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Необхідність структурних перебудов національної
економіки України вимагає залучення значного обсягу
усіх видів ресурсів. Активізація процесів залучення ре-
сурсів, а також їх ефективного використання є одним з
ключових питань, яке потребує ретельного досліджен-
ня та пошуку шляхів його вирішення. Сучасні умови роз-
витку та функціонування економічних систем вимагають
постійного удосконалення та впровадження нових
організаційно-управлінських форм ведення господарсь-
кої діяльності і інвестиційна діяльність не є винятком.

Формування та розвиток механізму акумуляції ка-
піталу є передумовою побудови стійкої та здатної до
оперативного реагування економічної системи. Однією
з найперспективніших форм здійснення інвестицій в на-
ціональну економіку є використання інвестиційних
фондів, зокрема інститутів спільного інвестування (ІСІ).

Проблема вивчення засад функціонування ринку
спільного інвестування, за умов його діяльності в реа-
ліях української економіки, дослідження структури,
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аналіз переваг і недоліків діяльності цього ринку, а та-
кож визначення перспектив подальшого розвитку є над-
звичайно актуальними для сучасної економіки.

На сьогодні в Україні існує ряд нормативно-право-
вих актів, в яких визначено умови функціонування інсти-
тутів спільного інвестування. Серед них: Закон України
(ЗУ) "Про цінні папери та фондовий ринок" [1], ЗУ "Про
інститути спільного інвестування" [2], Положення Націо-
нальної комісії з цінних паперів і фондового ринку "Про
порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів
інституту спільного інвестування" та "Про склад та струк-
туру активів інституту спільного інвестування" [3] та інші.

Протягом останнього десятиріччя зросла попу-
лярність інститутів спільного інвестування, збільшилась
важливість схем колективного інвестування. У цьому
зв'язку закономірно зростає інтерес учених і практиків
до проблем функціонування та перспектив розвитку
інститутів спільного інвестування як у всьому світі, так і
в Україні. Порівняльний аналіз інвестиційних фондів з
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традиційними інструментами інвестування вдало прове-
дено К. Паливодою, який розглядає їх як альтернативу
заощадженню, кредитуванню та звичайним ощадно-
позичковим операціям банку [4, с. 3]. М. Сверделом на-
дано критичну оцінку перспективам розвитку інвести-
ційних фондів в Україні. О.А. Джусов спеціалізується
на вивченні особливостей стратегічного управління ICI;
А. Єрьоменко концентрує увагу на удосконаленні
правових засад функціонування відповідних установ;
В.В. Гриценко, А.С. Шпанко, Д.А. Леонов аналізують
поточні питання становлення ринку спільного інвесту-
вання в Україні й перспективи його розвитку [5]. Серед
зарубіжних вчених вагомий внесок у дослідження да-
ного питання зробили А. Дамодаран, У. Баффет, Б. Гре-
хем, Ф. Фішер, Ф. Фабоцці, Т. Прайс, Дж. Темплтон,
М. Джонк, Ф. Девіс, Р. Кун, Б. Стайл, У. Шарп та інші.

Метою даної роботи є визначення сучасного стану
учасників та проблем на ринку спільного інвестування з
врахуванням останніх подій в Україні та окреслити на-
прямки подальшого прогресивного розвитку цього рин-
ку на користь економічних перебудов в країні.

Економічний розвиток країни є залежним від всіляких
факторів, одним з найважливіших є здатність національ-
ної економіки забезпечувати фіксований обсяг фінансо-
вих ресурсів, необхідний для стабільного соціально-еко-
номічного розвитку і модернізації. Питання пошуку дже-
рел фінансового капіталу гостро стоїть в Україні, адже
всеосяжний дефіцит надходжень призводить до знижен-
ня темпів розвитку й рівня відповідності економіки країни
вимогам глобального фінансового простору.

Відомо два шляхи залучення фінансових коштів до
національної економіки [6]. Перший — це залучення іно-
земних інвестицій та отримання міжнародних позик.
Другий — формування внутрішніх інвестицій за раху-
нок підприємств різної форми власності та фінансові
ресурси фізичних осіб. Останній шлях у сучасних реа-
ліях набуває пріоритетного значення, тому що, перш за

все, він менш піддається впливу подіям, що відбувають-
ся на світових фінансових ринках, а отже, такі інвестиції
є більш стабільними.

Проте для формування внутрішніх інвестицій необхі-
дно залучати тимчасово вільні кошти економічних
суб'єктів, що можливо тільки за умов ефективного функ-
ціонування та стабілізації ситуації на фінансовому ринку.
За величиною активів, з яких складається фінансовий ри-
нок, головним інвестором української економіки є банкі-
вський сектор. Небанківський сектор, представниками
якого є ІСІ, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди
(НПФ) та ін., не відіграє важливої ролі у формуванні
внутрішніх інвестицій, хоча, світовий досвід демонструє,
що саме небанківський сектор має значний потенціал аку-
мулювання величезних обсягів фінансових ресурсів.

Особливої уваги заслуговують такі небанківські фінан-
сові посередники як ІСІ, що зарекомендували себе як дже-
рело формування інвестиційних коштів у постіндустріаль-
них країнах (США, країни ЄС, Японія та ін.). Так, у 2011 р.
загальна сума активів інвестиційних фондів в світі склала
майже 25 млрд дол., з яких 12 млрд дол. належить фон-
дам США й складає близько 60% ВВП цієї країни [7].

В Україні ринок спільного інвестування почав своє
формування у 2001 р. з прийняттям ЗУ "Про інститути
спільного інвестування: корпоративні та пайові інвестиційні
фонди" [2] й розвивався сталими швидкими темпами:
приріст активів фондів перевищував 100%, зростала
кількість бажаючих вкладати у фонди свої вільні кошти,
отже зростала також і кількість фондів. Навіть 2007 р., не
зважаючи на розпочату глобальну кризу, був дуже успіш-
ним для українського ринку спільного інвестування. Він
відзначився зростанням індексу ПФТС на 135%, збільшен-
ням кількості ІСІ на 61% (з 513 до 834 шт.), й обсягів ак-
тивів на 137,85% до 40 780, 38 млн грн. (5,82% від ВВП),
зростанням рівнів доходності (наприклад, 66,2% у відкри-
тих ІСІ, 100,2% — у венчурних) порівняно з банківськими
депозитами, вкладами у золоті та ін. [8].

Рис. 1. Середня доходність невенчурних ІСІ, депозитів, індексів акцій та рівень інфляції
у 2012—2013 рр.
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За останні роки вартість чистих активів інвестицій-
них фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів гро-
шового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо)
зросла [9]. При цьому розвиток інституційних інвесторів
в Україні протягом останніх років залишається малоди-
намічним та невпорядкованим. Ситуація ускладнюєть-
ся політичною нестабільністю та катастрофічними на-
слідками світової фінансової кризи для вітчизняного
фондового ринку, станом політичної та економічної
нестабільності, неоголошеної війни країни з Російською
Федерацією. Проте фондовий ринок України разом зі
світовими ринками все-таки підіймається.

Після провального 2012 року спад на вітчизняному
фондовому ринку тривав і у 2013-му, коли найліквідніші
акції втратили 4—9%. Разом з ускладненням інших
умов діяльності ІСІ, вкладення в акції в обсягах від 23%
до 64% залежно від сектору (крім венчурних) стриму-
вали ріст доходності ІСІ.

Однак він все ж відбувся — відкриті, інтервальні та
закриті невенчурні фонди за середньою доходністю усі
вийшли із негативної зони в позитивну (рис. 1).

Затяжний відтік капіталу з відкритих ІСІ, хоч і дещо
послабився і значною мірою був пов'язаний із закрит-
тям кількох фондів, продовжував тиснути на доходність
у секторі в цілому.

Хоча на 2014 р. кошти ІСІ не беруть безпосередньої
участі у виробництві, ефективно діючий ринок капіталу
та пожвавлення на фондовому ринку стимулює розви-
ток країни. Отже, ІСІ, надаючи приватним особам мож-
ливість об'єднувати навіть незначні заощадження і ко-
лективно їх інвестувати, на думку [10], сприятимуть аку-
муляції та перерозподілу фінансових ресурсів у реаль-
ний сектор економіки. На сьогодня на шляху розвитку
ІСІ в Україні автор виділяє такі основні проблеми:

— значна недовіра економічних суб'єктів до діяль-
ності цих установ;

— недостатній рівень державного регулювання роз-
витку цих установ;

— значна регіональна асиметрія розвитку ІСІ та ком-
паній управління активів;

— недостатня інформаційна обізнаність економіч-
них суб'єктів щодо розвитку ІСІ та фінансових послуг,
що надають ці установи;

— низький рівень диверсифікації активів;
— інфраструктурні проблеми фондового ринку;
— низька ліквідність фондового ринку.
Щодо стану НПФ, у той час, як активи відкритих

НПФ в управлінні скоротилися на 15.2% (-90.9 млн грн.),
активи професійних фондів зросли на третину (+32.3%,

+23.6 млн грн.), а корпоративних — на 18.3% (+18.8
млн грн.). Відкриті НПФ на кінець 2013 року утримува-
ли 507.4 млн грн. в управлінні КУА (табл. 1).

Крім того, однією з головних проблем розвитку рин-
ку спільного інвестування була і продовжує залишатись
недовіра населення. Інша проблема невисока попу-
лярність ІСІ серед населення, яке в переважній своїй масі
не сприймає їх як засіб збереження або примноження
коштів. ІСІ практично ізольовані від потенційних інвес-
торів і обмежені у можливостях інвестування. На
діяльність ІСІ також впливають проблеми державного
регулювання, соціальна та політична невизначеність.

Підняти рівень довіри інвесторів до ринку з управ-
ління активами можливо лише за умов забезпечення
більшої прозорості компаній з управління активами
(КУА), удосконалення стандартів розкриття інформації
в них. На сьогодні компанії з управління активами роз-
кривають лише інформацію згідно з вимогами законо-
давства — за різними оцінками до 20—40% — що, зви-
чайно ж, замало для прийняття потенційним інвестором
рішення про інвестування коштів в ІСІ [12].

