умов, визначають методи
соціальної роботи.

У разі необхідності, до відвідування сім'ї з метою
проведення оцінки потреб сім'ї у наданні соціальних
послуг та обстеження її матеріально-побутових умов,
центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді мо-
жуть залучати спеціалістів служби у справах дітей,
структурного підрозділу з питань соціального захисту
населення, відповідного підрозділу органів внутрішніх
справ та структурного підрозділу з питань охорони здо-
ров'я.

Відвідування сім'ї за місцем фактичного проживан-
ня передбачає збір додаткової інформації про умови
життєдіяльності сім'ї, причини та фактори, які обумо-
вили появу складних життєвих обставин, засоби та мож-
ливості для їх подолання; аналіз потреб, підготовка ре-
комендацій щодо здійснення подальшої соціальної ро-
боти з ними.

Основне завдання фахівця при першій зустрічі —
налагодити психологічний контакт з членами родини,
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налаштувати їх на взаємодію та партнерство. Якщо на-
слідки візиту позитивні, фахівець із соціальної робо-
ти:

— налагоджує контакт із членами сім'ї;
— отримує згоду членів сім'ї на соціальний супровід;
— отримує інформацію щодо становища дітей та

бачення і сприйняття сім'єю своїх проблем;
— отримує інформацію про наявні й потенційні ре-

сурси сім'ї, її готовність до співпраці.
У випадку позитивного варіанту результатом пер-

шої зустрічі для сім'ї буде: розуміння того, що існує
установа, яка розуміє їхні проблеми, хоче допомогти,
пропонує свою допомогу; надія на те, що проблеми
сім'ї можуть бути вирішені; згода на соціальний суп-
ровід; готовність активно отримувати соціальні послу-
ги.

Збір інформації фахівцями із соціальної роботи про
сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, не
обмежується спілкуванням лише з членами родини.
Інформація може надходити і з інших джерел (зазви-
чай, служб у справах дітей, органів освіти, закладів охо-
рони здоров'я, органів опіки і піклування, органів у спра-
вах сім'ї та молоді, значно рідше — громадських орга-
нізацій, інших недержавних установ, окремих громадян)
[5].

Планування подальшої ефективної соціальної робо-
ти потребує визначення потреб і ресурсів сім'ї, прове-
дення її комплексного обстеження. Виділяють два рівні
оцінки потреб: первинний — початкова оцінка; вторин-
ний — комплексна оцінка. Початкова оцінка потреб
дитини і сім'ї здійснюється у ході першого відвідування
сім'ї, комплексна оцінка є першим етапом соціального
супроводу сім'ї (особи), яка опинилася у складних жит-
тєвих обставинах.

За результатами першого візиту у сім'ю скла-
дається Акт оцінки потреб дитини та її сім'ї (почат-
кова оцінка), який може бути підставою до прийнят-
тя рішення, що сім'я не потребує соціальної допо-
моги, отже, не відноситься до категорії "сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах" або
ж потребує певних соціальних послуг, проте само-
стійно може подолати життєві складнощі. За резуль-
татами оцінки потреб сім'ї та дитини, фахівець із
соціальної роботи планує подальші напрями роботи
з сім'єю:

— взяття під соціальний супровід;
— надання послуг без оформлення соціального су-

проводу за карткою обліку роботи із сім'єю;
— здійснення обстеження матеріально-побутових

умов;
— завершення справи;
— направлення до іншого суб'єкта соціальної ро-

боти.
Якщо сім'я потребує соціальної допомоги, фахі-

вець здійснює комплексну оцінку потреб дитини та її
сім'ї. З цією метою він протягом семи робочих днів
відвідує сім'ю за місцем проживання чи перебування з
метою з'ясування обставин, що провокують сімейне не-
благополуччя, обстеження матеріально-побутових
умов.

Комплексне вивчення проблем та потреб сім'ї пе-
редбачає візити спеціаліста у сім'ю і потребу спілку-

вання з усіма членами родини, залучення інших
фахівців, які мають інформацію про дитину та сім'ю.
Така робота потребує узгодження часу як спеціалістів,
так і членів сім'ї. З метою погодження візитів і спілку-
вання розробляється План заходів здійснення оцінки
потреб (комплексної), який узгоджується із членами
сім'ї.

Комплексна оцінка передбачає вивчення стану справ
сім'ї за двома складовими:

— потреби дитини та здатність батьків їх задоволь-
няти;

— фактори сім'ї та середовища, що впливають на
дитину та її сім'ю.

Робота з сім'єю, яка не потребує оформлення со-
ціального супроводу, спрямована на подолання або
мінімізацію певних життєвих обставин сім'ї, які нега-
тивно впливають на її виховний потенціал і забезпечен-
ня життєвонеобхідних потреб дитини/дітей. Перелік
обставин, на подолання яких має спрямовуватися ро-
бота фахівців наведено у Картці обліку роботи з сім'єю
(особою), яка затверджена наказом Міністерства соці-
альної політики "Про затвердження форм обліку со-
ціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у
складних життєвих обставинах" № 450 від 09 липня
2014 р. [7].

У випадку, коли сім'я потребує комплексної соціаль-
ної допомоги, рішення про здійснення соціального су-
проводу сім'ї (особи), яка перебуває у складних життє-
вих обставинах, приймається структурним підрозділом
з питань соціального захисту населення за згодою сім'ї
з урахуванням поданих центром соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді матеріалів.

Соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися у
складних життєвих обставинах, здійснюється центрами
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Підставою
реалізації соціального супроводу є підписання керівни-
ком центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
наказу про здійснення соціального супроводу сім'ї, яким
призначається фахівець, відповідальний за його
здійснення.

Основним критерієм прийняття рішення про соціаль-
ний супровід сім'ї має бути налаштованість членів ро-
дини змінити ситуацію на краще і реальна оцінка си-
туації, впевненість соціального працівника в тому, що
допомога у вирішенні окремих питань змінить на краще
становище родини.

Обов'язковою умовою взяття сім'ї (особи) під со-
ціальний супровід є наявність згоди сім'ї та укладан-
ня договору про здійснення соціального супроводу.
Договір між центром соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і сім'єю укладається протягом семи робо-
чих днів після підписання наказу про соціальний суп-
ровід.

Договір є необхідною передумовою ефективного
соціального супроводу, оскільки мотивує як самих
клієнтів, так і фахівців із соціальної роботи до співпраці,
захищаючи водночас їх права. Договір підписується у
двох екземплярах. Один зберігається в особовій справі
сім'ї у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та мо-
лоді, другий знаходиться в сім'ї.

Під час проведення комплексної оцінки ситуації і
потреб сім'ї фахівець із соціальної роботи інформує
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членів сім'ї про необхідність розробки плану соціаль-
ного супроводу. При цьому важливо визначити пріори-
тети діяльності, адже більшість проблем мають багато-
сторонній характер. Важливо, щоб члени сім'ї брали
активну участь у визначенні пріоритетів, тобто тих зав-
дань, які слід вирішити в першу чергу.

На підставі спільного обговорення шляхів вирішен-
ня складних життєвих обставин спеціалістом і членами
сім'ї формуються завдання, досягнення яких передба-
чає виконання ряду послідовних дій, що і оформлюють-
ся у вигляді плану соціального супроводу.

План супроводу складається центром соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді протягом 10 робочих
днів після проведення оцінки потреб у наданні сім'ї со-
ціальних послуг та обстеження її матеріально-побуто-
вих умов, узгоджується із суб'єктами соціальної робо-
ти та затверджується керівником центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді.

План соціального супроводу визначає: основні зав-
дання соціального супроводу, очікувані результати
щодо подолання чи мінімізації складних життєвих об-
ставин, перелік необхідних заходів для досягнення ре-
зультату, їх виконавців, терміни його виконання та пе-
регляду. Форма плану соціального супроводу сім'ї зат-
верджена наказом Міністерства соціальної політики
України "Про затвердження форм обліку соціальних
послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних
життєвих обставинах" № 450 від 09 липня 2014 р. [7] і є
обов'язковим документом особової справи сім'ї, яка
перебуває під соціальним супроводом.

Соціальний супровід сім'ї (особи), яка опинилася у
складних життєвих обставинах, передбачає:

— надання комплексної індивідуальної соціальної
допомоги сім'ї, залежно від індивідуальних потреб і
ресурсів;

— соціальне виховання, що включає створення умов
та проведення заходів, спрямованих на оволодіння і
засвоєння знань, соціального досвіду, формування со-
ціально-позитивних ціннісних орієнтацій;

— психологічну, соціальну та юридичну підтримку;
— представництво інтересів сім'ї в органах вико-

навчої влади, місцевого самоврядування, підприєм-
ствах, установах та організаціях різних форм власності
щодо сприяння у вирішенні складних життєвих обста-
вин;

— збереження, підтримку і захист здоров'я членів
сім'ї, сприяння у досягненні поставленої мети і розкритті
їх внутрішнього потенціалу тощо.

Залежно від життєвих обставин та ресурсів сім'ї у
процесі соціального супроводу впроваджуються різні
форми та види соціальної роботи [5].

Механізми взаємодії центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді та суб'єктів соціальної роботи із
сім'ями, дітьми та молоддю під час здійснення ними за-
ходів щодо виявлення сімей з дітьми, що можуть потра-
пити у складні життєві обставини, надання соціальних
послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах регулю-
ються "Порядком взаємодії суб'єктів соціального су-
проводу сімей (осіб), які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах", затвердженим Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 895 [10].

Проміжне оцінювання виконання плану соціально-
го супроводу здійснюється спеціалістом центру соціаль-
них служб для сім'ї, дітей та молоді, відповідальним за
проведення супервізії, не рідше одного разу на три
місяці.

Термін реалізації соціального супроводу сім'ї не має
перевищувати шести місяців. У разі необхідності зазна-
чений термін роботи з сім'єю може бути продовжено за
рішенням комісії з питань захисту прав дитини або струк-
турного підрозділу з питань соціального захисту насе-
лення до одного року.

Підстави припинення соціального супроводу:
— досягнення позитивного результату соціального

супроводу;
— письмова відмова сім'ї від допомоги, якщо це не

загрожує іншим особам;
— систематичне невиконання членами сім'ї без по-

важних причин заходів, передбачених планом соціаль-
ного супроводу.

Дострокове припинення соціального супроводу
сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах,
можливо на підставі письмової відмови від соціальних
послуг.

Зокрема основні проблеми членів сім'ї, на вирішен-
ня яких спрямовані соціальні послуги, стосуються роз-
в'язання конфліктів у сім'ї, проблем малозабезпече-
ності, безробіття або відсутності роботи.

Проте існують проблеми, які фахівці із соціальної
роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та мо-
лоді не можуть вирішити у процесі соціального супро-
воду. Найбільш суттєві проблеми сімей, які не можуть
вирішити спеціалісти, в першу чергу, пов'язані з:

— забезпеченням житлом або покращенням житло-
вих умов сім'ї;

— лікуванням від алкогольної/наркотичної залеж-
ності батьків;

— працевлаштуванням, зайнятістю батьків, особли-
во сімей, які проживають у сільській місцевості;

— матеріальним забезпеченням сім'ї, бідністю, не-
відповідністю розміру матеріальної допомоги реальним
потребам сім'ї тощо [5].

 Перспективою вирішення цієї проблеми є, на наш
погляд, внесення змін до нормативно-правової бази, що
дасть змогу вирішувати виявлені проблеми. Зокрема це
передбачення коштів для забезпечення житла; залучен-
ня до співпраці устанав та підприємств, які б забезпечи-
ли робочими місцями клієнтів; розробка та втілення
інноваційних підходів до вирішення проблем, що сто-
суються такої категорії осіб в умовах державного регу-
лювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб),
які перебувають у складних життєвих обставинах.

У практичних питаннях організації діяльності центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді нагальною
є проблема незахищеності спеціалістів, що надають
соціальні послуги сім'ям (особам), які перебувають у
складних життєвих обставинах, зокрема: неадекватні дії
осіб під час відвідування сім'ї (особи) за місцем прожи-
вання; агресивне небажання співпрацювати з спеціалі-
стами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та мо-
лоді, що супроводжується нецензурною лайкою, цьку-
ванням собак та фізичним вирішенням проблеми; небез-
пека, на яку наражають себе спеціалісти під час надан-
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ня соціальних послуг алко/наркозалежних, хворих на
сухоти та вірусу гепатиту, ВІЛ-інфекції тощо.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що питан-

ня органiзацiї діяльності центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, займає стратегічно важливе зна-
чення для забезпечення якості та підвищення ефектив-
ності надання соціальних послуг вразливим групам на-
селення, здійснення соціального супроводу сімей (осіб),
які перебувають у складних життєвих обставинах, виз-
начає необхідність їх першочергового вивчення та роз-
роблення експертних пропозицій щодо шляхів вирішен-
ня питання у цій сфері.

Перспективою подальших розвідок даної пробле-
матики, є на наш погляд дослідження питань удоскона-
лення державного регулювання здійснення соціально-
го супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з основних ознак державного управління є

підзаконність. Тобто будь-яка державно-управлінська
діяльність повинна здійснюватись за умови виконання за-
явлених конституційних засад та нормативно-правових
актів. Процес функціонування системи інституційного дог-
ляду та виховання дітей не є винятком. Відповідно до ав-
торського визначення поняття системи інституційного дог-
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ляду та виховання дітей в контексті державного управління
як — сукупної діяльності закладів інституційного догляду
та виховання дітей усіх типів, форм власності і підпорядку-
вання та органів державного управління різних рівнів, які
управляють ними з метою реалізації законних прав дітей з
особливими потребами в усіх сферах суспільного життя,
зазначимо про обширність нормативно-правової бази, яка
лежить в основі державного управління даною системою.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід зазначити, що в науковій літературі ми не зус-
тріли системного вивчення проблеми нормативно-пра-
вового забезпечення державного управління системою
інституційного догляду та виховання дітей. Проте окремі
дослідження нормативно-правового забезпечення дер-
жавного управління складовими елементами системи
інституційного догляду та виховання дітей знаходимо у
роботах сучасних наукових дослідників. Зокрема, про-
блемою забезпечення соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування займа-
лись О. Василенко, О. Гордуз, О. Мордань. Розгляд спе-
цифіки законодавчої бази України як соціально-право-
вої умови забезпечення рівних можливостей для дітей
з обмеженими можливостями знаходимо у роботах
О. Кучерук. Дослідженням нормативно-правового ас-
пекту освіти дітей з особливими потребами займався
А. Агабабян. Вивченням нормативного забезпечення
фінансування закладів освіти в сучасних умовах займа-
лись Т. Станкус, І. Комарова.