Іншою проблемою українського ринку з управління
активами є те, що можливості КУА та ІСІ серйозно об-
межені вимогами вітчизняного законодавства щодо
диверсифікації вкладень [12]. Зокрема ЗУ "Про інсти-
тути спільного інвестування (пайові та корпоративні інве-
стиційні фонди)" [2] забороняє ІСІ тримати в грошових
коштах, на банківських депозитних рахунках більше ніж
50% загальної вартості активів ІСІ, при цьому не більш
як 10% загальної вартості активів ІСІ в зобов'язаннях
одного банку. Варто зазначити, що законодавство країн
ЄС встановлює значно вищу планку обмежень щодо
вкладень у зобов'язання одного банку — до 20% [13].

Згідно з вимогами закону, диверсифіковані ІСІ мо-
жуть інвестувати в акції українських емітентів не більше
40% своїх активів [2]. З нинішньою ліквідністю фондо-
вого ринку сформувати активи відповідно до вимог
практично неможливо. Для цього необхідно виходити
на зовнішній ринок, але з урахуванням вимог НБУ, не-
обхідно отримувати окремий дозвіл на кожну інвести-
цію за кордон, а це досить проблематично.

Так само ІСІ не можуть додатково інвестувати в об-
лігації підприємств, емітентами яких є резиденти Украї-
ни, більше ніж 20% загальної вартості активів IСI [14].
Цікаво те, що діяльність венчурних фондів обмежена
значно менше, хоча це найбільш ризикований спосіб
вкладання активів.

Порівняно зі страховими компаніями і НПФ, ІСІ знач-
но залежніші від коливань економічної кон'юнктури та

Таблиця 1. Вартість активів НПФ в управлінні КУА за видами фондів у 2012—2013 рр.

Джерело: [11].

Вид НПФ 

31.12.2012 31.12.2013 

Зміна 

активів за 
2013 рік 

Зміна кіл-

ті звітів 
НПФ за 

2013 рік 

Активи,  

грн. 

Кіл-сть 

НПФ, що 

подали 
звітність 

Активи,  

грн. 

Кіл-сть 

НПФ, 

що 
подали 

звітність 

Відкриті 598 302 834 65 507 421 072 60 -15,19% -7,69% 

Корпоративні 102 502 191 8 121 304 708 8 18,34% 0,00% 

Професійні 73 108 847 9 96 717 809 7 32,29% -22,22% 

Всього 773 913 872 82 725 443 589 75 -6,26% -8,54% 
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стану фондового ринку. Тоді як джерела фінансових
ресурсів компаній із лайф-страхування і НПФ мають
чітко виражену довготривалу терміновість вкладень,
сувору обмежену страховим випадком (досягнення пен-
сійного віку тощо), ІСІ в разі різкого спаду ділової ак-
тивності і стагнації фондового ринку наражаються на
ризик різкого зменшення капіталізації та відплив інвес-
тицій.

Однак, насправді, більшість компаній, що працюють
у реальному секторі, наразі не оцінили гідно всіх мож-
ливостей роботи через інституції спільного інвестуван-
ня. Цей механізм абсолютно прозорий, тому усі ризики
легко прораховуються. А головне — це вигідно підприє-
мству, оскільки взаємодія з ІСІ дає змогу компанії опти-
мізувати фінансові потоки з погляду оподаткування,
ризиків і отримання прибутків.

ІСІ можуть використовуватися з метою оптимізації
оподаткування, оскільки сьогодні ці фінансові інституції,
по суті, є безподатковими структурами. Справа в тому,
що за вітчизняним законодавством обов'язкові платежі
стягуються тільки з інвесторів у разі отримання ними
дивідендів або продажу своєї частки в разі виходу з
фонду.

Окрім того, українське законодавство значно обме-
жує КУА вибором інструментів інвестування. Зокрема
відсутні умови для компаній з управління активами щодо
управління резервними фондами страхових компаній,
НПФ, операцій з похідними цінними паперами.

Отже, що стосується останніх змін у законодавстві,
яке регулює роботу ІСІ, то 1 січня 2014 року набув чин-
ності новий ЗУ "Про інститути спільного інвестування"
[2], а разом з ним — ціла низка підзаконних норматив-
но-правових актів Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (далі — НКЦПФР), що спрямовані
на вдосконалення правового регулювання професійної
діяльності на ринку спільного інвестування. Разом із
відповідними нормативними актами НКЦПФР, які набу-
ли чинності протягом 2013 року [3], на сьогодні вони
становлять нову систему нормативно-правового регулю-
вання здійснення управління активами інституційних
інвесторів в Україні.

З'явився порядок та визначення конвертації цінних
паперів. Це обмін цінних паперів одного випуску на цінні
папери іншого випуску того ж емітента. У разі прийнят-
тя рішення про конвертацію емітент зобов'язаний вику-
пити цінні папери, що конвертуються, у власників, які
не згодні з таким рішенням. Викуп здійснюється за рин-
ковою вартістю, але не нижчою номінальної.

Типи ІСІ залишилися незмінними: вони можуть бути
відкритого, інтервального або закритого типу [2].

Однією з ключових ідей Закону є встановлення особ-
ливого порядку діяльності ІСІ. Законодавство про акціо-
нерні товариства не застосовується до регулювання
діяльності корпоративних фондів. Схожою нормою до-
повнено ст. 1 закону "Про акціонерні товариства" (далі
АТ) [15], відповідно до якої його дія не поширюється на
АТ, що створені, діють та припиняються відповідно до
законодавства про інститути спільного інвестування.

Регулювання діяльності КУА суттєво не змінюєть-
ся.

Право власності учасника пайового фонду на част-
ку в ньому та право на отримання дивідендів (для за-

критого пайового фонду) засвідчує інвестиційний сер-
тифікат, емітентом якого є компанія з управління акти-
вами цього фонду. Припинення пайового фонду
здійснюється також виключно шляхом ліквідації.

Передбачення такого механізму надає учасникам
більшу свободу дій при ліквідації та уможливлює спе-
ціалізованим пайовим фондам уникнення реалізації ак-
тивів, якщо учасники фонду зацікавлені в їх отриманні
в натурі.

Прийнятий закон у цілому, не змінюючи системи
правового регулювання діяльності ІСІ, вносить значну
кількість нових правових механізмів або роз'яснює по-
рядок використання існуючих, на які є посилання в за-
конодавстві без їх детального визначення [2]. Оскільки
Закон набрав чинності з 1 січня 2014 року, гравці цього
ринку мали достатньо часу для приведення своєї діяль-
ності у відповідність із новим законодавством.

Підсумовуючи все вищевикладене, можна сказати,
що в сучасних умовах ІСІ можуть стати прямими конку-
рентами комерційним банкам у боротьбі за гроші вклад-
ників на ринку спільного інвестування.

Однією з поточних проблем вітчизняних ІСІ є така,
що в умовах олігархічної української економіки ство-
рені для акумуляції капіталів інвесторів та здійснення
інвестицій в економіку України ІСІ, практично ізольовані
від потенційних інвесторів і обмежені у можливостях
інвестування. Українське інвестиційне право тільки за-
роджується. На діяльність ІСІ також впливають інфрас-
труктурні проблеми фондового ринку, проблеми дер-
жавного регулювання, низька ліквідність фондового
ринку, проблеми нестачі фінансових інструментів тощо.

Вважаємо, що найважливішими напрямами щодо
вдосконалення організаційно-економічного механізму
на ринку спільного інвестування в Україні мають стати:

— підвищення якості державного регулювання, кон-
тролю та нагляду за діяльністю ІСІ, КУА шляхом зрос-
тання інституційної та фінансової спроможності регу-
ляторного органу (ДКЦПФР);

— збільшення обсягів залучення вільних фінансо-
вих ресурсів та підвищення питомої ваги акумульованих
ІСІ коштів у економіці країни в цілому;

— підвищення ефективності перерозподілу залуче-
них інститутами спільного інвестування ІСІ коштів;

— удосконалення валютного регулювання операцій
з цінними паперами в Україні;

— підвищення ролі інноваційних проектів, які мо-
жуть фінансуватися за рахунок коштів спільного інвес-
тування венчурних фондів;

— підвищення конкурентоспроможності інститутів
спільного інвестування порівняно з традиційними інстру-
ментами інвестування;

— забезпечення зростання попиту на інвестиційні
послуги ІСІ, КУА;

— підвищення обізнаності інвесторів про діяльність
ІСІ, їх переваги та особливості;

— удосконалення системи розкриття інформації
про діяльність ІСІ;

— надання можливості КУА брати у своє управлін-
ня обов'язкові резерви страхових компаній та здійсню-
вати управління інвестиційно-страховими фондами ком-
паній, що надають послуги з інвестиційного страхуван-
ня;
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— лібералізація валютного регулювання у сфері
діяльності ІСІ, зокрема шляхом скасування невиправда-
них обмежень на залучення коштів в іноземній валюті
та здійснення інвестицій в іноземні цінні папери;

— забезпечення впровадження процедур оцінки
ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних ІСІ за
правилами, визначеними Глобальними стандартами ре-
зультативності інвестування (GIPS);

— проведення інформаційних компаній для різних
цільових аудиторій про діяльність ІСІ, КУА та їх перева-
ги як окремого інструменту збереження та примножен-
ня капіталів інвесторів;

— створення ефективного біржового ринку фінан-
сових інструментів, що випускаються інвестиційними
фондами;

— введення механізму дискваліфікації управлінців;
— удосконалення системи рейтингування КУА та

ІСІ;
— запровадження страхування професійної відпо-

відальності КУА.
З метою удосконалення податкового стимулюван-

ня розвитку ринку спільного інвестування України не-
обхідним, на нашу думку, є реалізація наступних заходів:

— усунення розбіжностей у тлумаченні терміна
"інститути спільного інвестування" згідно з Податковим
кодексом (ст. 14.1.86) та ЗУ "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фон-
ди)";

— уточнення визначення об'єкта оподаткування для
застосування ставки 5% щодо доходів, які сплачує ком-
панія з управління активами, нарахованих на розміщені
активи відповідно до п. 167.2 ст. 167 Податкового ко-
дексу [16];

— віднесення до складу витрат інвестора повної
суми коштів, внесених в обмін на акції, під час первин-
ного розміщення акцій за ринковими цінами, а також
розміщення акцій додаткових випусків;

— включення до складу емісійного доходу отрима-
них емітентом сум перевищення надходжень від повтор-
ного розміщення акцій власного випуску над ціною їх
зворотного викупу як такого, що належить до складу
операцій із власним капіталом. Оскільки відповідно до
Податкового кодексу "емісійний дохід — це сума пере-
вищення надходжень, отриманих емітентом від емісії
(випуску) власних акцій (інших корпоративних прав) та
інвестиційних сертифікатів над номінальною вартістю
таких акцій (інших корпоративних прав) та інвестицій-
них сертифікатів (під час їх первинного розміщення),
або над ціною зворотного викупу під час наступних роз-
міщень інвестиційних сертифікатів та акцій інвестицій-
них фондів";

— виключення в нормах Податкового кодексу по-
няття і порядку визначення об'єкта оподаткування, що
не відповідає порядку здійснення діяльності інвести-
ційних фондів, встановленому ЗУ "Про інститути спільно-
го інвестування (пайових і корпоративних інвестиційних
фондів)", що повинно привести до правильного тракту-
вання норм податкового законодавства з боку ДПАУ.
Зокрема використання в податковому законодавстві
поняття "дохід" для визначення доходів фізичної осо-
би — інвестора ІСІ, які обкладаються за зниженою став-
кою, аналогічній оподаткуванню доходів за банківсь-

кими депозитами замінить поняттям "інвестиційний
дохід, який виплачується КУА";

— встановлення єдиних підходів до оподаткування
інвестиційних доходів громадян (за ставкою 5%), от-
риманих за інвестиційними операціями купівлі-продажу
цінних паперів ІСІ;

— звільнення від оподаткування діяльності з адмі-
ністрування НПФ;

—  уточнення видів професійної діяльності на фон-
довому ринку, що не є об'єктом оподаткування (види
професійної діяльності на фондовому ринку, які підля-
гають ліцензуванню відповідно до законодавства);

— звільнення емітента від сплати державного мита
за реєстрацію проспекта емісії цінних паперів інститу-
тами спільного інвестування, які здійснюють публічне
розміщення цінних паперів ІСІ;

— звільнення від оподаткування операцій інвесторів
з конвертації (обміну) цінних паперів ІСІ, що перебува-
ють під управлінням однієї компанії з управління акти-
вами;

— внесення змін до законів України, які регулюють
порядок стягнення та розмір податкових платежів за
результатами фінансової діяльності інститутів спільно-
го інвестування;

— звільнення Державної комісії з цінних паперів від
сплати судового збору.

З метою реалізації зазначених заходів необхідно
внести зміни та доповнення до Податкового кодексу та
інших ЗУ.

У подальшому бачимо необхідність впровадження
визначених напрямків щодо вдосконалення організа-
ційно-економічного механізму та податкового стимулю-
вання в реальну практику на ринку спільного інвесту-
вання в Україні.
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У статті розглядається система вдосконалення управління інвестиційною привабливістю турис-
тично-рекреаційного комплексу України на основі використання принципів бенчмаркінгу. Визначе-
но місце та роль бенчмаркінгу в системі туристично-рекреаційного комплексу. Окреслено основні
цілі та мету бенчмаркінгу в сфері управління інвестиціями підприємств туристично-рекреаційного
комплексу на регіональному рівні. Визначено методи, які доцільно застосовувати у ході проведення
бенчмаркингу на підприємствах туристичної галузі. Охарактеризовано особливості застосування бен-
чмаркінгу на мікро- та макрорівні.

У статті встановлено, що зміст бенчмаркінгу полягає у виявленні факторів і методів роботи, які
дозволять органам влади в регіонах України досягнути оптимальних результатів з метою підвищен-
ня інвестиційної привабливості підприємств туристично-рекреаційного комплексу.

Узагальнено, що використання нових технологій управління інвестиційними процесами туристич-
но-рекреаційного комплексу на сучасному етапі розвитку економіки є важливим завданням, що вик-
ликає значний інтерес у менеджерів підприємств рекреаційної та туристичної сфери.

Наведені в статті результати дослідження можуть бути використані в якості джерела інформації
для побудови та удосконалення системи менеджменту інвестиційної привабливості підприємства-
ми туристично-рекреаційного комплексу.

The article deals with the system of improvement of investment attractiveness of the tourism industry of
Ukraine on the basis of the principles of benchmarking. It determines the place and the role of benchmarking
in the system of the tourist and recreational complex. The basic objectives and purpose of benchmarking in
the field of investment management of businesses of the tourist and recreational complex at the regional
level are also considered. The article defines the methods to be used in the course of benchmarking in
tourism industry. It also features benchmarking being applied on micro and macro level.

The article determines that the content of benchmarking is to identify the factors and methods of work
that will enable authorities in Ukraine's regions to achieve optimal results in order to increase the investment
attractiveness of the tourist and recreational complex.

It is generalized that the use of new technologies in investment management processes of tourist and
recreational complex at the present stage of economic development is an important task that is of great
interest to managers of recreation and tourism industry.

The research findings placed in the article can be used as a source of information for the formation and
improvement of investment attractiveness management of businesses of the tourist and recreational
industry.

лідерами у певній галузі та є поштовхом до удосконалення
його діяльності та підвищення конкурентоспроможності. У
зв'язку з цим даний інструмент маркетингу набирає все
більшої популярності серед українських підприємств тури-
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стично-рекреаційної сфери та потребує проведення подаль-
ших досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток концепції та методології бен-
чмаркінгу здійснили зарубіжні і вітчизняні вчені: Аренков
І.А. [1], Ашуєв А.М. [2], Бєлокоровін Е.А. [3], Ватсон Г. [4—
5], Гібсон Дж. [11], Донеллі Дж. [11], Зіберт Г. [6], Іванце-
вич Д. [11], Кемп Р. [7], Маслов Д.Г. [3], Михайлова О.А. [8],
Протасов, Д.В. [9], Харрінгтон Х.Дж. [10] та ін. У їх працях
висвітлено теоретичні засади застосування бенчмаркінгу на
підприємствах.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проте дослідження питання щодо формування теоре-
тико-методичної бази бенчмаркінгу адаптованої до украї-
нських умов, яка б відображала реалії української економ-
іки, ще не досить добре висвітлено в освітній і фаховій літе-
ратурі. Усе це свідчить про актуальність обраної тематики,
а, відтак, зумовило вибір напряму дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основними завданнями статті є дослідження особливо-

стей використання методів бенчмаркингу. Правильне зас-
тосування методики бенчмаркінгу надасть змогу підвищити
інвестиційну привабливість підприємств туристично-рекре-
аційного комплексу України на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку підприємств туристично-

рекреаційного комплексу (ТРК) проблема залучення інвес-
тицій є однією з центральних для більшості суб'єктів в Ук-
раїні. Рішення проблеми залучення інвестицій підприємств
в умовах невисокої інвестиційної привабливості потребує
розробки і впровадження в практику спеціальних ефектив-
них технологій управління та механізмів організації інвес-
тиційних процесів підприємств ТРК, що забезпечують досяг-
нення стратегічних цілей інвестиційного розвитку регіонів.

Керівники підприємств ТРК не повинні обмежуватися
використанням тільки традиційних методів і технологій уп-
равління. Має сенс застосування більш прогресивних інстру-
ментів, що сприяють суттєвому підвищенню ефективності
управління. Визначення та розробка нових технологій уп-
равління інвестиційними процесами ТРК, на нашу думку, є в
сучасних реаліях виключно важливим завданням, що вик-
ликає значний інтерес у менеджерів підприємств рекреац-
ійної та туристичної сфери.

Більшість підходів, конкретних прийомів і технологій ус-
пішного менеджменту актуальні сьогодні не тільки для ко-
мерційних структур ТРК, а й для органів державного управл-
іння. Умови розвитку української економіки такі, що багато
методів і прийомів менеджменту, які довели свою результа-
тивність в комерційному секторі, застосовуються в практиці
управління. В результаті відмінності між менеджментом ко-
мерційних і державних організацій зменшуються.

Управління інвестиційними процесами підприємств ТРК,
яке полягає в цілеспрямованому впливі регіональних органів
влади на критерії, що підвищують надійність і ефективність
інвестицій, являє комплексну проблему. Спроби знайти влас-
ний шлях вирішення вказаної проблеми, як правило, вима-
гають значних витрат часу і ресурсів. Найчастіше в бізнесі
найпростішим і надійним способом вирішення нового зав-
дання є використання досвіду конкурентів або партнерів в
аналогічній ситуації. Навіть якщо рішення не є оптимальним,
його можна адаптувати і поліпшити, в той час як самостійний
пошук виходу зі скрутної ситуації, зазвичай, є більш доро-
говартісним.

Практика показує, що нові прийоми і методи менедж-
менту, в тому числі використовувані на рівні управління
підприємствами ТРК, найчастіше не є відкриттям окремих
керівників або управлінських команд. Новації народжують-
ся як результат ретельного дослідження діяльності ряду
управлінських структур підприємств ТРК, їхніх помилок і
успіхів. На нашу думку, порівняльний аналіз та активне за-
лучення досвіду регулювання інвестиційних процесів ТРК в
різних регіонах України дозволять розробити нові ефективні
стратегії інвестиційного розвитку підприємств ТРК і тим са-
мим прискорити їх прогрес.

Технологія менеджменту, орієнтована на виявлення і
використання кращого досвіду роботи в певній галузі, на-
зивається бенчмаркінгом. В основі бенчмаркінгу лежить
концепція постійного вдосконалення діяльності, яка перед-
бачає неперервний цикл планування, координації, мотивації
і оцінки дій з метою сталого поліпшення роботи організації
[1].

Аналогічно тому, як будь-яка комерційна фірма, завой-
овує ринок, постійно використовуючи досвід інших компаній
в якості відправної точки для своїх власних підходів, дер-
жавні структури влади можуть використовувати бенчмаркінг
як інструмент оцінки виконаної роботи в цілях запозичення
передового досвіду менеджменту з інших успішно діючих
структур управління. Для регіональних органів влади нагаль-
ною проблемою в сфері управління інвестиційною приваб-
ливістю підприємств ТРК є пошук раціональних методів дер-
жавного регулювання інвестиційних процесів підприємств
ТРК, форм прямої участі в інвестиційній діяльності
підприємств ТРК, шляхів і способів підвищення ефективності
інвестиційних вкладень, посилення віддачі вкладених бюд-
жетних коштів.