Як бачимо проблема нормативно-правового забез-
печення державного управління в системі інституційного
догляду та виховання дітей, як окреме дослідження, є
актуальною і такою, що потребує системного вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Аналіз нормативно-правового забезпечення дер-

жавного управління в системи інституційного догляду
та виховання дітей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реалізація основних завдань у системі інституцій-
ного догляду та виховання дітей залежить від скоорди-
нованості зусиль перелічених міністерств:

— Соціальної політики.
— Освіти та науки.
— Охорони здоров'я.
— Регіонального розвитку, будівництва та житло-

во-комунального господарства.
— Фінансів.
— Юстиції.
Проте основним законом, що регламентує суспільні

процеси в українському соціумі залишається Конститу-
ція України. У 52 статті Конституції України зазначено,
що "…утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, покладається на
державу. Держава заохочує і підтримує благодійниць-
ку діяльність щодо дітей" [1].

Стаття 53 Конституції України закріплює право кож-
ного на освіту, тому за створення умов для розвитку та
отримання освіти дітьми з особливими потребами, до
яких належать діти з проблемами фізичного та розумо-
вого розвитку, з психоневрологічними захворювання-
ми, захворюваннями серцево-судинної системи, з ма-
лими і затухаючими формами туберкульозу, а також
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня, несе відповідальність саме держава. Повна загаль-
на середня освіта в Україні є обов'язковою [1].

На основі конституційних засад в Україні функціо-
нує Закон України "Про освіту" та Закон України "Про

загальну середню освіту". Ці закони надають батькам
право вибору форми отримання освіти дитиною. Тобто
навчання в спеціальному закладі освіти чи у корекцій-
них класах при загальноосвітніх школах, або надають
можливість надомного навчання. У 4 статті Закону Ук-
раїни "Про загальну середню освіту" зазначено що
"…систему загальної середньої освіти становлять: за-
гальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм влас-
ності, у тому числі для громадян, які потребують соці-
альної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-
виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-
методичні установи та органи управління системою за-
гальної середньої освіти, а також професійно-технічні
та вищі навчальні заклади І—ІІ рівнів акредитації, що
надають повну загальну середню освіту" [4].

У статті 37 Закону України "Про освіту" визначено
перелік закладів для громадян, які потребують соціаль-
ної допомоги та реабілітації "…для дітей, які не мають
необхідних умов для виховання і навчання в сім'ї, ство-
рюються школи-інтернати:

а) для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклу-
вання батьків, створюються школи-інтернати, дитячі бу-
динки, в тому числі сімейного типу, з повним держав-
ним утриманням;

б) для дітей, які потребують тривалого лікування,
створюються дошкільні навчальні заклади, загально-
освітні санаторні школи-інтернати, дитячі будинки. На-
вчальні заняття з такими дітьми проводяться також у
лікарнях, санаторіях, вдома. Для осіб, які мають вади у
фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навча-
тися в масових навчальних закладах, створюються спе-
ціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі
будинки, дошкільні та інші навчальні заклади з утриман-
ням за рахунок держави.

в) для дітей і підлітків, які потребують особливих умов
виховання, створюються загальноосвітні школи і профе-
сійно-технічні училища соціальної реабілітації" [5].

Інтегруючись зі сфери освіти змістимось у площину
соціальної сфери, яка тісно пов'язана з проблемою
інституційного догляду та виховання дітей. Розглядаю-
чи проблему нормативного забезпечення державного
управління у сфері здобуття освіти дітьми з особливи-
ми потребами слід зазначити, що для категорії дітей-
інвалідів існує низка спеціальних законів. Зокрема За-
кон України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" дає розуміння про основи соціаль-
ної захищеності дітей-інвалідів в Україні і гарантує їм
рівні соціальні можливості, Закон України "Про реабі-
літацію осіб з інвалідністю в Україні" визначає основні
засади для створення відповідних умов для усунення
або компенсації наслідків, спричинених стійким пору-
шенням здоров'я, функціонування системи підтриман-
ня особами з інвалідністю фізичного, психічного, со-
ціального благополуччя, сприяння їм у досягненні
соціальної та матеріальної незалежності [6, 8].

Відповідні норми щодо дітей-інвалідів містить За-
кон України "Про охорону дитинства", в якому зазна-
чено, що він "… визначає охорону дитинства в Україні
як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має
важливе значення для забезпечення національної без-
пеки України, ефективності внутрішньої політики дер-
жави, і з метою забезпечення реалізації прав дитини на
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життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, все-
бічний розвиток та виховання в сімейному оточенні вста-
новлює основні засади державної політики у цій сфері,
що грунтуються на забезпеченні найкращих інтересів
дитини" [7].

Закон України "Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування" дає визначення
термінів дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківсь-
кого піклування, визначає правові, організаційні, соці-
альні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
осіб із їх числа, і є складовою частиною законодавства
про охорону дитинства [3].

Ми розглянули основні, на нашу думку, документи,
що регламентують діяльність системи інституційного
догляду та виховання дітей. Як бачимо, в Україні існу-
ють необхідні нормативні-правові документи, які забез-
печують державне управління здобуттям освіти та ви-
хованням дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, проте вони
не є ефективними через розпорошення соціальних по-
слуг та управлінських зусиль, спрямованих на реаліза-
цію права на освіту кожним громадянином України.

Очевидно, що через велику кількість нормативних
документів, які регулюють діяльність у сфері інститу-
ційного догляду та виховання дітей, які не здатні забез-
печити ефективне виконання своїх функцій, в умовах
проведення адміністративної реформи виникає потре-
ба уніфікації нормативних документів, надання соціаль-
них, та освітніх послуг у сфері інституційного догляду
та виховання дітей.

На нашу думку, реформування системи адміністра-
тивного устрою нерозривно пов'язане із зміною пріо-
ритетів розвитку усіх суспільних сфер, тому реформу-
вання системи інституційного догляду та виховання
дітей, яка є об'єктом державного управління з позицій
різних міністерств та відомств і спрямовується на фор-
мування повноцінної особистості громадян країни, є
актуальним та своєчасним. Зростання, формування гро-
мадянської позиції та отримання соціального досвіду
дітьми, які належать до спеціальних категорій, надзви-
чайно важливе в умовах складного політичного,
військового та соціального стану країни. Адже саме за-
хищеність спеціальних категорій населення являє собою
показник благоустрою держави.

Процес реформування системи інституційного до-
гляду та виховання дітей називають деінституалізацією.
Основними документом, що регламентує проведення
цієї реформи є Національна стратегія реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей на
2017—2026 роки, яка була схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України № 526-р від 9 серпня 2017 ро-
ку. Цей документ поклав початок перетворенням заста-
рілої системи інституційного догляду та виховання дітей
на систему формування особистості дітей позбавлених
батьківського піклування у сімейному середовищі та
соціальної адаптації дітей з особливими освітніми по-
требами.

У даній Стратегії знаходимо класифікацію закладів
інституційного догляду та виховання дітей за типами,
формами власності та підпорядкування. Це — загаль-

ноосвітні школи-інтернати; інтернати; навчально-реа-
білітаційні центри; будинки дитини; дитячі будинки; ди-
тячі будинки-інтернати; навчально-виховні комплекси,
у складі яких є групи, класи, відділення цілодобового
перебування дітей; інші заклади цілодобового та дов-
готривалого (понад три місяці) перебування дітей, у яких
одночасно проживає більше ніж 15 дітей [2].

Державне управління внутрішньою діяльністю зак-
ладів інституційного догляду та виховання дітей унор-
мовується також відповідними положеннями: Положен-
ня про загальноосвітню школу-інтернат та загальноос-
вітню санаторну школу-інтернат; Положення про на-
вчально-реабілітаційний центр; Типове положення про
будинок дитини; Положення про дитячі будинки і загаль-
ноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування; Положення про ди-
тячий будинок сімейного типу та Положення про
прийомну сім'ю. Знову спостерігаємо тенденцію коли
окремі заклади, керуються у своїй діяльності окреми-
ми положеннями, що зменшує ефективність управлінсь-
ких дій.

Осовними принципами, на яких базується Стратегія є:
— безпека і благополуччя дитини є пріоритетом дер-

жавної політики;
— сім'я є найкращим середовищем для виховання

та розвитку дитини;
— збереження сім'ї для дитини є головною умовою

забезпечення найкращих інтересів дитини та її благо-
получчя;

— державою заохочується та підтримується відпо-
відальне батьківство;

— реформування системи інституційного догляду
та виховання дітей проводиться з урахуванням потреб,
думки та інтересів кожної дитини;

— залучення дітей до прийняття рішень, що стосу-
ються їх життя та майбутнього [2].

Як бачимо, про виховання дітей в умовах шкіл-інтер-
натів мова не йде. На початку вересня 2016 року в Ук-
раїні існував 751 заклад інституційного догляду та ви-
ховання дітей. У підпорядкуванні Міністерства охоро-
ни здоров'я знаходилось 39 закладів, у підпорядкуванні
Міністерства соціальної політики 132 заклади та 580 зак-
ладів інституційного догляду та виховання дітей у роз-
порядженні Міністерства освіти та науки України. У об-
ласному підпорядкуванні перебувало 80% закладів, у
районному, міському — 20% і, відповідно, 0% у во-
лодінні територіальних громад [2]. Аналізуючи такий
розподіл, стає зрозуміло, що основні нормативні доку-
менти, які забезпечують існування системи інституцій-
ного догляду та виховання дітей постійно доповнюють-
ся відповідними листами та розпорядженнями відомств
різних рівнів. Задля ефективного державного управ-
ління у сфері інституційного догляду та виховання дітей
йде значна затрата зусиль, яку варто мінімізувати шля-
хом удосконалення законодавства в процесі реформу-
вання системи інституційного догляду та виховання
дітей, що відображено у основних завданнях Національ-
ної стратегії реформування системи інституційного до-
гляду та виховання дітей на 2017—2026 роки:

"… удосконалення законодавства для забезпечен-
ня реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей;
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інтегрування основних принципів, цілей і завдань
Стратегії у пріоритетні напрями діяльності органів ви-
конавчої влади;

запровадження механізму міжвідомчої координації
дій для досягнення цілей і виконання завдань Стратегії;

конкретизація та розмежування повноважень і
відповідальності органів виконавчої влади на централь-
ному та місцевому рівнях щодо забезпечення прав ди-
тини та підтримки сім'ї, сприяння у реалізації таких по-
вноважень органами місцевого самоврядування;

розроблення фінансових механізмів забезпечення
реформування системи інституційного догляду та вихо-
вання дітей, розвитку послуг з підтримки дітей і сімей з
дітьми;

розроблення та впровадження регіональних планів
реформування системи інституційного догляду та вихо-
вання дітей;

розроблення та впровадження системи моніторин-
гу та оцінювання процесу реформування системи інсти-
туційного догляду та виховання дітей;

впровадження механізму прийняття рішень у найк-
ращих інтересах дитини всіма суб'єктами забезпечення
та захисту її прав, а також залучення дітей до прийняття
рішень з питань, що стосуються їх життя" [2].

Наразі триває перший етап виконання Стратегії —
підготовчий. Його метою є розроблення та прийняття
нормативно-правових актів, необхідних для реформу-
вання системи інституційного догляду та виховання
дітей, та розробка методичного забезпечення. Зокре-
ма робота йде над створенням регіональних планів ре-
формування даної системи.

У 2019 році розпочнеться другий етап — реалізація
реформи, який триватиме до 2024 року. Його метою
стане реалізація регіональних планів реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей. Пе-
редбачається, що якісні зміни нормативно-правового
забезпечення та реалізація регіональних планів призве-
дуть до скорочення мережі закладів інституційного до-
гляду та виховання дітей та дозволять перейти до тре-
тього етапу виконання Стратегії.

Підсумковий етап передбачає комплексний аналіз
існуючого стану системи інституційного догляду та ви-
ховання дітей, аналіз досягнених результатів та визна-
чення стратегічних напрямів подальшого розвитку нової
системи забезпечення та захисту прав дітей в Україні,
яка замінить застарілу систему інституційного догляду
та виховання дітей.

ВИСНОВКИ
На основі аналізу нормативно-правового забезпе-

чення державного управління в системи інституційного
догляду та виховання дітей можемо зробити висновок,
про проблемність нормативно-правової бази у сфері
інституційного догляду та виховання дітей та не-
обхідність її удосконалення в умовах реалізації Націо-
нальної стратегії реформування системи інституційно-
го догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У результаті глобалізації світ стає більш зв'язаним і
залежним від дій міжнародних суб'єктів, відбувається
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жавних інституцій, що формують систему антикризового реагування в Україні (суб'єктів анти-

кризового реагування), виявлено взаємозв'язок між виникненням кризових явищ у державі та

неефективністю дії інформаційних механізмів публічного управління, між глобальним та націо-

нальним рівнем прояву терористичних загроз (у тому числі загроз інформаційного тероризму),

запропоновано можливі напрями вдосконалення вітчизняного державного механізму протидії

інформаційному тероризму як складової загальнодержавної системи реагування на кризові
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збільшення кількості спільних для держав проблем [1].
У зв'язку з цим збільшуються кількість довгострокових
викликів та загроз національній безпеці України, де клю-
човим стає саме інформаційний чинник: збройний
конфлікт на Сході країни, гібридна війна Російської
Федерації, дестабілізація внутрішньополітичної си-
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туації. Механізми державного реагування на інфор-
маційні загрози, агресивну ворожу пропаганду проти
України показують свою слабку ефективність: неспро-
можність органів державної влади налагодити цілісну
стратегію інформаційно-комунікативної політики, слаб-
ка захищеність власного інформаційного простору, по-
стійний пошук балансу між свободою слова та необхід-
ним рівнем контролю в інтересах національної безпе-
ки.

Усі ці обставини підкреслюють актуальність прак-
тики протидії інформаційному тероризму як функції за-
гальнодержавної системи антикризового реагування та
її зв'язок з найбільш важливими науковими та практич-
ними завданнями сучасного державного управління у
сфері інформаційної безпеки. Інформаційна безпека за-
безпечує безперешкодну реалізацію у суспільстві кон-
ституційних прав, які спрямовані на вільне одержання,
створення й розповсюдження інформації. Відповідний
рівень інформаційної безпеки необхідно забезпечити
шляхом реалізації певних політичних, економічних та
організаційних заходів, пов'язаних з попередженням,
виявленням і нейтралізацією таких обставин, чинників і
дій, що можуть завдати збиток чи перешкодити реалі-
зації інформаційних прав, потреб та інтересів країни та
її громадян.

Перш за все, необхідно провести аналіз існуючих
державних інституцій, що формують систему антикри-
зового реагування в Україні, виявити і зрозуміти мож-
ливий зв'язок між виникненням кризових явищ в дер-
жаві та неефективністю публічного і державного уп-
равління, між глобальним та національним рівнем
прояву терористичних загроз (у тому числі загроз
інформаційного тероризму), окреслити можливі на-
прямки (шляхи) вдосконалення державного механіз-
му протидії інформаційному тероризму, як складової
загальнодержавної системи реагування на кризові
ситуації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз стану наукової розробленості проблеми за-
безпечення інформаційної безпеки вказує на безсумні-
вно велику кількість наукових досліджень з цієї темати-
ки. Так, В. Ліпкан, Ю. Максименко, В. Желіховський у
своїй праці "Інформаційна безпека України в умовах
євроінтеграції" глибоко аналізують і роблять очевидний
висновок про те, що інформаційний тероризм застосо-
вується з метою дезінформації, дезорієнтації і профа-
нації для помилкового сприймання, помилкового розу-
міння і неадекватної поведінки суспільства [2, с. 15].