Для вирішення вказаних завдань необхідно уважно вив-
чати існуючий досвід і переймати прийоми і методи управл-
іння інвестиційними процесами підприємств ТРК, що діють
в найбільш інвестиційно привабливих регіонах України. В
сучасних умовах бенчмаркінг може стати одним з прогре-
сивних методів підвищення ефективності управління інвес-
тиційними процесами підприємств ТРК.

Існують певні особливості застосування бенчмаркінгу на
різних рівнях:

— на рівні управління підприємством ТРК (мікрорівні)
— це інструмент, який використовується для зміцнення кон-
курентних позицій на ринку;

— на рівні управління регіональним ТРК (макрорівні)
— це інструмент, який використовується для зіставлення
ефективності державної політики ТРК (зокрема, регіональ-
ної інвестиційної політики ТРК, що впливає на інвестиційну
привабливість ТРК регіону).

На мікрорівні технологія бенчмаркінгу добре відома і
широко застосовується в діяльності підприємств ТРК, але
на макрорівні — практично не використовується. У зв'язку
з її високою ефективністю ця технологія менеджменту зас-
луговує на те, щоб на системній основі впроваджувати її у
практику державного управління, в тому числі для
підприємств ТРК.

У сфері управління інвестиційними процесами
підприємств ТРК система бенчмаркінгу може допомогти
органам влади в різних регіонах України обмінюватися
інформацією про досвід вирішення проблем поліпшення
інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної при-
вабливості підприємств ТРК; оцінювати і порівнювати по-
казники ефективності та результативності інвестиційної
діяльності підприємств ТРК з показниками найбільш
інвестиційно привабливих туристсько-рекреаційних ком-
плексів. У свою чергу, це створює умови для постановки
чітких реалістичних цілей інвестиційного розвитку
підприємств ТРК і пошуку оптимальних шляхів їх досяг-
нення.
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Таким чином, у сучасних умовах бенчмаркінг може ста-
ти тією управлінською технологією, яка дозволить форма-
лізувати передачу та адаптацію передового управлінсь-
кого досвіду в сфері державного регулювання інвестицій-
них процесів підприємств ТРК. Перевагою даної технології
є те, що в процесі пошуку кращої практики використовують-
ся способи порівняння об'єктів не тільки з кількісної сторо-
ни.

Бенчмаркінг порівнює якісну природу досліджуваних
об'єктів. Це є особливо актуальним для інвестиційної сфе-
ри, оскільки саме поняття "інвестиційний клімат" і пов'язані
з ним "інвестиційний потенціал" та "інвестиційний ризик"
носять скоріше якісний, ніж кількісний характер [2, с.10].

Головний зміст бенчмаркінгу полягає в тому, щоб вия-
вити фактори і методи роботи, які дозволили органам вла-
ди в інших регіонах України досягнути оптимальних резуль-
татів з метою підвищення інвестиційної привабливості
підприємств ТРК. Для використання технології бенчмаркін-
гу зовсім не обов'язково виявляти і орієнтуватися на кра-
щий досвід управління інвестиційними процесами
підприємств ТРК, досить використовувати досвід управлін-
ня, який за тими чи іншими параметрами виявився більш
досконалий і на цій основі здійснювати вдосконалення влас-
ної діяльності. У процесі проведення такої діяльності бенч-
маркінг не повинен орієнтуватися на проведення окремих
заходів, бо вони не дозволяють досягти очікуваного довго-
строкового ефекту. Тільки системний підхід і реалізація
відповідних програм можуть зменшити ризик втрати часу і
коштів. Отже, бенчмаркінг у сфері управління інвестиціями
підприємств ТРК набуває характеру безперервного проце-
су постійних удосконалень, оскільки кожен раз після впро-
вадження тих чи інших нововведень здійснюється новий
пошук кращого досвіду управління.

Основною метою бенчмаркінгу в сфері управління інве-
стиціями підприємств ТРК, на наш погляд, є:

— оцінка рівня інвестиційної привабливості підприємств
ТРК і виявлення слабких місць у плані інвестиційного по-
тенціалу та інвестиційного ризику підприємств ТРК;

— усвідомлення необхідних змін з боку всіх членів ко-
манди управління;

— відбір ідей для кардинального підвищення інвестиц-
ійної привабливості підприємств ТРК;

— виявлення ефективних прийомів і методів управлін-
ня інвестиційними процесами підприємств ТРК;

— розробка інноваційних підходів до вдосконалення
процесу управління інвестиційною привабливістю
підприємств ТРК;

— визначення довгострокових цільових показників
якості та ефективності управління інвестиційними процеса-
ми підприємств ТРК.

Результати бенчмаркінгу в сфері управління інвестиц-
ійними процесами підприємств ТРК повинні проявитися у
наступному:

— підвищення інвестиційної привабливості підприємств
ТРК;

— здійснення порівняльної оцінки позицій підприємств
ТРК на загальнодержавному інвестиційному ринку ТРК;

— виявлення стратегічного конкурентної переваги ТРК;
— збільшення рівня компетенції апарату управління в

плані регулювання інвестиційних процесів підприємств ТРК.
Отже, технологія бенчмаркінгу є оптимальною для виз-

начення того, наскільки управління інвестиційними проце-
сами підприємств ТРК є ефективним в порівнянні з іншими
ТРК. Зіставивши ряд показників, у тому числі і фінансових,
можна визначити власні слабкі та сильні сторони, позначи-
ти напрями, які вимагають розвитку, та шляхи вирішення
проблем. Крім того, порівнюючи власну діяльність ТРК з
роботою в інших регіонах України, можна вчасно замінити і
виправити прорахунки, а іноді й зовсім уникнути їх, виріши-

ти проблемні ситуації, що виникають, перейняти ефективні
методи регулювання інвестиційної діяльності підприємств
ТРК, знайти шляхи оптимізації роботи персоналу управлі-
нських структур, способи зниження бюджетних інвестицій-
них витрат [3, с.35].

У господарській практиці виділяються кілька типів бен-
чмаркінгу:

— внутрішній бенчмаркінг — порівняння аналогічних
процесів, характеру і якості роботи аналогічних підрозділів
усередині підприємств ТРК. В даному випадку можна легко
організувати обмін інформацією, але знаходження значних
відмінностей малоймовірно;

— конкурентний бенчмаркінг — порівняння діяльності
підприємств ТРК, якості їх роботи з найсильнішим зовнішнім
конкурентом (або декількома конкурентами). При даному
типі бенчмаркінгу існує певна складність в отриманні необ-
хідної інформації;

— функціональний бенчмаркінг — порівняння діяль-
ності підприємств ТРК з іншими організаціями, які викону-
ють аналогічні функції, але не є прямими конкурентами.
Отримання необхідної інформації при такому типі бенчмар-
кінгу значно простіше, ніж в попередньому випадку;

— бенчмаркінг процесів — порівняння діяльності
підприємств ТРК з іншими організаціями, що діють в інших
галузях, але використовують один бізнес-процес.

У деяких джерелах виділяється ще й консультативний
бенчмаркінг. Його особливість полягає в тому, що спеціаль-
но створена консультативна служба займається збором і
аналізом необхідної інформації [4, с. 29].

В управлінні інвестиційними процесами підприємств
ТРК, на наш погляд, найбільш доцільно використання фун-
кціонального бенчмаркінгу в поєднанні з консультативним.
Консультативним бенчмаркінгом може займатися спеціаль-
но організована "Консультативна (координаційна) рада інве-
стиційного розвитку ТРК" при Державному агентстві Украї-
ни з туризму та курортів, яка здійснюватиме безпосереднє
управління інвестиційною діяльністю підприємств ТРК під
керівництвом голови Державного агентства України з туриз-
му та курортів. До складу даної ради входять заступник го-
лови Державного агентства України з туризму та курортів,
депутати, голови сільських поселень, керівники великих
підприємств ТРК, голови громадських організацій.

Основними функціями консультативної ради інвестиц-
ійного розвитку ТРК можуть бути:

— відбір перспективних інвестиційних проектів
підприємств ТРК;

— пошук і залучення партнерів для реалізації інвестиц-
ійних проектів;

— організація прямих ділових контактів;
— сприяння розробці та реалізації проектів ділової

співпраці, створенню спільних підприємств ТРК;
— організація спеціалізованих інвестиційних виставок

і ярмарків підприємств ТРК;
— проведення конференцій, семінарів, симпозіумів;
— організація навчання підприємців та менеджерів то-

що.
Створення Консультативної ради інвестиційного розвит-

ку ТРК має здійснюватися з урахуванням проблем, що по-
стають перед підприємствами туристично-рекреаційного
комплексу. В Консультативній раді інвестиційного розвитку
підприємств ТРК в системі управління виділяють три основні
складові структурні блоку:

— аналіз і планування,
— організація і регулювання,
— контроль і моніторинг.
Залучення зовнішніх джерел інвестицій підприємства-

ми ТРК регіонів в сучасних умовах неможливо без активі-
зації зусиль регіональних владних структур, спрямованих на
підвищення інвестиційної привабливості і зниження інвес-
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тиційного ризику в Україні. Потрібне впровадження
спеціальних механізмів, процедур і функцій, що
становлять послідовність організаційних дій управ-
лінських структур з просування стратегічних цілей
інвестиційного розвитку регіонів.

Пошук нових, нестандартних методів та
інструментів управління інвестиційними процеса-
ми підприємств ТРК зумовлює необхідність ви-
користання сучасних технологій менеджменту,
які застосовуватимуться в комерційному середо-
вищі. В бенчмаркінгу інвестиційних процесів
підприємств ТРК на регіональному рівні можна
виділити кілька етапів (рис. 1).

Застосування зазначених етапів дасть змогу:
— реалізувати якісно нові підходи до процесів

і процедур управління соціально-економічним роз-
витком підприємств ТРК в регіонах України;

— побудувати мобільну функціональну структуру вико-
навчої влади, орієнтовану на реалізацію конкурентних пе-
реваг підприємств ТРК.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах бенчмаркінг може стати одним з про-

гресивних методів підвищення ефективності управління інве-
стиційними процесами підприємств ТРК, однак, при вико-
ристанні даного методу встановлення конкурентних пере-
ваг та підвищення досвіду роботи в туристично-рекреаційній
галузі, слід враховувати певні особливості його застосуван-
ня на мікро- та макрорівні.