Науковому осмисленню проблем реалізації інфор-
маційної безпеки в сучасному суспільстві сприяли праці
таких дослідників: А. Даллеса, М. Кастельса, В.С. Ша-
піро, М.В. Баглая, А.В. Крутських, І.Л. Сафронова,
О.А. Смірнова, Є.Б. Бєлова та ін. Серед українських дос-
лідників, які розробляють методологічні засади інфор-
маційної безпеки, слід відзначити таких, як: О.Г. Ши-
рокова-Мурараш, В.І. Гурковський, Г.М. Сащук, Г.Г. По-
чепцов, В.Г. Королько, О.П. Голобуцький, В.М. Бриж-
ко, В.С. Цимбалюк, Б.А. Кормич, Є.Я. Кравець, О.В. Олій-
ник, Л.Є. Шиманський та ін. Відомий дослідник В.М. Фу-
рашев визначає основні стримуючі фактори правового

забезпечення інформаційної безпеки для України [3, с.
117—118].

У наукових джерелах останніх років окремим питан-
ням розглядалися правові засади діяльності військових
формувань і правоохоронних органів в умовах зброй-
ного протистояння у роботах А.В. Басова, С.В. Бєлая,
Ю.В. Дубка, О.В. Гуляка, І.В. Євтушенка, С.О. Кузнічен-
ка, В.А. Лаптія, С.О. Магди, В.Я. Настюка, О.В. Негод-
ченка, Г.М. Перепелиці, В.М. Плішкіна, М.Б. Саакяна,
М.П. Стрельбицького, Д.В. Талалая, О.С. Шаптали та ін.
Означеними науковцями зроблено значний доробок у
дослідження проблем службово-бойової діяльності
військових формувань та правоохоронних органів спе-
ціального призначення в умовах збройного протисто-
яння, однак вони досліджували окремі питання реагу-
вання на збройні конфлікти. Ґрунтовного дослідження
нормативно-правового забезпечення з реагування на
кризові ситуації, що супроводжуються збройним про-
тистоянням, не здійснювалось. Так само залишаються
відкритими і потребують подальших досліджень питан-
ня вироблення ефективних механізмів державного
управління інформаційною сферою у контексті забез-
печення безпеки людини, суспільства і держави. Тож те-
матика дослідження є сучасною та актуальною.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Завданнями цієї статті є аналіз існуючих державних

інституцій (суб'єктів), що формують систему антикри-
зового реагування в Україні, виявлення взаємозв'язку
між виникненням кризових явищ в державі та неефек-
тивністю дії механізмів публічного управління, між гло-
бальним та національним рівнем прояву терористичних
загроз (у тому числі загроз інформаційного тероризму),
а також окреслення можливих напрямків (шляхів) вдос-
коналення державного механізму протидії інформацій-
ному тероризму, як складової загальнодержавної сис-
теми реагування на кризові ситуації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Серед науковців триває полеміка щодо визначення
природи і сутності кризи. На даний час серед фахівців
немає єдиного підходу до з'ясування як сутності кризи,
так і до змісту антикризового управління. Однак при
відповідній організації управління та ухваленні необ-
хідних управлінських рішень держава має усі можли-
вості подолати ризики і загрози, що постають перед
нею, незважаючи на негативний вплив зовнішнього ото-
чення. Тому, насамперед, необхідно визначитися з су-
б'єктами реагування на кризові ситуації в Україні та за-
конодавством, що лежить в основі формування систе-
ми антикризового реагування.

Відповідно до Конституції України, координаційним
органом з питань національної безпеки і оборони при
Президентові України є Рада національної безпеки і
оборони України, функціями якої є "внесення пропо-
зицій Президентові України щодо реалізації засад внут-
рішньої і зовнішньої політики у сфері національної без-
пеки і оборони, координація та здійснення контролю за
діяльністю органів виконавчої влади у сфері національ-
ної безпеки і оборони у мирний час, а також координа-
ція та здійснення контролю за діяльністю органів вико-
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навчої влади у сфері національної безпеки і оборони в
умовах воєнного або надзвичайного стану та при виник-
ненні кризових ситуацій, що загрожують національній
безпеці України" [4].

Основою нормативно-правового забезпечення з
реагування на кризові ситуації, що супроводжуються
збройним протистоянням є Закон України "Про основи
національної безпеки України" [5]. Він дає визначення
поняття "воєнна організація держави" ("сукупність
органів державної влади, військових формувань, утво-
рених відповідно до законів України, діяльність яких
перебуває під демократичним цивільним контролем з
боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист
національних інтересів України від зовнішніх та внут-
рішніх загроз"). Закон визначає загрози національній
безпеці як наявні та потенційно можливі явища і чинни-
ки, що створюють небезпеку життєво важливим націо-
нальним інтересам України. Серед них, поміж інших, у
внутрішньополітичній сфері виділяються загрози інфо-
рмаційної сфери:

— прояви обмеження свободи слова та доступу до
публічної інформації;

— поширення засобами масової інформації культу
насильства, жорстокості, порнографії;

— комп'ютерна злочинність та комп'ютерний теро-
ризм;

— розголошення інформації, яка становить держав-
ну таємницю, або іншої інформації з обмеженим досту-
пом, спрямованої на задоволення потреб і забезпечен-
ня захисту національних інтересів суспільства і держа-
ви;

— намагання маніпулювати суспільною свідомістю,
зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної
або упередженої інформації.

Закон України "Про основні засади забезпечен-
ня кібербезпеки України" деталізує та поглиблює нор-
мативно-правове забезпечення з реагування на кри-
зові ситуації в інформаційній сфері, визначає правові
та організаційні основи забезпечення захисту життє-
во важливих інтересів людини і громадянина, су-
спільства та держави, національних інтересів Украї-
ни у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принци-
пи державної політики у сфері кібербезпеки, повно-
важення державних органів, підприємств, установ,
організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні за-
сади координації їхньої діяльності із забезпечення
кібербезпеки [6].

Особливе значення серед нормативно-правових
актів щодо забезпечення національної безпеки Украї-
ни взагалі, а реагування на кризові ситуації, що суп-
роводжуються збройним протистоянням, зокрема, є
Стратегія національної безпеки України (далі — Стра-
тегія) [7], яка спрямована на реалізацію до 2020 року
визначених нею пріоритетів державної політики на-
ціональної безпеки. Стратегія має основоположне
значення, оскільки відповідає сучасним викликам і
загрозам безпеки держави (серед яких інформацій-
но-психологічна війна, приниження української мови
і культури, фальшування української історії, форму-
вання російськими засобами масової комунікації аль-
тернативної до дійсності викривленої інформаційної
картини світу; загрози кібербезпеці і безпеці інфор-

маційних ресурсів; загрози безпеці критичної інфра-
структури), а також визначає основоположні позиції
з реагування сил сектору безпеки і оборони на кри-
зові ситуації, що супроводжуються збройним проти-
стоянням, серед яких:

забезпечення інформаційної безпеки;
забезпечення кібербезпеки і безпеки інформацій-

них ресурсів.
Більш глибокі позиції з реагування сил сектору без-

пеки і оборони на кризові ситуації в кіберпросторі фор-
мулює Стратегія кібербезпеки України [8]. Національ-
на система кібербезпеки має насамперед забезпечити
взаємодію з питань кібербезпеки державних органів,
органів місцевого самоврядування, військових форму-
вань, правоохоронних органів, наукових установ, на-
вчальних закладів, громадських об'єднань, а також
підприємств, установ та організацій незалежно від фор-
ми власності, які провадять діяльність у сфері електрон-
них комунікацій, захисту інформації та/або є власни-
ками (розпорядниками) об'єктів критичної інформацій-
ної інфраструктури.

Наступним першорядним нормативно-правовим
актом є Воєнна доктрина України, яка є "системою по-
глядів на причини виникнення, сутність і характер су-
часних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобіган-
ня їх виникненню, підготовку держави до можливого
воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної
сили для захисту державного суверенітету, територіаль-
ної цілісності, інших життєво важливих національних
інтересів" [9]. Воєнна доктрина, в першу чергу, грун-
тується на результатах аналізу та прогнозування воєн-
но-політичної обстановки та високої готовності до обо-
рони. Так, до воєнно-політичних викликів, які можуть
перерости в загрозу застосування воєнної сили проти
України, серед інших віднесено цілеспрямований інфор-
маційний (інформаційно-психологічний) вплив з боку
РФ з використанням сучасних інформаційних техно-
логій, спрямований на формування негативного міжна-
родного іміджу України, а також на дестабілізацію внут-
рішньої соціально-політичної обстановки, загострення
міжетнічних та міжконфесійних відносин в Україні або
її окремих регіонах і місцях компактного проживання
національних меншин.

Основними завданнями воєнної політики України
серед інших визначено:

— удосконалення державної інформаційної політи-
ки у воєнній сфері;

— попередження та ефективна протидія інформа-
ційно-психологічним впливам іноземних держав, спря-
мованим на підрив обороноздатності, порушення суве-
ренітету і територіальної цілісності України, дестабілі-
зацію внутрішньої соціально-політичної обстановки,
провокування міжетнічних та міжконфесійних конф-
ліктів в Україні.

Ще одним значимим нормативно-правовим актом
забезпечення з реагування на кризові ситуації, що су-
проводжуються збройним протистоянням, є Концепція
розвитку сектору безпеки і оборони України (Концеп-
ція) [10]. Концепцією визначено, що основною метою
реформування та розвитку сектора безпеки і оборони
є формування та підтримання спроможностей, що дасть
змогу гарантовано забезпечити адекватне і гнучке реа-
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гування на весь спектр загроз національній безпеці Ук-
раїни, раціонально використовуючи наявні у держави
можливості і ресурси. Відповідно до неї, для ефектив-
ного розвитку сектора безпеки і оборони в сучасних
умовах найбільш перспективними є заходи з забезпе-
чення ISSN 1995-6134 417 Forum Prava, 2017. (5). 415-
420 ефективної координації та функціонування держав-
ної системи кризового реагування; удосконалення сис-
теми державного прогнозування та стратегічного пла-
нування, системи планування застосування військ (сил)
і засобів сектору безпеки і оборони на основі принципів
і стандартів ЄС та НАТО та налагодження та підтриман-
ня взаємодії з авторитетними міжнародними організа-
ціями та державами, спрямованої на нейтралізацію не-
гативних наслідків прямих, позаконвенційних, гібридних
та інших актів агресії проти України [10].

Також важливими шляхами досягнення необхідних
спроможностей складових сектору безпеки і оборони
є раціональний розподіл завдань у секторі безпеки і
оборони, формування системи управління силами без-
пеки і оборони та створення єдиної системи ситуацій-
них центрів державних органів для забезпечення взає-
модії цієї системи із Ситуаційним центром НАТО [10].
До обговорення системи ситуаційних центрів ми ще по-
вернемося пізніше, для того, щоб дати їй більш деталь-
не розуміння і визначення її ролі в загальнодержавній
системі антикризового реагування.

А підводячи попередній підсумок можливо заува-
жити таке:

1. Єдиного, врегульованого вітчизняним законодав-
ством підходу до з'ясування як сутності кризи, так і до
змісту антикризового управління в Україні немає, що
безумовно може бути предметом майбутніх досліджень
науковців.

2. Аналізуючи існуючі державні інституції (суб'єк-
ти), що повинні формувати основу загальнодержавної
системи антикризового реагування в Україні слід звер-
нути увагу на нещодавно введений в дію Закон України
"Про національну безпеку України" [11]. В ньому зако-
нодавець дає визначення сектору безпеки і оборони та
у статтях 13, 14 пояснює сам принцип і порядок держав-
ного реагування на загрози національній безпеці Украї-
ни, у тому числі у разі виникнення кризових ситуацій.

Натомість, можливо констатувати, що високотехно-
логічні терористичні акції нової епохи здібні сьогодні
продукувати системні кризи не тільки в Україні, а й всієї
світової спільноти і поставити під загрозу існування окре-
мих регіонів світу. Цей процес підсилюється ще й роз-
витком інформаційних технологій та появою феномену
кібертероризму — явища, яке впливає на стабільність
політичної, соціальної, духовної сфери суспільства. В
нашій країні кризові явища поміж іншого ще й усклад-
нюються та підсилюються веденням проти України
гібридної війни з боку Російської Федерації.

Тому, очевидним постає питання виявлення взаємо-
зв'язку між виникненням кризових явищ в державі та
неефективністю дії механізмів публічного управління,
між глобальним та національним рівнем прояву теро-
ристичних загроз (у тому числі загроз інформаційного
тероризму).

Для початку необхідно проаналізувати сутність та
першопричини виникнення кризи, або кризових си-

туацій. Кризові явища соціально-економічних систем
досліджувалися в працях таких учених, як: С. Бессонов,
В. Волконський, С. Говриленков, С. Гурієв, В. Дребен-
цов, М. Делягін, В. Івантер, А. Ілларіонов, Г. Канторо-
вич, Г. Клейнер, О. Луговий, В. Макаров, В. Синельні-
ков, П. Сорокін, Р. Яковлев, Є. Ясін, а також у роботах
таких іноземних учених, як: G. Alfandan, J. Dlanchard,
G. Calvo, F. Szyrmer, E. Porotti, B. Pinto, J. Rostowski,
M. Chafftr та в розробках багатьох інших фахівців. Але
основним недоліком більшості теоретичних праць є їх
спеціалізована обмеженість щодо криз управлінських
структур. Вітчизняні вчені зосередили свою увагу на
вивченні таких аспектів подолання кризи в державному
управлінні:

— механізми управління кризами суспільного роз-
витку в системі державного управління (Т.І. Пахомова);

— становлення й розвиток антикризових технологій
як механізму реалізації цілей державного управління в
Україні (В.І. Шарий).

Серед сучасних зарубіжних досліджень (C. Флана-
ган, Е. Циммерманн, Т. Парсонс), присвячених політичній
кризі, варто відзначити праці, в яких розглядаються
питання концептуалізації поняття кризи, методології її
дослідження, а також еволюції наукової рефлексії щодо
цієї проблематики.

Аналізуючи роботи вчених можливо дійти виснов-
ку, що з одного боку криза системи публічного управл-
іння підштовхує країну до більш глибоких внутрішніх
кризових явищ у політичній, соціальній та духовній сфе-
рах і може виражатися в невдоволеннях мас (мітинги,
страйки, протести) і призводити до екстремістських,
терористичних дій, у тому числі виражених у формі
інформаційного тероризму (або кібертероризму). З
іншого боку, процеси глобалізації світу та розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій породили та-
кий вид тероризму як інформаційний. Інформаційний
тероризм здійснюється в області, що охоплює політичні,
філософські, правові, естетичні, релігійні й інші погля-
ди й ідеї, тобто у духовній сфері, там, де ведеться бо-
ротьба ідей. Доступність інформаційних технологій
значно підвищує його ризики, бо, чим інформатизован-
ішим є суспільство, тим більше воно піддатливе до
впливів масово-психологічного терору. Отже, є підста-
ви говорити про інформаційно-психологічний вплив
спрямований на свідомість і душу людини. Об'єктом
даного впливу є як окремі особи, групи осіб, так і цілі
держави.

Отже, можливо дійти висновку про існування взає-
мозв'язку між кризою системи публічного управління
та збільшенням загрози інформаційного тероризму, що
у свою чергу повинно спонукати державні органи до
пошуку нових шляхів стабілізації політичної ситуації,
вдосконалення державних механізмів протидії інфор-
маційному тероризму як складової загальнодержавної
системи антикризового реагування.

Пошук напрямів (шляхів) вдосконалення держав-
ного механізму реагування на кризові ситуації та її
складової — механізмів протидії інформаційному те-
роризму, справа не проста і ускладнюється вона, перш
за все, налагодженням дієвого механізму координації
суб'єктів різної відомчої підпорядкованості зі своїми,
визначеними законодавством, завданнями. В цьому
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аспекті важливим є дослідження системи ситуаційних
центрів.

Так, Указом Президента України від 28.02.2015
№ 115/2015 введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 25.01.2015 року "Про
створення та забезпечення діяльності Головного си-
туаційного центру України" [12]. Мережа ситуаційних
центрів створюється на інформаційно-технологічній
платформі національного центру управління телекому-
нікаційними мережами, що забезпечить можливість
прийняття оперативних та ефективних управлінських
рішень щодо використання ресурсів наявних в державі
телекомунікаційних мереж в умовах надзвичайних си-
туацій, надзвичайного та воєнного стану, зокрема в інте-
ресах управління державою, забезпечення потреб обо-
рони та безпеки держави.

Створення Головного ситуаційного центру України
(далі — ГСЦ) може відіграти основоположну комуніка-
тивну роль в рамках створення ефективного механізму
протидії інформаційному тероризму як складової за-
гальнодержавної системи антикризового реагування.

З усіх зазначених вище функцій антикризового ре-
агування створення мережі ГСЦ лише частково забез-
печує пошук, збір, обробку даних, прийняття рішень,
координацію і контроль. Не забезпеченими залишають-
ся: сформований відповідно до Закону України "Про
основні засади забезпечення кібербезпеки України"
перелік об'єктів захисту, загрози, сценарії їхньої еска-
лації, спроможності системи національної безпеки; мо-
ніторинг, моделювання, прогноз сценаріїв ескалації за-
гроз; планування організації, підготовки, розгортання
та застосування сил і засобів; оперативне управління
ними.

Це вимагає продовження
та поглиблення реформи. Не-
обхідно визначитись з управ-
лінською ланкою, що зможе
на основі отриманої інфор-
мації, з урахуванням наявних
ресурсів сил і засобів напра-
цьовувати варіанти адресно-
го антикризового реагування
та надавати загальній системі
варіанти своєчасної та адек-
ватної протидії кризовим яви-
щам і реагування на них
(міністерства та відомства,
сили, що перебувають у їх-
ньому розпорядженні, відпо-
відають за протидію загро-
зам у відповідних сферах і
мають у своєму складі функ-
ціональні модулі, що залуча-
ються до антикризових за-
ходів на випадок комбінова-
них сценаріїв).

Пропонується наступна
модель управлінської ланки
реагування на кризові ситу-
ації в Україні (рис. 1).

Функціями Антикризово-
го центру мають бути: струк-

турування проблемних галузей; збір і комплексний
аналіз інформації за всіма сферами національної без-
пеки; моніторинг ескалації загроз; моделювання і про-
гнозування кризових ситуацій; визначення потрібних
спроможностей із запобігання ескалації кризових си-
туацій і з реагування на них. Центр стратегічного та опе-
ративного планування має відповідати за підготовку,
розробку, експертизу концептуальних і стратегічних
документів, законодавчих і підзаконних актів, а також
опрацювання оперативних питань, що виносяться на
розгляд Президента, ВРУ та РНБО — на замовлення
Адміністрації Президента, секретаріатів ВРУ та РНБО.
Взаємодія Центру стратегічного та оперативного пла-
нування та Антикризового центру із силовими відом-
ствами, іншими органами влади, науковими установами
та широким експертним середовищем має забезпечити
повноту аналізу всього спектру загроз, раннє їх вияв-
лення, відстеження, попередження про небажаний роз-
виток подій, можливість запобігти їх ескалації і пере-
творенню на кризові ситуації. Центр антикризового ре-
агування забезпечує комплексне планування та коор-
динацію спільних дій з підготовки та застосування струк-
тур системи національної безпеки. У складі Центру ство-
рюються ситуативні групи (організаційне ядро штабів)
— відповідно до заздалегідь визначених сценаріїв (ка-
тегорій кризових ситуацій). Вони очолюються особами
з числа керівників відповідних міністерств, відомств,
силових структур або заступників Секретаря РНБО,
відповідальними за врегулювання кризових ситуацій. У
докризовому періоді ці групи відповідають за опрацю-
вання документації, необхідної для залучення і спільно-
го застосування потрібних сил і засобів, і підтримують
зв'язок з міністерствами, відомствами та визначеними

Рис. 1. Модель управлінської ланки реагування на кризові ситуації

в Україні
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силами. У випадках проведення операцій із запобіган-
ня ескалації загроз і реагування на кризові ситуації ці
групи доукомплектовуються до повних штатів відповід-
них штабів, які починають виконувати функції керівниц-
тва спільними діями силових структур з врегулювання
криз і ліквідації їхніх наслідків. Прикладами ситуатив-
них груп (штабів) можуть бути Ставка Верховного Го-
ловнокомандувача, штаби з подолання наслідків при-
родних лих чи техногенних катастроф, штаби із забез-
печення соціально-політичної стабільності під час ви-
борчих кампаній тощо. У їхнє підпорядкування на час
підготовки, спільних навчань і проведення антикризо-
вих заходів передаються відповідні сили кризового по-
передження та реагування у складі потрібних функціо-
нальних модулів міністерств і відомств. Комплекти сил,
до яких залучаються потрібні підрозділи спеціального
призначення силових структур, можуть розглядатися як
Сили спеціальних операцій. Таким чином, запропонова-
на організаційна структура дає змогу забезпечити
функції всього життєвого циклу управлінської ланки та
за умов якісного правового, адміністративного, фінан-
сового, кадрового та інформаційного забезпечення —
домогтися високого рівня національної безпеки.

Отже, своєчасним наразі є актуалізація питання
міжвідомчої взаємодії складових сектору безпеки і обо-
рони та створення сучасних ситуаційних центрів. А про-
ведена в рамках комплексного огляду сектору безпеки
і оборони оцінка стану воєнної безпеки держави, а та-
кож набутий досвід участі складових сектору безпеки і
оборони у антитерористичній операції призвели до ство-
рення об'єднаного керівництва силами оборони держа-
ви відповідно до Закону України "Про особливості дер-
жавної політики із забезпечення державного суверени-
тету України на тимчасово окупованих територіях у До-
нецькій та Луганській областях" [13]. В ньому чітко
визначено функціонування об'єднаних сил оборони,
здійснюється розподіл відповідальності за формуван-
ня та застосування сил оборони, що позитивно позна-
чається на здатності керівництва держави здійснювати
ефективне управління у сфері оборони; наявність
об'єднаного керівництва силами оборони, яке здійс-
нюється відповідно до принципів і стандартів, прийня-
тих державами-членами НАТО.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи думку щодо визначення та аналізу
державних інституцій (суб'єктів) антикризового реагу-
вання в Україні можливо стверджувати про достатні
інституціональні засади реагування на кризові ситуації
в Україні через суб'єктів антикризового реагування в
контексті розглянутого вище вітчизняного законодав-
ства. Проте єдиного, врегульованого вітчизняним зако-
нодавством, підходу до з'ясування як сутності кризи, так
і до змісту антикризового управління в Україні немає,
що безумовно може бути предметом майбутніх дослід-
жень науковців.

Кризові ситуації, які виникають у країні можуть ство-
рювати реальну загрозу самозбереженню діючої сис-
теми, здійснювати виклик чинній владі, що може при-
звести до зміни політичного курсу та політичної систе-
ми загалом. Кризові процеси підсилюються радикаль-

ними діями в інформаційному просторі породжуючи
нову форму протиправних дій ХХІ століття — інформа-
ційний тероризм (кібертероризм). Процеси глобалізації
породжують сприйнятливі умови для інформаційного
тероризму, нав'язуючи світовій спільноті, а також будь-
якій країні свої радикальні ідеї, які у свою чергу можуть
спровокувати кризові явища на рівні країни, регіону,
світу.

Отже, інформаційний фактор став невід'ємною
складовою тероризму як суспільно-політичного явища,
а дослідження останнього вказує на необхідність роз-
витку дієвого антитерористичного механізму (насампе-
ред боротьби з інформаційним тероризмом), як скла-
дової загальнодержавної системи антикризового реа-
гування. А на шляху вдосконалення механізмів протидії
інформаційному тероризму як складової загальнодер-
жавної системи антикризового реагування має стати
створення моделі ефективної управлінської ланки дер-
жави, яка зможе керувати наявними ресурсами сил і
засобів суб'єктів антикризового реагування під час ви-
никнення будь-яких кризових ситуацій (довготривалих,
системних, екстремально-часових) для надання керів-
ництву держави необхідних варіантів антикризового ре-
агування.

Визначені та обгрунтовані пріоритетні напрями ана-
лізу інформаційної безпеки українського суспільства та
удосконалення державного механізму реагування на
виклики і загрози інформаційного тероризму не можна
вважати закінченими. Очевидно, що удосконалення без-
пекових процесів у цій сфері вимагає подальших фахо-
вих дискусій науковців і практиків.
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Метою статті є визначення державно-управлінського змісту загроз фінансовій безпеці

України та їх класифікація.

Для вирішення завдань дослідження використовувалися системно-ситуаційний та інститу-

ціональний підходи.

Встановлено, що смисловий простір державно-управлінського змісту поняття "загрози фінан-

совій безпеці" розкривається за допомогою визначення загрози як інституту, в якому втілюється

причина діяльності держави щодо забезпечення фінансової безпеки.

Доведено, що з причин складності фінансово-кредитної сфери в умовах фінансової глоба-

лізації, трансграничного характеру сучасних загроз фінансовій безпеці класифікація загроз,

яка використовується в офіційному та науковому дискурсах не дозволяє в повній мірі побуду-

вати чітку ієрархію загроз та розробити адекватні заходи державного реагування на виявлені

загрози.

З метою систематизації загроз фінансовій безпеці України класифікаційну сітку загроз фінан-

совій безпеці запропоновано доповнити низкою критеріїв класифікації, що дозволить враху-

вати трансграничні загрози фінансовій безпеці України.

The purpose of the article is to determine the state-management content of the threats to Ukraine's

financial security and their classification.

It is used system-situational and institutional approaches to solve the problems of research.

It is established that the measuring space of the state-management content of the concept of

"threat financial security" is disclosed by defining the threat as an institution in which it is implemented

the reason for the state's activity to ensure financial security.

It is proved that from reasons of complexity of financial and credit sector in terms of financial

globalization, the cross-border nature of the threats to financial security classification of threats in

official and scientific discourse does not allow fully building a clear hierarchy of threats, and

developing adequate measures of public reaction to detect its threats.

In order to systematize threats to the financial security of Ukraine the classification of threats net

of the financial security is offered to supplement the number of classification criteria that will take

into account a cross-border threat to the financial security of Ukraine.
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мовлено відсутністю єдиних підходів серед вітчиз-
няних науковців щодо визначення сутності фінан-
сової безпеки, переліку її загроз, напрямів її забез-
печення.
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Ця обставина й визначає зв'язок загальної про-
блеми з найбільш важливими науковими та практич-
ними завданнями дослідження питання визначення
державно-управлінського змісту загроз фінансовій
безпеці України, їх класифікації та систематизації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз чинного законодавства України з питань
забезпечення фінансової безпеки [1; 2] та резуль-
татів наукових досліджень у цій специфічній сфері
[3—7] дозволяє констатувати, що: 1) в офіційному
та науковому дискурсах розроблено класифікацію
загроз фінансовій безпеці України; 2) у науковій
літературі не вироблено єдиного підходу до класи-
фікації загроз фінансовій безпеці.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У запропонованій в офіційному та науковому
дискурсах класифікації загроз фінансовій безпеці не
відображено весь спектр загроз, що пов'язано зі
складністю фінансово-кредитної сфери в умовах
фінансової глобалізації, а також трансграничним ха-
рактером сучасних загроз фінансовій безпеці Украї-
ни.

Саме тому метою статті є визначення державно-
управлінського змісту загроз фінансовій безпеці Ук-
раїни та їх класифікація.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Попередньо зауважимо, що забезпечення фінан-

сової безпеки України — це діяльність держави і
всього суспільства, спрямована на: 1) стабільне фун-
кціонування фінансової сфери, на захист національ-
них цінностей та інтересів у цій специфічній сфері;
2) запобігання та протидію загрози правам і свобо-
дам людини, матеріальним і духовним цінностям сус-
пільства, конституційному ладу, суверенітету і тери-
торіальної цілісності країни; 3) всебічне сприяння
соціально-економічному розвитку України, в першу
чергу в плані підвищення якості життя громадян [5,
с. 194].

Відповідно, місія системи фінансової безпеки
держави полягає у своєчасному виявленні та запо-
біганні як зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і заг-
роз національним інтересам у фінансовій сфері, за-
безпеченні монетарного суверенітету банківської
системи України, ефективності та конкурентоспро-
можності фінансової системи. Водночас місія сис-
теми забезпечення фінансової безпеки як структур-
ного елементу системи фінансової безпеки, поля-
гає у моніторингу загроз та своєчасному реагуванні
на виявлені загрози. Під останньою зазвичай розу-
міють невідповідність бажаного і фактичного рівнів
досягнення цілей управління фінансовою безпе-
кою.

З метою своєчасного та адекватного реагування
на загрози фінансовій безпеці необхідно ідентифі-
кувати загрози та структурувати проблеми забезпе-
чення безпеки. В контексті зазначеного доцільним
є: 1) визначити об'єкти загроз фінансовій безпеці;

2) класифікувати та систематизувати загрози фінан-
совій безпеці України.