Використовуючи в системі менеджменту принципи бен-
чмаркінгу підприємства туристичної та рекреаційної сфери
матимуть змогу вчасно замінити і виправити прорахунки, а
іноді й зовсім уникнути їх, вирішити проблемні ситуації, що
виникають, перейняти ефективні методи регулювання інве-
стиційної діяльності підприємств ТРК, знайти шляхи оптим-
ізації роботи персоналу управлінських структур, способи
зниження бюджетних інвестиційних витрат тощо.

Таким чином, в управлінні інвестиційними процесами
підприємств ТРК бенчмаркінг може реалізовуватися як сис-
тематичний процес пошуку кращої практики, інноваційних
ідей та високоефективного виконання управлінських про-
цедур, використання яких надасть змогу підвищити інвести-
ційну привабливість підприємств ТРК на регіональному рівні
й посиленню їхньої інвестиційної активності.
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Рис. 1. Етапи бенчмаркінгу в управлінні інвестиційними
процесами підприємств туристично-рекреаційного

комплексу
Побудовано автором.

 

 

 

 

 

 

1 етап. Визначення об’єкта бенчмаркінгу – підприємства ТРК 

2 етап. Вибір партнера по бенчмаркінгу – на регіональному рівні 

3 етап. Пошук інформації 

4 етап. Аналіз інформації 

5 етап. Адаптація та застосування досвіду,  що вивчається для вирішення 

власних проблем та управлінь інвестиційними процесами підприємств ТРК 
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ВСТУП
В економічній теорії і практиці інвестиції розгляда-

ються як основний фактор, що визначає структурну пе-
ребудову, зростання виробництва і доходів економіч-
них систем. Незважаючи на широкі дискусії про не-
обхідність збільшення інвестицій і підвищення ефектив-
ності їх використання, у більшості робіт вітчизняних дос-
лідників, присвячених визначенню інвестиційних пріо-
ритетів на національному та регіоном рівнях, викорис-
товується мікроекономічний підхід, який передбачає
оцінку ефективності окремих проектів. У той же час,
теорії економічного зростання, які широко застосову-
ються національних економік, засновані на макроеко-
номічному підході. Цей підхід дозволяє оцінити взає-
мозв'язок основних показників розвитку економіки,
результати впливу на них кількісних змін факторів ви-
робництва, а також взаємозумовленість зростання до-
ходу в економіці і розширення інвестицій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У числі найбільш великих сучасних фахівців по теорії
і практиці інвестування слід назвати таких зарубіжних
та вітчизняних вчених: Р. Александера, Р. Брейлі, З. Бо-
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ді, С. Майераса, Р. Марковіца, Р. Мертона, М.Г. Мілле-
ра, Ф. Модільяні, У.Ф. Шарпа, І.А. Бланка, М.І. Берзона,
П.Л. Віленського, А.Б. Ідрисова, В.В. Косова, І.В. Ліп-
сіца, В.М. Лівшиця, Т.В. Теплову та інших. Роботи цих
вчених присвячені переважно мікроекономічному підхо-
ду до дослідження інвестиційних процесів, той час як
макроекономічний підхід не розглядався. Фундамен-
тальний внесок у формування і розвиток макроеконо-
мічної теорії інвестицій, що лежить в основі моделей
зростання, внесли роботи Л.І. Абалкіна, В.І. Данилова-
Данільяна, P. Дорнбуша, Дж.М. Кейнса, П. Кларка,
О. Ланге, В.В. Леонтьєва, Д.С. Львова, П. Самуельсона,
С. Фішера, Д. Хікса, Р. Харрода, Е. Хансена, Р. Шмален-
зи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних підходів

до управління інвестиційним процесом у регіональних
системах, орієнтованих на економічне зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначальним елементом у категорії "інвестиційний

процес" є термін "інвестиції", що відноситься до числа
основних в економічній науці. Як і відносно більшості
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таких категорій, не існує єдності у визначенні
дефініції "інвестиції", а точніше немає
єдності в розумінні тих процесів або явищ, у
відношенні яких застосовується цей термін.
Часто інвестиції ототожнюють із капіталом,
капітальними вкладеннями.

Аналіз літератури дозволив виділити
традиційні підходи до трактування цього
поняття. Нами надалі під поняттям "інвес-
тиції" буде матися на увазі використання в
довгостроковому періоді капіталу на відкла-
дене споживання з метою одержання при-
бутку.

Термін "інвестиції" з'явився у вітчизняній
економіці порівняно недавно. Раніше вико-
ристовувалося поняття "валові капітальні
вкладення", що означає одноразові сукупні
витрати на відтворення основних фондів.

Інвестиції є ключовою економічною ка-
тегорією й грають винятково важливу роль
як на макро- так і на мікрорівні в системі то-
варно-грошових відносин.

Інвестиції на макрорівні покликані забез-
печити:

— здійснення політики розширеного
відтворення й прискорення науково-техніч-
ного прогресу;

— реформування галузевої структури
суспільного виробництва і збалансований
розвиток як галузей, що виробляють продук-
цію, так і сировинних галузей;

— підвищення якості продукції;
— поліпшення структури зовнішньоторговельних

операцій;
— вирішення соціальних й екологічних проблем;
— вирішення проблем забезпечення обороноздат-

ності країни й ін.
Таким чином, інвестиції як економічна категорія

виконують важливі функції росту вітчизняної економі-
ки. У макроекономічному масштабі сьогоднішні інвес-
тиції закладають основи завтрашнього росту продуктив-
ності праці й більш високого добробуту населення.

Характеристика нашої транспортної системи свід-
чить про необхідність її якнайшвидшої модернізації. До
них ставляться: перевантаженість основних автомобіль-
них магістралей і міських агломерацій, слабка пропуск-
на здатність транспортної інфраструктури, високий
ступінь зносу основного капіталу на транспорті й, як
слідство, несприйнятливість до нових технологій, зок-
рема, до контейнерних перевезень, високі техногенні на-
вантаження транспорту на екологію й здоров'я населен-
ня, недостатньо ефективна система безпеки. Таким чи-
ном, очевидна необхідність інвестицій на транспорті для
розвитку бізнесу в Україні.

Особливе значення мають інвестиції на транспорті.
Сьогодні практично немає регіону, у якому не будува-
лися б або не планували будуватися транспортно-логі-
стичні центри, які розглядаються адміністрацією тери-
торій, бізнесом як точки економічного зростання, що
підвищують конкурентоспроможність окремих регіонів.

Проблема невисокої конкурентоздатності транс-
порту на будь-якому рівні, будь де українська економі-

ка в цілому, окрема територія або окрема бізнес-струк-
тура, має більш глибокі причини, пов'язані з відсутні-
стю, по суті, єдиної транспортної системи, адекватної,
з одного боку, потребам ринкової економіки, а з іншо-
го боку — старіння й скорочення чисельності транспор-
ту й матеріально технічної бази.

Відрізняє сьогоднішню вітчизняну єдину транспор-
тну систему нерівномірність у територіальному розмі-
щенні транспортних мереж й об'єктів транспортної ін-
фраструктури. Спостерігаються явні диспропорції в роз-
витку різних видів транспорту з вираженим пріоритетом
залізничного транспорту. Такий перекіс адекватний по-
требам існуючого технологічного укладу, що формуєть-
ся навколо галузей первинного сектора виробництва.
Але в той же час автомобільний і повітряний транспорт,
що відповідає потребам сучасної економіки, відносно
нерозвинений.

Аналіз ефективності прямих інвестицій, у випадку
якщо обсяг інвестицій представляється для інвестора
потребуючого обгрунтування, проводиться на основі
оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Задача оцінки ефективності інвестицій часто усклад-
нюється альтернативними варіантами використання
фінансових ресурсів, причому із можливістю одночас-
ної реалізації декількох варіантів капіталовкладень. При
цьому виникають складності, пов'язані з виникненням
різного роду системних ефектів на підприємствах.

Схема аналізу прямих інвестицій представлена на
рисунку 1. На першому етапі варіанти капвкладень,
відібрані за критерієм відповідності потреби у фінансу-

Якісний аналіз можливих наслідків здійснення капіталовкладень 

Вибір схеми фінансування за обраними проектами 

Вибір проектів для здійснення 

Облік можливих синергетичних ефектів, що виникають на базовому 

підприємстві за умови одночасного здійснення декількох варіантів 

капіталовкладень 

Аналіз підприємств-об'єктів капіталовкладень (у разі здійснення інвестицій у 

чинне стороннє підприємство) 

Моделювання всіх можливих варіантів капіталовкладень, включаючи 

одночасне виконання кількох з них 

Оцінка комерційної ефективності кожного варіанту окремо 

Розрахунок можливих синергетичних ефектів, що виникають на 

базовому підприємстві (у підприємства інвестора) 

Рис. 1. Схема аналізу прямих інвестицій
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ванні (необхідного обсягу капіталовкладень) розміру
доступних інвесторові фінансових ресурсів, розгляда-
ються з погляду їхньої відповідності місії, цілям і стра-
тегії базового підприємства. Причому в цьому випадку
місія й мети можуть бути змінені для здійснення деяких
проектів. Дана оцінка може проводитися, наприклад,
цільовою міжфункціональною групою, що складається
з фахівців відповідних підрозділів і топ-менеджерів ба-
зового підприємства. На основі ухваленого рішення про-
ект або направляється на подальше дослідження, або
відбраковується.

Другий етап здійснюється, якщо планований для
інвестування об'єкт — діюче стороннє підприємство. На
ньому проводиться всебічне дослідження підприємства
— об'єкта капіталовкладень.

Дослідження становища підприємства-об'єкта інве-
стування проводиться за такими напрямами:

— Аналіз ринку й концепція маркетингу.
— Сировина, основні й допоміжні виробничі мате-

ріали.
— Місце розташування й навколишнє середовище.
— Проектування й технологія.
— Організаційна структура й основні витрати.
— Трудові ресурси.
— Фінансове становище підприємства.
Оцінка комерційної ефективності інвестиційних

проектів проводиться таким чином. Спочатку період від
початку проекту до його завершення (розрахунковий
період) розбивається на кроки. Потім по кожному кро-
ку моделюються всі грошові платежі й надходження —
грошові потоки.