У "Методичних рекомендаціях щодо розрахунку
рівня економічної безпеки України" (2013) фінансо-
ва безпека визначається, як стан фінансової систе-
ми країни, за якого створюються необхідні фінан-
сові умови для стабільного соціально-економічного
розвитку країни, забезпечується її стійкість до
фінансових шоків та дисбалансів, створюються умо-
ви для збереження цілісності та єдності фінансової
системи країни. У Методичних рекомендаціях було
наведено перелік індикаторів та джерел вхідної
інформації за складовими фінансової безпеки, зок-
рема для: банківської безпеки; безпеки небанківсь-
кого фінансового ринку; боргової безпеки; бюджет-
ної безпеки; валютної безпеки; грошово-кредитної
безпеки [2].

З урахуванням викладеного під об'єктами загроз
фінансовій безпеці України пропонуємо визначити
фінансові інтереси як держави в цілому, так і учас-
ників фінансового ринку, суб'єктів підприємницької
діяльності,  громадян тощо.  Варто додати, що
найбільш важливих національних інтересів в Україні
у фінансовій сфері вітчизняними дослідниками виз-
начено в [5, с. 194—195].

Класифікація та систематизація загроз фінан-
совій безпеці України взаємопов'язаний процес. Зав-
дання класифікації полягає у виявленні подібності і
різниці загроз, відмежуванні однієї від іншої, роз-
поділенні їх по певним групам з тим, щоб встанови-
ти зв'язки між ними. В цьому сенсі класифікація ви-
ступає як аналітичний момент систематизації. Остан-
ня завершує цей процес, об'єднує виявлені зв'язки в
єдину структуру, тобто виступає як ціль та підсумок
класифікації, її синтетичний момент. Разом з цим
систематизація визначає загальним напрямок по-
дальшого цілеспрямованого дослідження загроз
фінансовій безпеці України.

Отже, під поняттям "класифікація загроз фінан-
совій безпеці" будемо розуміти єдине систематизо-
ване групування загроз фінансовій безпеці, за озна-
ками сутності деструктивного впливу на об'єкт без-
пеки, джерел загроз, а також за просторово-часо-
вими та змістовними характеристиками деструктив-
ного впливу.

Розглянемо класифікацію загроз фінансовій
безпеці в офіційному дискурсі державного управлі-
ння. Так, в Концепції забезпечення національної без-
пеки у фінансовій сфері (2012 р.) до явищ і чинників,
що можуть призвести до створення зовнішніх загроз
національній безпеці у фінансовій сфері віднесено
[1]: обмеженість доступу до міжнародних фінансо-
вих ринків; значна залежність від експортно-імпор-
тної  діяльності;  погіршення стану зовнішньої
торгівлі, зростання дефіциту платіжного балансу,
зокрема рахунка поточних операцій; значна за-
лежність від зовнішніх кредиторів; вплив світових
фінансових криз на фінансову систему держави.

Також у Концепції до явищ і чинників, що можуть
призвести до створення внутрішніх загроз націо-
нальній безпеці у фінансовій сфері, віднесено [1]: не-
стабільність та недосконалість правового регулю-
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вання у фінансовій сфері; нерівномірний розподіл
податкового навантаження на суб'єктів господарю-
вання, що зумовлює ухилення від сплати податків та
відплив капіталу за кордон; відплив капіталу за кор-
дон внаслідок погіршення інвестиційного клімату;
низький рівень бюджетної дисципліни і незбалансо-
ваність бюджетної системи; збільшення обсягу дер-
жавного боргу; тінізація економіки; недостатній
рівень золотовалютних резервів; значний рівень до-
ларизації економіки; істотні коливання обмінного
курсу національної валюти, не обумовлені дією мак-
роекономічних факторів; слабкий розвиток фондо-
вого ринку, зокрема в частині застосування ме-
ханізмів обліку та переходу прав власності на цінні
папери, а також забезпечення захисту прав інвес-
торів на фондовому ринку; недостатній рівень капі-
талізації фінансової системи.

У науковому дискурсі визначено такі внутрішні
загрози фінансовій безпеці України, як [3, с. 243; 5,
с. 196; 6, с. 33]: низький рівень соціально-трудових
відносин, соціальної спрямованості економіки; по-
милки, зловживання та інші відхилення (безгоспо-
дарність, різноманітні економічні злочини, тощо) в
управлінні фінансової системи держави; скорочен-
ня використовуваної ресурсної основи у фінансово-
кредитній сфері діяльності для виходу з економіч-
ної кризи та успішного проведення подальших ре-
форм; розвал фінансово-кредитної системи і по-
слаблення її стабілізуючих функцій у сфері виконан-
ня та формування бюджету; падіння платоспромож-
ності населення; скорочення ролі внутрішніх соц-
іально-економічних стимуляторів економічного зро-
стання; зростання економічної злочинності, ко-
рупції; зростання фінансових втрат в результаті
збільшення масштабів і поглиблення соціальної на-
пруженості в сфері економічних відносин; недоско-
налість механізмів формування економічної політи-
ки держави; втрата фінансової самостійності у вирі-
шенні соціально-економічних питань та власної
фінансової інфраструктури; нераціональний роз-
поділ банківською системою кредитних ресурсів у
стратегічно важливі види економічної діяльності;
дефіцит державного бюджету; дефіцит платіжного
балансу; високий рівень інфляції; низький рівень
страхових виплат; низька частка довгострокового
страхування; слабкий розвиток інфраструктури фон-
дового ринку; зростання внутрішнього і зовнішньо-
го боргу; криза інвестиційної сфери; низька ефек-
тивність бюджетно-податкової системи; дисбаланс
у динаміці макроекономічних показників.

У науковому дискурсі визначено такі зовнішні за-
грози фінансовій безпеці України, як [3, с. 243; 5, с.
196; 6, с. 33]: інтернаціоналізація та глобалізація
світового господарства; порушення національних
пріоритетів України у сфері фінансів через просу-
вання іноземними партнерами вигідних їм економіч-
них проектів і фінансових програм; формування іно-
земними партнерами такої структури зовнішньоеко-
номічних зв'язків з Україною, коли остання посту-
пово перетворюється на їх сировинний придаток;
зростання зовнішньої фінансової заборгованості
України, посилення її залежності від іноземних кре-

дитів; нерозвиненість ринків капіталу та їх інфраст-
руктури; криза грошової і фінансово-кредитної сис-
тем; нестабільність економіки; високий рівень зов-
нішньої заборгованості на 1 особу.

Вітчизняний дослідник Е. Дмитренко запропону-
вав класифікацію загроз фінансовій безпеці за та-
кими критеріями: за напрямами впливу на фінансо-
ву  діяльність (джерело загрози): внутрішні та
зовнішні; за ступенем небезпеки: особливо небез-
печні, небезпечні; за можливістю дії: реальні, по-
тенційні; за масштабами дії: національні, локальні,
iндивiдуальнi; за тривалістю дії: тимчасові, постійні;
за характером впливу: прямi, безпосередні, опосе-
редковані; за терміном дії: довгострокові, середнь-
острокові, короткострокові, поточні; за сферою
фінансової діяльності: загрози фінансовій безпеці у
бюджетній, податковій, банківській, валютній сфе-
рах, у сфері грошового обігу та розрахунків [4, с.
26—27].

На нашу думку, до класифікаційної сітки за кри-
терієм джерело загрози варто додати трансграничні
загрози, що є поєднанням дії як внутрішніх так і зов-
нішніх загроз. Водночас до класифікаційної сітки
загроз фінансовій безпеці пропонуємо доповнити
такі критерії класифікації, як: критерій форми реал-
ізації деструктивного фінансового впливу, що дає
змогу визначити ступінь маскування ворожих та не-
доброзичливих намірів суб'єктів фінансових відно-
син (явні та скриті загрози); критерій напрямів дест-
руктивного фінансового впливу на фінансову систе-
му (загрози інтересам держави, учасників фінансо-
вого ринку, суб'єктів підприємницької діяльності,
громадян тощо). Критерій ступеня небезпеки пропо-
нуємо замінити на критерій максимально можливих
збитків або ступеню впливу загроз на виживання суб-
'єкта фінансової безпеки (низький, середній та ви-
сокий ступінь впливу загрози).

Враховуючи складність фінансово-кредитної
сфери [1—7] пропонуємо розширити класифікацію
загроз фінансовій безпеці за критерієм сфера фінан-
сової діяльності, а саме до загроз у сфері фінансо-
во-грошового обігу, у банківській сфері, загроз, що
пов'язані із функціонуванням фондового ринку про-
понуємо додатково виокремити загальні загрози
фінансовій безпеці та загрози фінансовій безпеці,
що пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю.

Це дозволить дослідити загрози фінансовій без-
пеці трансграничного характеру, що поєднують у
собі дію внутрішніх та зовнішніх загроз, а також
спрогнозувати каскадний ефект їх реалізації за пев-
них умов.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:
1. Безпека у функціональному і системнотворчо-

му сенсі — це простір відповідальності держави.
Саме тому смисловий простір державно-управлі-
нського змісту поняття "загрози фінансовій безпеці"
розкривається за допомогою визначення загрози як
інституту, в якому втілюється причина діяльності
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держави щодо забезпечення фінансової безпеки. В
рамках інституціонального підходу загроза фінан-
совій безпеці є вірогідністю негативних дій на фак-
тори безпеки, й далі на об'єкти фінансової безпеки:
фінансові інтереси як держави в цілому, так і учас-
ників фінансового ринку, суб'єктів підприємницької
діяльності, громадян.

2. Встановлено, що в офіційному дискурсі дер-
жавного управління загрози фінансовій безпеці кла-
сифіковано лише за критерієм джерело загрози —
внутрішні та зовнішні загрози. В науковому дискурсі
загрози фінансовій безпеці класифіковано за низ-
кою критеріїв, а саме: за напрямами впливу на фінан-
сову діяльність (джерело загрози); за ступенем не-
безпеки; за можливістю дії; за масштабами дії; за
тривалістю дії; за характером впливу; за терміном
дії; за сферою фінансової діяльності.

3. Доведено, що з причин складності фінансово-
кредитної сфери в умовах фінансової глобалізації,
трансграничного характеру сучасних загроз фінан-
совій безпеці України класифікація загроз, яка ви-
користовується в офіційному та науковому дискур-
сах державного управління не дозволяє в повній мірі
побудувати чітку ієрархію загроз та розробити адек-
ватні заходи державного реагування на виявлені заг-
рози.

4. З метою систематизації загроз фінансовій без-
пеці України пропонуємо: до класифікаційної сітки
за критерієм джерело загрози додати трансграничні
загрози; класифікаційну сітку загроз фінансовій без-
пеці доповнити такими критеріями класифікації, як:
критерій форми реалізації деструктивного фінансо-
вого впливу, критерій напрямів деструктивного
фінансового впливу на фінансову систему; критерій
ступеню небезпеки замінити на критерій максималь-
но можливих збитків; за критерієм сфера фінансо-
вої діяльності додатково виокремити загальні заг-
рози фінансовій безпеці та загрози фінансовій без-
пеці, що пов'язані із зовнішньоекономічною діяль-
ністю.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
дослідженні трансграничних загроз фінансовій без-
пеці з метою розширення переліку загроз фінансовій
безпеці України та конкретизації положень законів,
що регулюють забезпечення фінансової безпеки Ук-
раїнської держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управлінський вимір стратегічного планування ви-

значається його належністю до формування та здійснення
стратегії розвитку того чи іншого соціального об'єкта —
організації, соціальної системи, держави. Державне
управління завжди орієнтується на досягнення певних
далекосяжних цілей, яким підпорядковується плануван-
ня поточної діяльності. Як вказують дослідники, "загаль-
нодержавне розуміння, візія орієнтирів, які необхідні
суспільству в цілому, а також стимулювання "корисних"
економічних процесів є першочерговим завданням вла-
ди [4, с. 97]. Стратегічне планування конкретизує та ре-
презентує пошуки та вироблення стратегії. Відповідно
воно пов'язане з такими аспектами формулювання стра-
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тегії як розуміння перспектив і майбутніх обрисів об'єкта
управління, а з іншого боку, з активним використанням
інструментарію практичного управління, певних ефек-
тивних методів та технологій управління, які дозволя-
ють вирішити проблеми збалансованості розвитку об-
'єкта управління у процесі досягнення стратегічних
цілей. Відповідно можна вважати, що стратегія як ос-
нова процесу стратегічного планування виступає своє-
рідною моделлю для планування діяльності, що слугує
шляхом для досягнення цілей розвитку за рахунок оп-
тимального і цілеспрямованого використання наявних
ресурсів. Одним з важливих управлінських елементів
цього процесу є визначення змістовних та формальних
засад прийняття управлінських рішень для здійснення
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процесу реалізації стратегії. Також важливим є зв'язок
стратегічного планування з наявними ресурсами управ-
ління та потенціалом розвитку його об'єкта, оскільки
саме вони визначають об'єктивні можливості досягнен-
ня тих чи інших цілей у процесі реалізації стратегічних
цілей розвитку, а також і наявні його обмеження. Реа-
лізація стратегії розвитку здійснюється у межах про-
цесів, що відображаються концептами "стратегічне
управління", "стратегічне планування", "стратегічне мис-
лення", "стратегічний менеджмент".

Стан дослідження проблеми. Слід сказати, що тео-
ретичні та методологічні аспекти стратегічного плану-
вання досліджувалися багатьма вітчизняними та зару-
біжними науковцями. До класичних робіт слід віднести
дослідження таких зарубіжних авторів як К. Ендрю,
П. Зельцніка, Г. Мінцберга, М. Портера, А. Дж. Стріклен-
да, А. Томпсона, А. Чандлера, в яких обгрунтовані ви-
токи класичної теорії стратегічного планування та стра-
тегічного управління. Розбудова класичних концепцій
стратегічного планування здійснюється у роботах як
зарубіжних авторів (W. Trousdale, L. Ramirez, G. Kebede,
T. Yskova), так і вітчизняних науковців (О. Берданова,
В. Вакуленко, В. Тертичка, Н. Кухарська та інші).

Стратегічне планування як важливий вимір управлі-
нської діяльності у тих чи інших аспектах досліджуєть-
ся зарубіжними авторами (І. Ансоффа, В. Борисевич,
К. Знаменська, Г. Кандауроваї, В. Рохчін, С. Тяглов) та
вітчизняними фахівцями з державного управління, еко-
номіки, права (організаційний аспект стратегічного пла-
нування розглянуто у роботах Л. Довганя, В. Нємцова,
С. Оборської, В. Оберемчука, В. Пономаренка, З. Шер-
шньоав, у межах муніципального управління його анал-
ізують Р. Брусак, Г. Дробенко, О. Дудкіна, Ю. Зима, О.
Карим, А. Мельник, Р. Свірський, Ю. Шаров, як складо-
ву системи державного управління воно є предметом
уваги В. Богдановича, В. Малиновського, А. Семенчен-
ка, а на рівні конкретних суб'єктів управлінської діяль-
ності досліджується у роботах Я. Базилюка, В. Ворон-
кової, А. Гальчинського, В. Геєца, Я. Жаліла, Д. Покриш-
ки, Ж. Поплавської). Для нашого дослідження найбільш
важливі аспекти стратегічного планування як управ-
лінської діяльності висвітлені у роботах таких вітчиз-
няних фахівців як В. Вознюк, Л. Довгань, В. Нємцов,
Л. Скібіцька Л. Щоголєва. Стосовно застосування за-
сад стратегічного планування в освітній галузі найбіль-
ше значення мають Г. Дмитренка, Г. Єльникова, В. Мель-
ник, О. Рябоконя, П. Третьякова.

Теоретичні розвідки щодо застосування стратегіч-
ного планування в освіті стали відображенням його ши-
рокого застосування у всіх сферах соціального життя,
починаючи з кінця 1960-х — початку 1970-х років. Тоді
ж науковці відділили даний тип планування від плану-
вання довгострокового на основі розуміння майбутнь-
ого розвитку об'єкта управління. Стратегічне плануван-
ня актуалізувалося у зв'язку із динамічністю розвитку
об'єкта управління і мінливістю орієнтирів майбутньо-
го. Воно грунтується на відході від принципу екстрапо-
ляції попередніх тенденцій розвитку в умовах невизна-
ченості сценаріїв розвитку і вірогіднісного характеру
стратегій.

Вперше у системному вигляді такі ідеї були розроб-
лені у межах теорії стратегічного планування стосовно

управління корпоративними бізнес-структурами у ро-
ботах І. Ансоффа. Стратегічне планування як основа
управління розвитком складних і динамічних об'єктів
стало об'єктом досліджень А. Акера, Р. Акоффа, Р. Бран-
денбурга, Дж. Гелбрейта, П. Друкера, Б. Карлофа,
У. Кінаг, Д. Кліланда, Дж.Б. Куїнна, Г. Мінцберга, Дж. Стей-
нера, Д. Хассіа та інших зарубіжних фахівців. У їхніх
роботах проблематика стратегічного планування посту-
пово розширилася, і одним з напрямів такого розши-
рення стало обгрунтування його використання в системі
державного управління.

Останній аспект виявився надзвичайно важливим
для країн з перехідною економікою, і саме питання дер-
жавного стратегічного планування стали основними
у роботах таких вітчизняних авторів, як В. Віханський,
Я. Жаліло, О. Машков, Н. Нижник, В. Тертичка, Н. Фе-
доров, Ю. Шаров. На сьогодні у вітчизняній науковій
літературі достатньо розлого і глибоко визначені
найбільш важливі аспекти стратегічного планування: ме-
тодологія дослідження та здійснення, стадії на рівні
різних суб'єктів управління, процеси, в яких воно про-
являється, система зв'язків з управлінським та соціо-
культурним середовищем, особливості у різних сферах,
галузях, рівнях, включаючи і освітню галузь. Однак за-
гальною проблемою вітчизняних досліджень є недостат-
ня увага до аналізу стратегічного планування як систе-
ми загалом та в конкретних сферах управлінської діяль-
ності, включаючи, освіту, зокрема. На сьогодні відсутнє
розуміння системи державного стратегічного плануван-
ня як механізму не лише формулювання абстрактних
цілей майбутнього розвитку, а й конкретних інструментів
та систем дій для їх досягнення. Іншою системною про-
блемою є недооцінка взаємодії тенденцій розвитку об-
'єкта управління та його середовища в умовах динаміч-
них змін та нестабільності, що акцентує увагу до потен-
ціалу та слабких сторін об'єкта, а відповідно до можли-
востей інноваційних трансформацій та ризиків.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтування ролі стратегічного планування в

освіті як системного виміру управлінської діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У межах реалізації державної стратегії розвитку

суспільства формується і стратегія розвитку та держав-
ного управління його окремих сфер, включаючи й осві-
ту. Концепт стратегічного планування відображає зна-
чущість адекватного використання ресурсів державно-
го управління щодо регулювання суспільного розвитку
з розумінням його перспектив у межах моделей "інфор-
маційного суспільства", "суспільства знання", "суспіль-
ства освіти". Відповідно для успіху діяльності органів
державної влади сьогодні надзвичайно значимою стає
діяльність зі стратегічного регулювання освітньої сфе-
ри у напрямі забезпечення адаптації усіх освітніх
суб'єктів до системних соціокультурних змін, пов'яза-
них з модернізацій ними процесами у країні. Державна
освітня політика, стратегія освітнього розвитку, стра-
тегічне управління та планування цього процесу визна-
чаються "змінами умов економічного розвитку суспіль-
ства, його цілей і завдань" [9, с. 73]. Ефективне управ-
ління модернізаційними процесами може здійснювати-
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ся лише в умовах моделі управління, що пов'язана з ви-
користанням науково-освтінього потенціалу суспіль-
ства, що робить пріоритетним завдання стратегічного
планування розвитку освітньої сфери та діяльності
освітніх суб'єктів. В умовах динамічних змін та нестаб-
ільності і невизначеності в основі державного управлі-
ння галуззю має бути реалізація здатності до упровад-
ження різноманітних стратегічних напрямів розвитку і
відповідно таких стратегій державного управління осв-
ітою, які забезпечать одночасно і стабільність функціо-
нування, і інноваційний розвиток галузі у контексті по-
треб системної модернізації українського суспільства.

Зі сказаного зрозуміло, що стратегічне планування
в освіті є одним з аспектів загалом стратегічної діяль-
ності системи державного управління і поза цим кон-
текстом не може бути адекватно осмисленим. Страте-
гічне планування виникає як функція стратегічного управ-
ління боку органів державної влади щодо суспільства
та його окремих сфер і підсистем. У системі державно-
го управління постійно здійснюються регулюючі проце-
си на основі прийняття та реалізації управлінських
рішень, і скоординованість останніх на рівні стратегіч-
них цілей і завдань визначає успішність діяльності. До-
слідники вважають, що сьогодні негативна оцінка діяль-
ності влади з боку суспільства "викликана низьким сту-
пенем успіху прийнятих рішень і їх результативності.
Причина полягає у відсутності дієвої системи всеосяж-
ного стратегічного управління державою" [11, с. 50].
Подібна ситуація робить проблематику стратегічного
управління та планування однією з найбільш актуаль-
них у процесі інноваційних змін системи вітчизняного
державного управління.

У науковій літературі "стратегія" в управлінському
сенсі розуміється саме у сенсі планування управлінсь-
кої діяльності, тобто як певний план дій, який націлений
на досягнення тих чи інших цілей, вирішення завдань чи
проблем. Один з фундаторів сучасної теорії стратегіч-
ного управління Г. Мінцберг вказує, що "стратегія являє
собою модель, принцип поведінки, перспективу або
стійку послідовність дій, розбитих в часі" [14, р. 109].
Якщо ця послідовність дій, сформульованих у межах
стратегії, має своїм результатом оптимізацію управлін-
ня процесом досягнення цілей за рахунок більшої ефек-
тивності процесу прийняття і реалізації управлінських
рішень, то має місце стратегічне управління.

Стратегічне планування безпосередньо виростає зі
стратегічного управління як одна з його функцій. План
є невід'ємною складовою стратегії, "стратегія відпові-
дає схемі або плану, який об'єднує основні цілі, політи-
ку та послідовність дій в єдине ціле" [15, p. 3]. Страте-
гічне планування виокремлюється у міжнародних доку-
ментах як специфічний різновид управлінської діяль-
ності, у тому числі і в освітній галузі. Управління освіт-
ньої політики і стратегій ЮНЕСКО у документі "Страте-
гічний менеджмент в системі освіти: деякі концепції і
заходи" (2006 р.) виокремлює стратегічне планування в
освітній сфері на основі його суб'єктності, належності,
на відміну від оперативного планування до прерогатив
верхнього рівня менеджменту, тобто міністерств освіти
[10].

Стратегічне планування відповідно виступає не тіль-
ки в якості інструмента формулювання та розробки

стратегії, а і як механізм прийняття управлінських рі-
шень, що стосуються її реалізації за рахунок викорис-
тання певних ресурсів і у процесі послідовності дій з їх
використання. За рахунок оптимального використання
ресурсів у процесі досягнення стратегічних цілей і
здійснюється управлінська функція стратегічного управ-
ління, сприяння успіху реалізації державних планів і
проектів.

У випадку відсутності чи неадекватності стратегіч-
ного планування такий успіх є проблематичним внаслі-
док безсистемності використання ресурсів та здійснен-
ня управлінських дій. Управління, що здійснюється без
нього, приречене на хаотичність ціле покладання та не-
зв'язність дій щодо досягнення поставлених цілей, особ-
ливо довгострокового характеру. Діяльність органів
державної влади стосовно управління соціальними про-
цесами набуває спонтанності, реактивності, спостері-
гається необгрунтована вибірковість у процесі прийнят-
тя та реалізації управлінських рішень з боку органів
державного управління, а це прямий шлях до розпоро-
шення ресурсів і метання від одного варіанту дій до
іншого.

Відтак вітчизняні дослідники акцентують значущість
стратегічного планування та управління, особливо у пе-
рехідному українському суспільстві, та в умовах систем-
ної модернізації як країни, так і системи державної вла-
ди, що приводить до якісних трансформацій усіх аспек-
тів державного управління його моделі, спрямованості,
механізмів, інструментарію тощо. Відтак "планування як
управлінська функція присутня у державному управлінні
та становить один із провідних напрямків здійснення
державного управління" [2, с. 22].

Що стосується стратегічного виміру розвитку осві-
тньої сфери України, то і в цій галузі стратегічне плану-
вання виступає як один з найбільш значущих механізмів
системного регулювання розвитку і діяльності освітніх
суб'єктів, особливо враховуючи те, що освітні органі-
зації та загалом освітня сфера в умовах кризи не мо-
жуть розраховувати на суттєве збільшення ресурсів, яке
країна може спрямувати для їх модернізації. Відтак саме
стратегічне планування має допомогти за умов обмеже-
ності ресурсів розвитку ефективно виконати завдання
модернізації в освітній сфері. Стратегізація управління
освітою, що здійснюється на основі застосування в дер-
жавній освітній політиці стратегічного управління та
планування як пріоритетних управлінський інструментів,
виступає в якості ефективного засобу здійснення
освітніх реформ в умовах кризових процесів. Безумов-
но, при цьому мають братися до уваги особливості осв-
іти як об'єкта державного управління. Освітні суб'єкти
знаходяться у сфері планового державного регулюван-
ня і одночасно діють у межах ринку освітніх послуг як
його повноправні суб'єкти. Відповідно стратегічне
управління та планування в освіті поєднує як досягнен-
ня певних єдиних загальнодержавних цілей, так і реа-
лізацію цілей освітніх суб'єктів та вирішення галузевих
проблем.

Для органів державного управління освітою стра-
тегія визначає пріоритетні цілі розвитку об'єкту управ-
ління і є сукупністю взаємопов'язаних за завданнями,
термінами здійснення і ресурсами цільових програм
розвитку освітньої сфери та її окремих складових і
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суб'єктів, окремих проектів і програмних заходів, що
забезпечують ефективне формування державної полі-
тики розвитку освітньої сфери України. На організацій-
ному рівні використання стратегічного підходу до управ-
ління освітніми організаціями є також об'єктивно необ-
хідним внаслідок досить динамічних змін в зовнішньо-
му середовищі організацій сфери освіти, що обумовлю-
ють її невизначеність. Стратегічне планування в освіті —
це результат аналізу сильних і слабких сторін галузі та
її окремих суб'єктів, а також визначення можливостей і
перешкод їх розвитку. Для органів управління освітою
стратегія виступає як заздалегідь спланована реакція
галузі на зміни зовнішнього середовища. Від неї зале-
жить благополуччя і освітньої сфери в цілому, і кожної
освітньої організації [8, с. 5].

У державному управлінні освітою стратегічне пла-
нування є одним з аспектів стратегічного управління
галуззю. Останнє є процесом, що визначає послідов-
ність дій з розробки та реалізації стратегії розвитку ос-
вітньої сфери. Воно проявляється в умінні моделювати
ситуацію, в здатності виявляти необхідність змін, в роз-
робці самої стратегії освітнього розвитку, у здатності
втілювати її в життя. Оскільки стратегічне управління є
системою дій, необхідних для досягнення поставлених
цілей, часто в умовах обмеженості ресурсів, важливи-
ми є обидві частини стратегічного управління освітою —
і розробка, і впровадження інноваційних проектів роз-
витку галузі та освітніх організацій.

Саме виникнення потреби у стратегічному управлінні
та плануванні освітнього розвитку обумовлене динамі-
чними змінами в зовнішньому середовищі, в умовах яких
дії органів державної влади не можуть зводитися до
простого реагування на зміни, що відбуваються, і все
ширше визнається необхідність свідомого управління
змінами, що ведуть до досягнення поставлених цілей.

Інноваційні зміни визначають і характер самого
стратегічного управління та планування в освітній ца-
рині. Традиційним є державне управління на основі кон-
тролю над виконанням, при якому реакція на зміни з'яв-
ляється після звершення подій, а саме управління вима-
гає багато часу на усвідомлення неминучості змін, роз-
робки нової стратегії і адаптацію до неї системи. У су-
часних умовах воно поступово змінюється стратегічним
управлінням на основі екстраполяції, коли темп змін
прискорюється, але майбутнє ще можна передбачати,
екстраполюючи тенденції, що склалися, і проводячи
довгострокове планування. Проте і ця модель сьогодні
вже виглядить недостатньо ефективною і має бути зам-
інена управлінням на базі передбачення змін, а у перс-
пективі — управлінням на основі гнучких екстрених
рішень, яке складається в умовах, коли багато важли-
вих завдань виникають настільки нестримно, що їх не-
можливо вчасно передбачити, і стратегічне управління
формується у процесі постійного коригування раніше
розробленої стратегії [3, с. 121].

У сучасних умовах стратегії розвиту освіти все більш
диференціюються за суб'єктними ознаками, цілями,
суб'єкт-об'єктними взаємодіями тощо. Інноваційні
зміни, динамічність розвитку створюють ситуацію, коли
потрібно керувати процесами, які "не укладаються в
первинну концепцію стратегії" [7]. Підхід до стратегіч-
ного управління як механізму формування нових гори-

зонтів розвитку відкриває нові можливості як для зрос-
тання ефективності управлінської діяльності, так і для
системних змін освіти як об'єкта управління. Постає
настійна потреба у відході від стратегічного плануван-
ня як реалізації передбачуваної і екстрапольованої з
тенденцій минулого розвитку стратегії і плану дій. Це
створює абсолютно новий об'єкт для стратегічного
управління в освітній сфері для органів державної вла-
ди, що максимізує значущість стратегічного плануван-
ня як основного механізму адаптації до умов неперед-
бачуваності. Вітчизняні дослідники у зв'язку з цим ак-
центують необхідність використання стратегічного пла-
нування у якості інструменту визначення базових тен-
денцій освітнього розвитку в умовах динамічних змін,
навіть якщо вони недостатньо очевидні, але дають мож-
ливість ефективного використання наявних ресурсів
об'єкта управління для інноваційного прориву [6, с. 1].