Розрахувавши грошові потоки на весь період проекту,
можна точно оцінити потребу у фінансуванні по проек-
ту — максимальне значення накопиченого сальдо гро-
шових потоків.

Далі всі грошові потоки необхідно дисконтувати,
тобто приводити їхні різночасні значення до цінності на
певний момент часу, що називається моментом приве-
дення. Коефіцієнт дисконтування:

,
де Е — норма дисконту, що задається інвестором й

є основним економічним нормативом, використовува-
ним при оцінці ефективності інвестиційного проекту.
Норма дисконту звичайно задається залежно від трьох
факторів: оцінки інвестором ризику по проекту, рівня
інфляції й WACC;

m — число періодів від моменту приведення;
WACC — середньозважена ціна власних і сторонніх

джерел фінансування.

де E
i
 — вартість (процентна ставка, норма дискон-

ту) i-го джерела;
d

i
 — вага i-го джерела фінансування.

Оцінка ефективності прямих інвестицій може
здійснюватися за наступними показниками:

1. NPV — чистий дисконтований дохід — накопи-
чене сальдо дисконтованого грошового потоку.

2. Індекс прибутковості дисконтованих витрат —
відношення суми дисконтованих грошових припливів до
суми дисконтованих грошових відтоків.

3. Термін окупності з урахуванням дисконтування —
тривалість періоду від початкового моменту до момен-
ту окупності з урахуванням дисконтування.

 Основними показниками для оцінки ефектив-
ності проектів є NPV, IRR і строк окупності з ураху-
ванням дисконтування, причому останній спрощує
визначення необхідного обрію розрахунку грошових
потоків.

Розрахунок можливих синергичних (системних)
ефектів, що виникають на базовому підприємстві.

Здійснення якого-небудь інвестиційного проекту
може викликати зміна в грошових потоках на базовому
підприємстві. Ці зміни необхідно враховувати при виз-
наченні ефективності проектів. Звичайно такі зміни до-
сить очевидні й без зусиль виділяються.

Моделювання всіх можливих варіантів здійснення
капіталовкладень передбачає розгляд всіх варіантів
інвестицій, причому при можливості одночасного
здійснення кількох проектів останні об'єднуються в
один, і для нього розраховуються інтегральні показни-
ки ефективності.

Облік можливих синергичних ефектів, що виника-
ють на базовому підприємстві за умови одночасного
здійснення декількох проектів. Даний етап аналогічний
четвертому — розходження складається лише в тім, що
на грошові потоки впливає інтегральний проект, що
може трохи ускладнити розрахунки.

Вибір проектів для здійснення. На основі показників
ефективності, з урахуванням всіх системних ефектів,
проводиться вибір інвестиційних проектів для здійснен-
ня.

Підкреслимо, що в літературі терміном інвестиції
позначаються як запаси капіталу, так і його рух, потік
[3; 5], предметом нашого дослідження є саме потік. Тому
відзначимо, що трактування категорії "інвестиції" як
процесу більш глибоко розкривається поняттями "інве-
стування", "інвестиційна діяльність" й "інвестиційний
процес".

Так, В.Д. Камаєв визначає інвестування як процес
виробництва й нагромадження засобів виробництва,
які використовуються для створення товарів і послуг
і доставки їхньому споживачеві [2]. У ряді норматив-
них і методичних документів, інвестиційна діяльність
розглядається як вкладення інвестицій, або інвесту-
вання, і сукупність практичних дій по реалізації інве-
стицій [7].

У цьому випадку терміни "інвестування" й "інвести-
ційна діяльність" розглядаються як синоніми. Але, на
наш погляд, категорія "інвестиційна діяльність" має на
увазі деяку суб'єктність (діяльність чия, кого?), у той час
як інвестування має на увазі лише сам процес викорис-
тання капіталу. Тому вважаємо, що по своєму змісті, як
процесу, до поняття "інвестування" ближче категорія
"інвестиційний процес".

Найчастіше під інвестиційним процесом розумієть-
ся розгорнута в часі реалізація інвестиційного проекту.
При цьому сам процес розглядається як послідовна
зміна станів, стадій зміни (розвитку) системи або іншо-
го об'єкта [6; 8].

Відповідно, інвестиційний процес — це заміна
(зміна) станів капіталу, а саме: його акумулювання й
використання з метою одержання позитивного ефекту.
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У процесі інвестування виділяють три етапи —
перший включає перетворення заощаджень (капіта-
лу) в інвестиції, другий їхнє використання (вкладення
капіталу) і третій — результат інвестування, їхня
окупність або інший ефект, що представлено на ри-
сунку 2.

Як й у будь-якому процесі, в інвестиційному виділя-
ються суб'єкти й об'єкти інвестування.

У загальному випадку під суб'єктами (учасниками)
інвестиційного процесу розуміються інвестори й кори-
стувачі об'єктів інвестування. До числа інвесторів відно-
сять вкладників покупців, замовників, кредиторів й
інших учасників інвестиційної діяльності. До користу-
вачів об'єктів інвестування відносять, у першу чергу,
нефінансові підприємства, у меншому ступені держава
й фінансові фірми. Учасники інвестиційного процесу
формують попит та пропозицію на об'єкти інвестицій-
ного процесу.

Об'єкти інвестиційного процесу характеризуються
із двох сторін — це інвестиційні ресурси й вкладення
(витрати).

До ресурсів відносять грошові кошти і фінансові
інструменти, матеріальні цінності (будівлі, споруди, об-
ладнання тощо), а також майнові, інтелектуальні й інші
права, що мають грошову оцінку, тобто це акумульова-
ний з метою нагромадження доход.

З іншого боку, інвестиційні витрати характеризують
напрями вкладення капіталу, а саме основний і оборот-
ний капітали, цінні папери і цільові грошові вклади, не-
матеріальні активи.

Господарські зв'язки між суб'єктами інвестиційно-
го процесу формують інвестиційні відносини, що відоб-
ражають зміст інвестиційного процесу. У загальному
випадку, як було показано вище, ці відносини (зв'язки)
укладаються в акумулюванні й вкладенні капіталу в
об'єкти інвестування з метою одержання доходу (ефек-
ту).

Залежно від того, у рамках якої економічної систе-
ми (мікрорівень — фірма, макрорівень — держава, ме-
зорівень — регіон або галузь) розглядається інвестиц-
ійний процес, виділяються конкретні суб'єкти й об'єкти
інвестування, ступінь їхнього агрегування, а значить і
відносини між ними.

Суб'єкти, об'єкти й мети інвестицій, а також інші
ознаки, визначають класифікацію інвестиційних
процесів, представлену нами в таблиці 1. Причому
перші три ознаки (суб'єкти, об'єкти, цілі) найбіль-
ше широко представлені у вітчизняній літературі.
Тому докладніше охарактеризуємо тільки класи-
фікацію інвестиційних процесів по походженню
інвестицій і по залежності від фактору, що визна-
чає попит.

Рис. 2. Етапи інвестиційного процесу

Таблиця 1. Класифікація типів інвестиційних процесів

Класифікаційні ознаки Типи інвестиційних процесів 

за суб'єктами 

інвестиційного 

процесу 

 

за резидентністю 

національні 

закордонні (іноземні) 

з погляду просторової 
організації економічної діяльності 

державні 

регіональні 

місцеві 

 
за інституціональною ознакою 

 
частки 

не фінансових підприємств 

фінансових підприємств 

державні 

 
за об'єктом інвестування 

нематеріальні 

не фінансові [24] 

фінансові [141] 

 

за метою інвестування 

прямі 

портфельні 

 

за походженням інвестицій 

ендогенні 

екзогенні 

за залежністю від фактору, що визначає 
попит 

автономні 

індуковані 
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З погляду походження інвестицій виділяють ендо-
генні й екзогенні інвестиційні процеси. У загальному
випадку, до числа ендогенних змінних (фактори, ве-
личини) відносять змінні, зміна яких відбувається усе-
редині модельованої системи на відміну від екзоген-
них, які вводяться в модель ззовні [4]. Для економіч-
них систем, особливо національних, при віднесенні тих
або інших величин до ендогенних або екзогенних, до-
сить часто використається принцип резидентності.
Інвестиційні процеси, ресурсами в яких володіють не-
резиденти, розглядаються як екзогенні, а, якщо ресур-
си вкладають резиденти, — як ендогенні. Таким чином,
класифікація по походженню інвестицій тісно пов'яза-
на із суб'єктами інвестиційної діяльності, але традиц-
ійно цей підхід використовується на макроекономіч-
ному рівні.

В економічній теорії широке поширення одержав
термін "інвестиційний попит", що характеризує попит на
об'єкти інвестування (інвестиційні товари), а саме: по-
пит на машини, устаткування, будівельні матеріали, по-
слуги будівельних фірм [6]. При цьому в рамках мікро-
економіки розглядається попит на інвестиції окремих
суб'єктів інвестиційного процесу або їхніх груп. У мак-
роекономіці досліджується агрегований, сукупний по-
пит всіх суб'єктів інвестиційного процесу.

Попит на інвестиції в рамках ділового циклу фор-
мується потребами підприємців у розширенні вироб-
ництва з метою збільшення випуску продукції, що обу-
мовлено зростанням доходів в економіці. Тому інве-
стиції, що є слідством росту національного доходу,
визначаються як індуковані. Навпроти, інвестиції, не
зв'язані, не обумовлені ростом (зміною) доходу, ро-
зуміються як автономні інвестиції. Отже, залежно від
того, які фактори визначають попит на інвестиції, ви-
користовується їхній розподіл на індуковані й авто-
номні [1].

ВИСНОВОК
Таким чином, можна зробити висновок, що існує

різниця між змістом інвестиційного процесу з погляду
мікроекономічного і макроекономічного підходів.

У рамках мікроекономічного підходу під інвести-
ційним процесом розуміється процес капіталовкладень,
спрямований на забезпечення підприємства факторами
виробництва (реальна інвестиція) або на придбання
цінних паперів (портфельна інвестиція), що охоплює
кілька періодів часу. На цьому рівні до інвестиційного
відноситься будь-яка діяльність, що приносить ту або
іншу форму доходу, або забезпечує інший корисний
ефект.