Нові соціокультурні умови функціонування освітньої
сфери визначають і необхідність нових підходів до стра-
тегічного планування її розвитку. На сьогодні постають
нові завдання у означеній царині управлінської діяль-
ності, що формує ситуацію, коли "стратегічне плануван-
ня діяльності органів державного управління є склад-
ною та відпрацьованою не в повному обсязі проблемою"
[5, с. 254]. Разом з тим наявний достатньо вагомий нау-
ковий доробок у досліджуваній царині.

Загалом, характеризуючи наявні підходи до держав-
ного стратегічного планування, слід відмітити дуже ве-
лику розбіжність у поглядах вчених на даний феномен.
Під ним розуміється: система повторюваних дій (дослі-
дження та збір даних; прийняття рішень і їх оцінка;
відслідковування процесу і оцінка рішень), які фактич-
но дублюють увесь управлінський цикл; механізм регу-
лювання діяльності на основі утвердження планових
відносин у вигляді формально чи нормативно конститу-
юваних страктегій, планів концепцій; система рішень та
основаної на них управлінської діяльності з боку керів-
них органів щодо реалізації стратегії розвитку у вигляді
досягнення довгострокових цілей і сприяння процесу
формування бажаного стану об'єкта; процес адаптації
управлінських впливів на розвиток об'єкта, шляхом
планування цього розвитку і його постійного корегуван-
ня на основі моніторингу змін як у самій організації, так
і в її соціальному середовищі; адаптивний процес, який
здійснює керівна підсистема за рахунок розробки та
упровадження організаційних стратегій різної спрямо-
ваності для досягнення організаційних цілей, знову ж
таки в умовах постійного моніторингу внутрішнього ста-
ну та зовнішнього середовища і постійних корекцій стра-
тегічного курсу. Власне специфіка розуміння стратегіч-
ного планування визначається в основному державною
суб'єктністю цього процесу. Дослідники вказують, що
стратегічне планування — це система управлінських
рішень керівництва в органах державної влади, резуль-
татом яких є розробка і реалізація стратегій, призна-
чених для досягнення значущих державних цілей [12,
с. 222]. Існує також достатньо багато інструментальних
визначень, які акцентують окремі аспекти чи специфічні
особливості державного стратегічного планування,
особливо у порівнянні з іншими видами планування.

Таким чином, можна зробити висновок, що поняття
"стратегічне планування", є дуже багатогранним і може
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характеризуватися у різних вимірах як більш чи менш
чітко організований безперервний процес формулюван-
ня цілей і інструментарію розвитку освітньої галузі; при
цьому воно відрізняється і від довгострокового, і від
перспективного планування відповідно розумінням ди-
наміки процесів розвитку та поєднанням їх цілей і ме-
ханізмів; його мета — адаптивно-інноваційна, тобто
забезпечення інноваційних трансформацій об'єкта
управління у контексті врахування змін як його самого,
так і зовнішнього середовища.

 У освіті стратегічне планування в умовах модерні-
заційних процесів виступає як одна з пріоритетних
функцій державного управління галуззю, оскільки саме
у його межах визначаються механізми та умови їх вико-
ристання з метою реалізації освітньої державної по-
літики. Для освітніх цілей доцільно використовувати вже
наявні і добре апробовані в зарубіжній управлінській
практиці форми загальнодержавного планування, такі
як бюджетне планування, планування та проектування
розвитку державних секторів різних галузей, викорис-
тання планових засад у процесі формування державно-
го замовлення; розробка і реалізація державних цільо-
вих комплексних програм тощо. Загалом системні ре-
форми у освітній галузі неможливо здійснити за межа-
ми постійного і достатньо тривалого процесу стратегіч-
ного планування, що і визначає його значущість у сис-
темі державного управління освітою. У зв'язку з цим ми
згоджуємося з дослідниками, які пропонують розгля-
дати стратегічне планування не просто як управлінську
функцію, а як систему інститутів, механізмів та інстру-
ментів державного управління, що лежить в основі ви-
значення напрямів діяльності органів державної влади
та місцевого самоврядування на досягнення найбільш
важливих цілей освітнього розвитку в сукупності з про-
цесом його ресурсного забезпечення [13, с. 45—46].

Відтак за своєю природою стратегічне планування
не є лише одним з етапів управлінської діяльності, а
представляє собою безперервний процес, у ході якого
здійснюється визначення і коригування основних тен-
денцій розвитку освітньої системи та діяльності освітніх
організацій в умовах динамічних трансформацій освіт-
ньої галузі та її соціокультурного середовища на основі
прогнозування найбільш вірогідних сценаріїв змін. Стра-
тегічне планування є свого роду управлінською "функ-
цією над функціями", визначаючи зміст та напрями реа-
лізації усієї системи управлінських функцій органів дер-
жавного управління освітою, фундаментом їх функціо-
нальної складової. У його межах відбувається поєднан-
ня процесів цілепокладання та практично-ресурсного
забезпечення управлінської діяльності, спрямованої на
досягнення цілей освітнього розвитку.

Останнє особливо важливо, оскільки дозволяє опти-
мально організовувати у межах стратегічного плануван-
ня практичну діяльність щодо реалізації державної
освітньої політики та стратегії. Маються на увазі ство-
рення ефективної організаційної структури та підсисте-
ми управління, визначення, акумуляція та належне ви-
користання організаційних ресурсів; структурування по-
тенціалу розвитку та розподіл ресурсів за напрямами
діяльності; максимізація внутрішніх можливостей роз-
витку у контексті тенденцій розвитку освітнього сере-
довищі; налагодження системи координації діяльності

і структурно-функціональні інновації; прогнозування та
коригування стратегії розвитку.

У суб'єктно-змістовному вимірі стратегічне плану-
вання в освіті як механізм модернізації галузі орієнто-
ване на радикальне покращення освітньої діяльності з
погляду інтересів споживачів освітніх послуг. До цього
спонукає і упровадження клієнталістської моделі в сис-
тему вітчизняного державного управління. Відтак
найбільш важливі завдання та цілі стратегічного плану-
вання в освіті визначаються потребами поліпшення
якості освітньої діяльності; адаптацією освітньої галузі
до ринкових умов (маркетизація освіти); використання
системних, управлінських та технологічних інновацій
для формування нового освітнього середовища; задо-
волення усіх потреб споживачів освітніх послуг; суттє-
ва диверсифікація освітньої діяльності тощо. Водночас
слід мати на увазі, що само по собі стратегічне плану-
вання не передбачає обов'язкового радикального по-
кращання системного чи організаційного характеру,
оскільки останнє можливе лише при наявності відпові-
дного потенціалу розвитку (а його може й не бути).
Більше того, удосконалення не можуть розглядатися як
просто екстраполяції певних оцінок, перенесених з ми-
нулого стану об'єкта управління. Це актуалізує ту скла-
дову стратегічного планування в освіти, яка визначає не
просто безпроблемний шлях до досконалого майбут-
нього, а з'ясування ризиків та небезпек системних змін
і способів їх уникнення або мінімізації [1, с. 24].

ВИСНОВКИ
Таким чином, стратегічне планування є тим виміром,

функцією, механізмом системи державного управління
освітою, що допомагає визначити та спланувати найбільш
сприятливі умови для функціонування та розвитку сис-
теми освіти. Через нього здійснюється реалізація стра-
тегічних цілей розвитку галузі на основі комплексних за-
ходів, які підкріплені інструментарієм найбільш ефектив-
ного використання ресурсів. На сьогодні стратегічне пла-
нування пов'язується як зі стратегією управління, так і з
плануванням як загальною якістю людини, що полягає у
формуванні цілі діяльності у вигляді спрогнозованого
об'єкта на майбутнє. Відповідно планування — як поточ-
не, так і стратегічне — є невід'ємним елементом людсь-
кої діяльності і управління. Проте у сучасному цілісному
та організованому вигляді воно виникло в умовах розви-
неного ринку, розвиваючись у контексті тенденцій уск-
ладнення суспільства та його інститутів як об'єкта управ-
ління. Стратегічне планування є найбільш ефективним
механізмом державного регулювання напрямків та ди-
наміки освітніх процесів. Освітні програми та прогнози
розробляються на різних рівнях управління і інтерпрету-
ються науковцями та управлінцями практиками як пріо-
ритетний інструмент здійснення державної освітньої пол-
ітики. Бажання досягти збалансованості освітніх процесів
та їх узгодження з загально соціальними тенденціями
розвитку стимулює органи державного управління осві-
тою все ширше використовувати стратегічне планування
розвитку галузі, підпорядкувавши цілі управління перед-
баченому у межах наукових прогнозів майбутньому або
визначеним базовим тенденціям соціального розвитку у
вигляді галузевих і соціальних пріоритетів та відповідних
їм цілей і механізмів їх досягнення. Відповідно основним
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напрямом подальших наукових досліджень має стати
розробка практичних моделей упровадження стратегіч-
ного планування на різних рівнях державного управлін-
ня освітньою діяльністю.
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У статті досліджено історію проведення децентралізації в Федеративній Республіці Німеч-

чина. З метою виявлення проблемних аспектів при проведенні децентралізації влади, визна-

чено її специфіку здійснення. На основі зарубіжного досвіду узагальнено позитивні та нега-

тивні сторони здійснення децентралізації, а також проаналізовано шляхи адміністрування впро-

вадження реформи з державної децентралізації в Україні.

Автор стверджує, що на сьогоднішній день децентралізація необхідна для формування ефек-

тивної влади, інакше неможливо реалізувати потужність та людський потенціал України для

досягнення належного рівня якості життя її громадян, але децентралізація влади має бути спря-

мована на розв'язання політико-правових проблем місцевого самоврядування за рахунок роз-

ширення повноважень та фінансових можливостей територіальних громад, їхніх представниць-

ких органів із перетворенням місцевого самоврядування на фінансово спроможний, ефектив-

ний та відповідальний інститут публічної влади.

У межах статті встановлено, що внаслідок децентралізації влади місцеві громади отримали

можливість самостійно вирішувати переважну більшість своїх справ та проблем і надавати гро-

мадянам, які проживають на території громади, якісні публічні послуги.

The article studies the history of decentralization in the Federal Republic of Germany. In order to

analyze problem aspects in the process of decentralization of authority, it was determined by its

specific implementation. On the basis of foreign experience, the positive and negative sides have

generalized the implementation of decentralization, as well as the ways of implementing the

decentralization reform in Ukraine.

The author argues that decentralization is necessary for the formation of effective power today,

otherwise it is impossible to realize the capacity and human potential of Ukraine to achieve the

appropriate level of quality of life of its citizens, but the decentralization of power should be aimed at

solving the political and legal problems of local self-government by expanding the powers and financial

capacities of territorial communities and their representative bodies to transform local self-

government into a financially capable, efficient and responsible institution of public authority.

Within the article it is established that due to the decentralization of power, local communities

were able to independently solve the vast majority of their affairs and problems and provide high

quality public services to citizens living in the community.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Демократичні зміни, що відбуваються в визначено

Україні, тісно пов'язані з необхідністю реформування
системи органів публічної влади та інститутів грома-

дянського суспільства. Досвід розвитку зарубіжних
країн свідчить про те, що оптимізація територіальної
організації влади, зміцнення місцевого самоврядуван-
ня, формування самодостатніх територіальних громад
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неможливі без проведення децентралізації влади,
зміцнення якої є основою забезпечення високого рівня
життя населення, надання якісних послуг на локально-
му рівні.

Враховуючи, що більшість розвинутих країн світу
мають давні традиції проведення децентралізаційних ре-
форм, досвід Німеччини для України є вкрай важливим
та актуальним.

АНАЛІЗ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням децентралізації у Німеччині займало-
ся значне коло науковців, серед яких варто відмітити
роботи: М.О. Баймуратова, В.Д. Бакуменка, В.М. Кам-
па, В.С. Куйбіди, В.В. Кравченка, М.О. Пухтинського,
О.М. Рудіка, С.М. Серьогіна, В.П. Удовиченка, Ю.П. Ша-
рова тощо.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні досвіду Федера-

тивної Республіки Німеччини, у реалізації децентралі-
заційних реформ, визначенні їх переваг та недоліків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У зарубіжних країнах світу використовуються різні
моделі взаємодії державної влади і місцевого самовря-
дування, які створюються з урахуванням особливостей
розвитку тієї чи іншої країни.

На думку О.М. Бориславської, децентралізація є
доволі складним поняттям, яке можна розкривати че-
рез його вплив на: адміністративно-територіальний
устрій держави, систему органів публічної адміністрації,
розподіл між ними функцій, повноважень та фінансо-
вих ресурсів. Проблематика децентралізації як одного
із засобів підвищення ефективності функціонування
публічної влади вже впродовж тривалого часу перебу-
ває в полі зору вітчизняних науковців та експертів. Це
зумовлено зокрема успішною реалізацією засад децен-
тралізації у практиці більшості держав Європейського
Союзу. Децентралізація означає такий спосіб визначен-
ня та розмежування завдань і функцій, за якого
більшість із них передається з рівня центральних органів
на рівень нижчий і стає власним завданням та повнова-
женням органів нижчого рівня [1, c.115].

Тому залежно від прийнятої в державі моделі вста-
новлюється відповідна нормативно-правова база, забез-
печується механізм контролю держави за функціонуван-
ням муніципалітетів, розподілу місцевих функцій. У
більшості демократичних країн створені багаторівневі
системи державного управління, побудовані на принципі
субсидіарності, який вимагає, щоб рішення у державі
приймалися на нижньому рівні, а верхні ланки управ-
ління втручалися у будь-які дії тільки в тому разі, якщо
ці дії будуть ефективнішими за відповідні дії нижніх ла-
нок.

Принцип субсидіарності призначений для того,
щоб максимально забезпечити вирішення на низово-
му рівні тих питань, які передавати нагору немає по-
треби. Принцип субсидіарності дозволяє здійснюва-
ти постійну перевірку діяльності на рівні співтовари-
ства [2, с. 57].

Крім того, за допомогою цього принципу відбу-
вається формування компетенції кожного рівня вла-
ди, розподіл між ними повноважень, відповідаль-
ності та гарантії  їхньої діяльності.  Оптимальне
співвідношення між державним управлінням і місце-
вим самоврядуванням у різних країнах відбувається
по-різному, виходячи з історичних, національних і
географічних особливостей. Однак структура адмі-
ністративно-територіального поділу країн континен-
тальної Європи припускає, що місцеве самовряду-
вання є невід'ємною частиною єдиного державного
устрою країни, тому, незалежно від форми держав-
ного устрою, європейські держави (федеративні, ун-
ітарні) все активніше використовують місцеві орга-
ни влади в процесі державного управління, застосо-
вуючи принцип субсидіарності, який знайшов відоб-
раження в ч. 3 ст. 4 Європейської Хартії Місцевого
Самоврядування [3, с. 93].

Відповідно до нього, здійснення державних повно-
важень повинне покладатися на органи влади, найбільш
близькі до громадян, тобто на органи місцевого само-
врядування. Вони в межах, установлених законом, ма-
ють повну свободу дій для здійснення владних ініціатив
з будь-якого питання, що не виключене з їхньої компе-
тенції і не віднесене до компетенції іншого органу вла-
ди [4, с. 169].

Б. Калиновський, стверджує, що одним із трьох
рівнів існування принципу субсидіарності є "організа-
ція інститутів влади (під якою розуміється розподіл
владних повноважень у цілому, а не тільки на рівні місце-
вих органів влади — між рівнями, які наділені юрисдик-
цією і засобами її реалізації у відповідних сферах своїх
повноважень)". Тобто субсидіарність — це " коли ре-
сурси одного суб'єкта недостатні для виконання тих чи
інших функцій, досягнення визначених цілей, інший
суб'єкт доповнює його ресурси своїми до необхідного і
достатнього рівня, або бере на себе виконання його
функцій". У той же час він наголошує, що під субси-
діарністю "розуміють всю систему функцій і систему по-
вноважень державної влади, які слід розподілити між
суб'єктами (органами) таким чином, щоб кожна функ-
ція відповідала владному повноваженню суб'єкта і
найбільш ефективно реалізовувалася саме цим суб'єк-
том через характер його повноважень" [5].

Досвід взаємодії державної влади й місцевого са-
моврядування в Німеччині (ФРН) є прикладом реалізації
континентальної системи місцевого самоврядування в
країні з федеративним устроєм, де органи місцевого
самоврядування мають широку компетентність і значну
незалежність від державних органів. Правовий статус
органів місцевого самоврядування у Федеративній Рес-
публіці Німеччини, порядок їх утворення і функціону-
вання визначаються, насамперед, конституціями та за-
конодавством окремих земель. Основний закон ФРН від
1949 року закріплює, що територіальними одиницями у
ФРН є землі, округи та громади. Територія Німеччини
поділена на 16 земель. Землі Німеччини поділяються на
більше ніж 50 округів. Округи — на райони та міста, які
мають статус районів (їх близько 630). Райони поділя-
ються на громади, причому багато міст мають статус
громад. У цілому в країні налічується 90% сільських
громад і 10 — міських (разом 8 590 громад).
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У землях, округах і громадах народ повинен мати
представництво, сформоване загальними, прямими,
вільними, рівними і таємними виборами. У громадах
виборний представницький орган може бути заміне-
ний загальними общинними зборами. Громадам має
бути надане право вирішувати в межах закону під
свою відповідальність усі місцеві справи. Союзи гро-
мад також користуються правом самоврядування в
межах їх завдань, встановлених законом. Гарантія
самоврядування містить також основи власної
фінансової відповідальності; до цих основ належать
податкові надходження, що забезпечують еконо-
мічну достатність громад і встановлення ставок по-
датків [6, с. 43].

У Німеччині існує 5 різних органів організації влади
на місцях, але фактично в Німеччині функціонує чотири
таких моделі: 1) південнонімецька модель (землі — Ба-
варія, Саксонія, Баден-Вюртенберг): самоврядування
здійснюється через представницький орган (раду) і бур-
гомістра, які обираються населенням громади. Бур-
гомістр є головою виконавчого комітету та водночас
головою цієї ради. Він має досить сильні позиції в сис-
темі місцевого самоврядування, оскільки у багатьох
випадках без погодження з радою вирішує кадрові пи-
тання, володіє суттєвими правами у фінансово-бюд-
жетній сфері;

2) північнонімецька модель (землі — Нижня Саксо-
нія, Північна Рейн-Вестфалія): представницький орган
(рада) обирає директора громади, який є главою вико-
навчої влади і формує свій виконавчий орган;

3) модель рада-бургомістр (землі Рейнланд —
Пфальц, Саар, сільські громади землі Шлезвіг-Гольш-
тейн): виборний представницький орган (рада громади
чи міська рада)обирає бургомістра, який має досить
широку компетенцію, одноосібно вирішуючи багато
важливих питань громади;

4) рада-магістратура (земля Гессен, земля-місто
Гамбург): виборний представницький орган (рада) оби-
рає голову ради і формує з  числа професійних
управлінців свій колегіальний виконавчий орган (ма-
гістратуру) [5, c. 13].

Визначення конкретної моделі утворення публічної
влади у відповідній землі здійснюється виключно насе-
ленням, а, отже, саме населення вирішує, який тип пуб-
лічної влади є найбільш характерним для тієї адмініст-
ративно-територіальної одиниці, на якій вони прожива-
ють.

В Україні ж населенню області, району, селища
чи села не надано право на визначення моделі місце-
вого самоврядування, оскільки наша держава харак-
теризується єдиною системою місцевої влади, що
відповідно до Закону України "Про місцеве самовря-
дування в Україні" представлена територіальною гро-
мадою; сільською, селищною, міською радою;
сільським, селищним, міським головою; виконавчими
органами сільської, селищної, міської ради; старо-
стою; районними та обласними радами, що представ-
ляють спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ.

Так, у Німеччині протягом майже 200 років ефек-
тивно працює особлива організаційна структура управ-
ління регіонального рівня, яка називається "крейси" (у

середньому від 150 до 300 тисяч населення) і відпові-
дає українським районам. Рівень областей в Україні
відповідає федеральним землям у ФРН (деякі з них за
площею не перевищують область, але мають близько
5 мільйонів населення). Оскільки Німеччина є федера-
цією, побудова організаційної структури регіонально-
го рівня — це завдання окремих федеральних земель.
У сфері самоврядування крейс виконує всі публічні зав-
дання, які виходять за межі компетенції громад у складі
крейсу та спрямовані на надання послуг населенню
крейсу. Типовими завданнями у сфері регіонального
самоврядування серед інших є збір і утилізація відходів,
охорона здоров'я, громадські автотранспортні переве-
зення, шкільний транспорт, планування будівництва і
технічне обслуговування доріг у межах району, культу-
ра і мистецтво, а також промислові поселення регіональ-
ного значення. Як державний орган управління окруж-
не управління виконує всі державні завдання в межах
району (крейсу).

Ці завдання включають видачу дозволів на будів-
ництво, реєстрацію автомобілів, видачу дозволів на
здійснення підприємницької діяльності, діяльності у
сфері громадського харчування, нагляд за водойма-
ми і грунтовими водами, видачу закордонних пас-
портів і посвідчень осіб, а також правовий контроль
за діяльністю громад. Таким чином, перевага моделі
управління на районному рівні — це чітке визначення
меж компетенції у виконанні місцевих і державних
справ, коли державні органи не дублюють діяльність
органів місцевого самоврядування, а згідно з прин-
ципом субсидіарності держава надає законодавчі та
адміністративні права найменшій відповідній політи-
ко-адміністративній одиниці для вирішення її власних
справ. Всі проблеми, які можна вирішити у межах
місцевості та, відповідно, регіону, вилучаються із нор-
мативного та адміністративного поля центральних
органів державної влади.

Однак водночас принцип субсидіарності допускає
втручання вищого рівня управління в діяльність ниж-
чого, якщо дії останнього впливають на інтереси
сусідніх територій або співтовариства в цілому. Крім
того, таке втручання може бути обумовлене необхід-
ністю збереження рівності умов життя на території всієї
держави й дотримання принципу правової або еконо-
мічної єдності.

Німеччина в земельних положеннях про громади
чітко вказує мету державного нагляду — захист му-
ніципалітетів у їхніх правах і гарантії виконання ними
їхніх зобов'язань. Захист здійснюється, головним чи-
ном, за допомогою консультування, але види держав-
ного нагляду розрізняються залежно від конкретно-
го завдання. Державний контроль (нагляд) потрібен
тому,  що виникає необхідність підтримувати
мінімальні стандарти державних послуг на місцевому
рівні. На думку Ф.Л. Кнемайєра, ціль державного кон-
тролю (нагляду) — забезпечення законності дій
органів місцевого самоврядування й "гарантування
інтересів держави в цілому у зв'язку з особливими
місцевими інтересами комун", тобто контроль — це
не стільки противага правам, які гарантовані грома-
дам, скільки корективи права громад на самовряду-
вання.
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Державний контроль органів місцевого самовряду-
вання грає позитивну роль, як що "він сприяє забезпе-
ченню ефективності місцевого управління, стандарти-
зації послуг, що надаються місцевою владою, захищає
громадян від зловживання владою з боку місцевих
органів" [10, с. 118].

Всі муніципальні утворення в Німеччині є юридич-
ними особами, мають відособлене майно, самостійний
бюджет, а також право вступати в юридично значимі
відносини з третіми особами, бути позивачем і відпов-
ідачем у суді, діяти через власні органи управління.
Завдання місцевого самоврядування регулюються фе-
деральними й земельними законами. Держава делегує
частину своїх функцій органам самоврядування, тому
громади й райони виконують покладені на них функції
або як інститути самоврядування, або від імені держа-
ви й за розпорядженням державного органу в рамках
делегованих їм функцій. При делегуванні повноважень
центральними або регіональними органами влади орга-
ни самоврядування повинні, наскільки це можливо,
мати право вибору в їх здійсненні залежно від місце-
вих умов, тобто мати відповідні гарантії для їхнього
здійснення. Крім того, державні органи у процесі прий-
няття рішень, які безпосередньо стосуються місцево-
го самоврядування, повинні консультуватися з цими
органами.

Делегування здійснюється на підставі закону й пе-
редбачає передачу фінансових засобів, необхідних для
здійснення таких повноважень. Тобто, це підсилює кон-
троль з боку держави за діяльністю органів місцевого
самоврядування, які повинні не тільки дотримуватися
закону, але й діяти відповідно до політичних пріоритетів
уряду.

Як вважає німецький вчений Р. Граверт, що до-
сліджував проблеми місцевого самоврядування на при-
кладі ФРН, "у сучасній Німеччині (як і в інших країнах)
доля місцевих органів влади як складових частин дер-
жави багато в чому залежить від підтримки з боку ос-
танньої. Нерозривно пов'язані з податковою й фінан-
совою державною системою, вони, скоріше, є части-
ною єдиного цілого, ніж незалежними територіальни-
ми одиницями, і можливість що-небудь розпочати на
місцевому рівні більше залежить від загальної ситуації
в державі, ніж від специфічних місцевих обставин" [11,
с. 99].

Всі основні питання взаємодії органів місцевого
самоврядування з державою будуються за допомо-
гою федеральних земель. У Конституції Німеччини
зазначено, що муніципалітети можуть стягувати власні
податки (поземельні, на власність громадян і підпри-
ємств, землю, промислово-підприємницький дохід
підприємств, споживання напоїв, утримання собак).
Так, значна частина промислового податку перерахо-
вується муніципалітетами в земельний фонд для на-
ступного перерозподілу цих надходжень між грома-
дами. Муніципалітетам належить також певна частка
прибуткового податку, який відраховують громадя-
ни, і частка податку з обігу. Крім того, муніципаліте-
ти мають право стягувати з і своїх громадян і
підприємств цільові збори й внески. Збори бувають
як адміністративні, за конкретні офіційні дії громади
(наприклад, за видачу дозволу на будівництво), так і

збори за користування (наприклад,  квитки на
суспільні заходи, збори за збирання сміття тощо). Що
стосується внесків, то вони являють собою однора-
зові грошові плати, за допомогою яких муніципалітет
покриває інвестиційні витрати на створення, ремонт
або модернізацію установ та об'єктів соціальної
інфраструктури.

Органи місцевого самоврядування можуть зажада-
ти внесків від тих громадян і підприємств, котрим вико-
ристання створених, відремонтованих (модернізованих)
установ дає економічну вигоду. Однак муніципальні пла-
тежі органи місцевого самоврядування можуть стягува-
ти тільки на основі нормативно-правових актів грома-
ди, що повинні відповідати закону федеральної землі
про муніципальні платежі.

Важливим джерелом доходів для муніципалітетів є
також фінансові субсидії державної влади. Фонд суб-
сидій формується за рахунок загальних податкових над-
ходжень федерації й земель (прибутковий та корпора-
тивний податок, податок з обігу). Таким чином, держа-
ва вилучає у найбільш забезпечених муніципалітетів ча-
стину засобів із метою їхнього перерозподілу на користь
більш бідних муніципалітетів. Муніципалітети у Німеч-
чині мають можливість впливати на федеральні органи
влади не тільки за допомогою земель, але й через му-
ніципальні об'єднання, які є у кожній федеральній землі:
"З'їзд міст" (для міст не районного підпорядкування),
союз міст і громад (для муніципалітетів районного підпо-
рядкування), і з'їзд районів (для районів). Крім того, є й
загальнофедеральні об'єднання: "З'їзд німецьких міст",
"Німецький союз міст і громад" і "Німецький з'їзд
крейсів (районів)".

Муніципальні об'єднання мають постійні органи
управління, до складу яких входять представники
організацій, що беруть участь у їх створенні. Фінан-
сування діяльності органів управління муніципальни-
ми об'єднаннями здійснюється із внесків муніципалі-
тетів, які є членами цих об'єднань, або за рахунок
спеціальних державних дотацій. Для вироблення
спільних позицій із захисту інтересів муніципальних
об'єднань на загальноєвропейському рівні існує ро-
боча співдружність муніципальних об'єднань. Муніци-
пальні об'єднання регулярно обмінюються досвідом
через роботу в комітетах, а також через розповсюд-
ження між ними письмової інформації. Усі законо-
давчі проекти, які торкаються місцевого самовряду-
вання, відповідно до встановленої законодавчої про-
цедури повинні враховувати бачення органів місцево-
го самоврядування, а це сповільнює законодавчу про-
цедуру і дозволяє уникнути багатьох помилок. Така
модель взаємодії між державою й муніципалітетами,
яка побудована у ФРН, на практиці досить добре себе
зарекомендувала, бо посилює рівень зацікавленості
громадян у процесах прийняття рішень як на місце-
вому і регіональному, так і на державному рівнях.

ВИСНОВОК І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Внаслідок децентралізації влади місцеві громади
отримали можливість самостійно вирішувати переваж-
ну більшість своїх справ та проблем і надавати грома-
дянам, які проживають на території громади, якісні
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публічні послуги. Хоча, як зазначають німецькі дослід-
ники, децентралізація влади в ФРН залежить від роз-
ширення обсягу фінансування, який дозволив би вирі-
шувати значущу кількість державних завдань на місце-
вому та регіональному рівні.

На сьогоднішній день децентралізація необхідна для
формування ефективної влади, інакше неможливо реа-
лізувати потужність та людський потенціал України для
досягнення належного рівня якості життя її громадян,
але децентралізація влади має бути спрямована на роз-
в'язання політико-правових проблем місцевого само-
врядування за рахунок розширення повноважень та
фінансових можливостей територіальних громад, їхніх
представницьких органів із перетворенням місцевого
самоврядування на фінансово спроможний, ефективний
та відповідальний інститут публічної влади.

Результати дослідження можуть бути використанні
для подальшого дослідження децентралізації влади та
визначенні шляхів адаптації кращих його особливостей
в Україні.
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