Макроекономічний підхід до визначення категорії
"інвестиції" припускає використання цього терміну в
досить вузькому змісті. Так, витрати на придбання
цінних паперів, фінансових активів в цілому, не відно-
сяться до інвестицій, так йдеться не про створення но-
вих, а про перерозподіл уже існуючих активів між влас-
никами. Таким чином, з погляду макроекономічного
підходу, інвестиції розглядаються як використання ка-
піталу лише для створення матеріальних благ.

Цей підхід втілений у системі національних рахунків,
що є в цей час основою опису й аналізу макроекономіч-
них процесів у більшості країн миру. Одним з агрегатів

використання ресурсів у СНР зазначене валове нагро-
мадження, під яким розуміється чисте придбання (прид-
бання за винятком вибуття) товарів і послуг, зроблених
у поточному періоді, але не спожитих у ньому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для розвитку економіки людський ресурс має ви-

значальне значення. Провідні зарубіжні науковці, серед
яких Р. Флорида, І. Тіналі, А. Пилясов, О. Колєснікова,
а також вітчизняні, зокрема С.Вовканич, Н.Мікула, В.Чу-
жиков зазначають, що саме творчий потенціал є тою
рушійною силою, яка здатна продукувати інновації, за-
безпечувати системні зміни та надавати суспільної зна-
чущості усім іншим ресурсам розвитку економічної си-
стеми. Творча особа є основною продуктивною силою
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У статті окреслено теоретико-методологічні засади формування творчого потенціалу регіо-

ну. Доведено, що на глобальному ринку праці активізувалася боротьба за талановитих праців-

ників. За результатами проведеного соціологічного дослідження виявлено, що сьогодні у за-

хідному регіоні України кадри як стратегічний ресурс для активізації конкурентних переваг ком-

паній активізується недостатньо; спостерігається високий рівень плинності кадрів через неза-

довільні показники творчого потенціалу окремих працівників; спостерігається недостатність

пропозиції креативних працівників на ринку праці, засвідчені очікування зниження частки твор-

чих працівників у західному регіоні України у майбутніх періодах. Обгрунтовано необхідність

формування державної та регіональної політики розвитку та капіталізації творчого потенціалу
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економіки, від кількісних і якісних характеристик якої
(інтелекту, світогляду, знань, вмінь), а також від забез-
печення економічною системою умов розвитку та капі-
талізації яких залежить можливість прогресивного роз-
витку суспільства [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Як стверджує В.Кривенко, на глобальному рівні ве-
деться війна за: ресурси, інвестиції, ринки [2]. Людські
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ресурси для розвитку економіки є визначальними.
Реакцією глобального ринку праці на потребу у талано-
витих працівниках стало формування системи глобаль-
ного менеджменту талантів. Втім, найбільший інтерес
компаній на сучасному етапі складають уже сформовані
фахівці, постійне вимивання яких формує істотні загро-
зи економічній безпеці України.

Особливо негативно позначається відтік творчих прац-
івників на розвитку периферійних територій західних регі-
онів України. Зважаючи на те, що прикордонні території
західного регіону України входять до єврорегіонів "Кар-
патський", "Буг", "Верхній Прут", активізувалося nhfycrjhljyyt
співробітництво, сформувалися сприятливі умови для се-
зонної чи остаточної еміграції частини творчого потенціалу
західних регіонів України у країни ЄС, де їм пропонуються
кращі умови працевлаштування, рівень та умови оплати
праці, можливості для кар'єрного зростання.

Вже сьогодні констатуємо системне "вимивання"
творчих осіб через освітні, грантові, міграційні програ-
ми, що зумовлює системний відтік до країн ЄС кращої
значної частини якісного трудоресурсного потенціалу
цих регіонів, що актуалізує загрози недостатнього кад-
рового забезпечення ефективного розвитку регіону.

Тому метою статті є обгрунтування пріоритетних
напрямів оптимізації розвитку і використання творчого
потенціалу прикордонних територій західних регіонів
України.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданнями статті є:
— за результатами соціологічного дослідження

проаналізувати стан та проблеми розвитку творчого по-
тенціалу західних регіонів України;

— визначити стратегічні завдання та програмні за-
соби акумулювання і розвитку творчого потенціалу цих
територій;

— запропонувати оптимальні напрями розвитку і
використання творчого потенціалу прикордонних тери-
торій західних регіонів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Системна кадрова криза західного регіону України
є наслідком неусвідомлення на державному рівні та
локальному рівнях значення творчого потенціалу для
розвитку регіону, а також відсутності програмних за-
ходів його залучення та капіталізації для стимулювання
регіонального прогресу загалом.

Е.Лібанова наголошує, що ризики, пов'язані з дис-
пропорціями розвитку людського капіталу в Україні, в
основному, пов'язані із демографічною кризою, яка зу-
мовлює не лише швидкі темпи депопуляції країни, але і
деградацію якісних показників трудоресурсного потен-
ціалу [3]. Демографічна, економічна політика держави
переважно охоплює проблематику кількісних показ-
ників працездатного населення, і відображена, зокре-
ма, в Стратегії демографічного розвитку України на пе-
ріод до 2015 р. [4]. Тоді як якісні показники трудоре-
сурсного потенціалу, в більшості, досліджуються вче-
ними гуманітарних напрямів, без належної екстраполяції
тенденцій людського розвитку на можливі сценарії еко-
номічного прогресу держави чи окремого регіону.

О. Іляш вказує, що уже в найближчому майбутньо-
му державі доведеться імпортувати робочу силу [5].
Причому, якщо гостра необхідність імпорту робочої
сили для низькокваліфікованих робіт проявиться через
10—15 років, то кризу творчого потенціалу вже нега-
тивно відображається на розвитку вітчизняної економ-
іки впродовж останніх десятиліть.

На сучасному етапі на формування творчого потен-
ціалу негативно впливають такі тенденції демографіч-
ного розвитку:

— скорочення загальної кількості (за останні 12
років у середньому понад 300 тис. осіб на рік) і старіння
населення держави, у зв'язку з негативним природним
приростом і загостренням еміграційних тенденцій; ви-
соким рівнем безробіття (за оцінками експертів близь-
ко третини працездатного населення не працює, прихо-
ване безробіття значно перевищує офіційні показники.
Влітку 2012 р. обсяги безробіття в Україні експертами
оцінено у близько 6,6 млн осіб, що становить 30% усь-
ого економічно активного населення, а в селах — по-
над 56%. А з тими, хто вимушено працює неповний
робочий день/тиждень (0,9 млн), їхня кількість сягає
7,5 млн [6];

— деградацією якісних характеристик трудоресур-
сного потенціалу, зокрема погіршення стану здоров'я,
моралі, рівня культури і духовності значної частини на-
селення (про що свідчать такі показники: витрати на ал-
коголь, тютюн і наркотики в 2012 г. зайняли третє місце
в структурі витрат населення України; країна займає
1-е місце в світі з дитячого алкоголізму; кількість нар-
команів в державі за оцінками експертів — 1,5—2 млн
осіб, а темпи приросту їх кількості — 8% на рік), що
негативно відображається на працездатності та бажанні
працювати загалом уже сьогодні [7; 8] та ін.;

— зниження природнього рівня інтелекту людства
[9], що особливо гостро позначається на скороченні
кількості талановитих осіб;

— негативні міграційні явища, особливо відтік твор-
чих, і особливо креативних працівників (важливою сьо-
годні проблемою зниження людського потенціалу став
"відтік мізків", втрати України лише через еміграцію
висококваліфікованих кадрів складають більше 1 млрд
дол. США в рік).

Описані проблеми лише частково відображають
стан людського розвитку та негативні перспективи зни-
ження трудоресурсного потенціалу. Оскільки кадровий
ресурс — основний "рушій" прогресу та капіталізації
конкурентних переваг компанії для формування їх кон-
курентоспроможності на державному та глобальному
рівнях (табл. 1).

Чим вищий рівень творчих здібностей (до технічної,
наукової, художньої, соціально-економічної творчості),
тим менший рівень матеріальних затрат суспільних інсти-
туцій на розв'язання соціально-економічних завдань.
Тому творчий потенціал є надзвичайно важливим ресур-
сом розвитку соціально-економічної системи.

Як показано у наших попередніх дослідженнях [11],
за якісними характеристиками творчий потенціал дер-
жави можна стратифікувати наступним чином:

1) талановиті особи, які мають достатній рівень при-
родних здібностей (талант), але ще не мають належно-
го рівня знань і вмінь для їх реалізації;
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2) творчі особи — мають достатній рівень таланту,
знань і вмінь для реалізації власного творчого потенці-
алу, однак не мають достатніх здібностей або знань і
вмінь для впровадження результатів власної творчості
у суспільну діяльність, надання їм суспільної цінності;

3) креативні особи — це творчі особи, які мають ще
й достатній рівень знань і вмінь впровадити результати
власної творчості у суспільну життєдіяльність, надати
їм суспільної цінності.

Незважаючи на значний рівень безробіття (у 2012
році офіційно — 7,5 %), і перевищення пропозиції ро-
бочої сили на ринку праці, високий рівень прихованого
безробіття, в Україні намітилася аналогічна світовій тен-
денція нестачі кваліфікованих, творчих кадрів. Уже сьо-
годні компаніям складно знайти працівників таких про-
фесій: ІТ, бухгалтерів, менеджерів з продаж, посадові
обов'язки яких передбачають наявність таланту, знань
і вмінь щодо розробки і реалізації соціально-економіч-
них проектів. Незважаючи на те, що кількість осіб з ви-
щою освітою в Україні постійно зростає, це не відобра-
жається на покращенні якісних показників роботи пер-
соналу, і тому найзапотребованішими професіями у дер-
жаві у 2012 р. були такі (рис. 1).

Про загрози, пов'язані не лише зі скорочення кількості
та частки працездатного населення, але і невідповідністю
пропозиції робочої сили попиту на ринку праці, засвідчу-

ють результати опитування керівників підприємств Украї-
ни, які зазначили, що на вітчизняному ринку праці найск-
ладніше знайти висококваліфікованих управлінців, спец-
іалістів та галузевих працівників [13]. Відповідно на замі-
щення вакантної посади висококваліфікованих осіб в Ук-
раїні компанії затрачають значно більше часу, ніж ана-
логічні підприємства у Європі (рис. 2).

Ця тенденція загострюється і сьогодні, актуалізую-
чи проблему недостатності креативних працівників для
українського ринку праці: близько 20 % компаній в
Україні гальмівним чинником розвитку та розширення
власної діяльності вказують недостатність кваліфікова-
ного персоналу.

Найвагомішою проблемою, що спричинює таку дисп-
ропорцію, є невідповідність структури підготовки фахівців
у вищій школі сучасним потребам ринку праці, низький
рівень розвитку творчих здібностей, інтенсивна міграція
за кордон фахівців найбільш потребованих спеціальнос-
тей: ІТ-технологій, науковців, топ-менеджерів, працівників
робітничих спеціальностей, а також ще несформованих,
але талановитих молодих осіб, які мають формувати кре-
ативне ядро трудоресурсного потенціалу [15].

Загалом, сьогодні можемо говорити про відсутність в
Україні збалансованої політики розвитку трудоресурсно-
го потенціалу як на макро-, так на мікрорівні рівні, що обу-
мовило кадрову кризу у всіх галузях народного господар-
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Таблиця 1. Роль талановитих працівників у забезпеченні конкурентних переваг компаній

Джерело: [10].
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Рис. 1. Топ-10 у структурі вакансій за професійними галузями в Україні у 2012 р.
Джерело: [12].
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ства на сучасному етапі. Постійні суспільні трансформації
не стимулюють компанії до довгострокового планування
своєї діяльності, що притаманне для більшості підприємств
західного регіону України. Лише окремі вітчизняні ком-
панії приділяють увагу формуванню кадрового резерву як
базису розвитку у майбутніх періодах.

Для оцінки сучасних тенденцій щодо потреб та про-
позиції творчих працівників на ринку праці у прикордон-
них територіях західного регіону України, нами прове-
дене письмове анкетне опитування власників підприємств
у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тер-
нопільській, Волинській, Чернівецькій області, які спец-
іалізуються на торгівлі, наданні послуг, а також вироб-
ництві продовольчих і непродовольчих товарів, і штат
підприємства формує не менше 15 осіб. Питання анкети
були сформовані за участю експертів з Регіонального
філіалу НІСД у м. Львові, Львівської комерційної академії,
ГО "Центр суспільних інновацій". Часові межі досліджен-
ня: 01.01.2011 по 31.12.2012. Усього було опитано 2000
осіб, з яких визнано дійсними 1578 анкет.

Метою дослідження було виявити тенденції розвит-
ку творчого потенціалу у західному регіоні України, а
також оцінити їх вплив на можливість формування кон-
курентних переваг та посилення конкурентоспромож-
ності суб'єктів господарювання.

За результатами опитування отримано такі підсум-
ки. 61,7% експертів зазначили, що за останні 3 роки їхні

компанії доволі часто потребували додаткових праців-
ників або їх заміщення на різних посадах, а 33,5% опи-
таних вказали, що залучали додаткові кадри в окремих
випадках. І лише 4,6 % опитаних зазначили, що кадро-
вих змін їхня компанія за останні 3 роки не потребува-
ла, причому 94,5 % з цих експертів представляли ком-
панії з чисельністю персоналу лише 15—20 осіб.

54,7 % опитаних вважає, що у ХХІ столітті виважена
кадрова політика та залучення відповідних працівників є
найважливішим чинником підвищення конкурентоспро-
можності компаній. І відповідно, даючи відповідь на інше
питання анкети вказали, що підвищити конкурентоспро-
можність компанії можна, удосконаливши кадрову пол-
ітику, зокрема шляхом залучення більш талановитих,
освічених, ініціативних працівників (63,4% вказали такі
зміни обов'язковими для всієї компанії, а 21,9 % — важ-
ливими лише для окремих структурних підрозділів). Про
те, що творчих працівників потрібно залучати лише в ок-
ремих випадках наголосили 8,2 % респондентів. 2,9 %
не змогли визначитися з відповіддю, і лише 3,6% опита-
них вважають таке залучення непотрібним.

Відповідаючи на питання, яких працівників потре-
бували їхні компанії за останні 3 роки і скільки часу вони
витрачали в середньому на заміщення вакантної поса-
ди, було отримано такі показники (рис. 3).

Найбільша потреба у компаній виникала при замі-
щенні вакантних посад працівників роздрібних точок,

Рис. 3. Потребовані компаніями працівники та час, необхідний
для заміщення вакантної посади підприємствами західного регіону України, %

Складено авторами.

Рис. 2. Час, необхідний для заповнення вакансії залежно від виду діяльності (професії)
та типу компанії, дні

Примітка: сучасними вважаються компанії, які ведуть розрахунки з клієнтами через Інтернет.

Джерело: [14].
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про що вказали 82,1 % опитаних представників
компаній; висококваліфікованих спеціалістів у галузі —
79,1 %; ІТ — фахівців — 78,8 %; менеджерів та керів-
ників — 69,9 %; висококваліфікованих спеціалістів —
56,5 % респондентів, що свідчить про потребу, найпер-
ше, у фахівцях, які мають комунікаційні здібності і та-
лант, знання і вміння. Дані опитування підтверджують,
що творчий потенціал є надзвичайно важливим чинни-
ком актуалізації конкурентних переваг як для великих,
так і малих підприємств.

Відповідаючи на питання щодо частки посад на
підприємстві, де необхідні творчі працівники, опитані
визначили у підсумку, що для 43,8% усього штату фірми
важливі творчі здібності, комунікабельність, ініціа-
тивність працівників, засвідчуючи, що не лише на управ-

лінських, інженерних та інших "інтелектуальних" поса-
дах потрібні високі якісні характеристики працівників.

Результати досліджень показали, що на підприєм-
ствах західного регіону рівень плинності був високим
для посад продавців роздрібних точок (58,2%), робіт-
ників, некваліфікованих працівників (56,2%), менед-
жерів, ІТ-фахівців (31,4%), керівників (30,2%) (рис. 4).

І якщо високу плинність некваліфікованих праців-
ників опитані пояснили переважно низьким рівнем за-
робітної плати та недостатньо комфортними умовами
праці, то відтік висококваліфікованих працівників опи-
тані, переважно, пояснили кращими пропозиціями пра-
цевлаштування у інших компаніях.

З'ясовуючи причини звільнення з ініціативи праців-
ника (експерти вказували по 3 найважливіші причини,

Складено авторами.

Рис. 4. Рівень плинності кадрів за останні 3 роки на підприємствах західного регіону
України у розрізі посад, % відповідей експертів

Рис. 5. Розподіл тверджень експертів щодо мотивації звільнення працівників
за власною ініціативою з підприємств західного регіону України, %

Складено авторами.
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які відзначали працівники, що звільнялися), виявлено,
що основним мотивом, через який кадри покидали
підприємства, є (рис. 5).

Вагому роль у прийняті рішення працівників зміни-
ти місце праці мали невідповідність заробітної плати
виконуваній роботі (83,8%), незначні перспективи
кар'єрного зростання (54,6%), незручне розташування
місця роботи (28,3%), незручний графік роботи
(25,6%), низький рівень або недотримання соціальних
гарантій компанією (24,3%), шкідливість роботи
(22,7%).

З ініціативи керівництва компанії працівників звіль-
няли або не поновлювали контракт через низку причин,
найвагомішою серед яких була невідповідність особи-
стих якостей працівника, його знань і вмінь вимогам
займаної посади (81,9 %) (рис. 6).

Також серед якісних характеристик працівника,, які
змушували керівництво відмовлятися від його послуг
були недостатня відповідальність. Зокрема порушення
трудової дисципліни (67,6%), недостатньо творчий під-
хід, відданість та ініціативність щодо виконуваної ро-
боти (53,9%).

Крім цього, опитані експерти відзначили, що на су-
часному етапі працівники компаній актуалізують конку-
рентні переваги компанії і сприяють підвищенню її кон-
курентоспроможності недостатньою мірою (табл. 2).

Показовим є твердження 31,6 % респондентів щодо
того, що на сучасному етапі наймані працівники взагалі
не сприяють актуалізації конкурентних переваг компанії.

За результатами анкетного опитування було оціне-

но пропозицію творчого потенціалу на ринку праці (рис.
7).

Як бачимо, більшість експертів вважає, що пропо-
зиція креативних працівників на ринку праці західного
регіону України є дуже низькою (37,6 % респондентів),
частина експертів відзначила, що така пропозиція є до-
статньою лише у окремих сегментах (22,1 %), при низь-
кий рівень такої пропозиції вказали 21,5 % експертів, а
її повну відсутність — 15,0 %.

Крім цього більшість опитаних (79,4 %) наголоси-
ли на тому, що пропозиція креативних працівників на
ринку праці за останні роки знизилась або залишилась
без змін (11,3%). Про збільшення заяв від креативних
працівників вказали лише 1,1%, і не визначилися з відпо-
віддю 8,1% респондентів.

Ситуація з недостатнім залученням креативних осіб,
значною плинністю кадрів та недостатньою їх участю у
актуалізації конкурентних переваг компаній значною
мірою обумовлена відсутністю стратегічних орієнтирів
формування кадрового потенціалу компаній. 85,9 %
опитаних вказали що їхні компанії узагалі не мають такої
стратегії, у 10,4 % таку стратегію мають окремі струк-
турні підрозділи, і тільки 1,6 % підприємств мають таку
стратегію.

Лише 3,0 % респондентів зазначили, що їхні ком-
панії ведуть цілеспрямовану політику формування кад-
рового потенціалу на перспективу, 10,8% компаній про-
сто співпрацюють з ВНЗ у межах проведення практик,
без урахування потреб внутрішньої кадрової політики,
з рекрутинговими та кадровими агенціями налагодили
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Рис. 6. Розподіл тверджень експертів щодо мотивації звільнення працівників за ініціативи
керівництва з підприємств західного регіону України, %

Складено авторами.

Варіант відповіді Частка, % 
Кількість 
відповідей 

Усі працівники мають потенціал і повністю сприяють активізації конкурентних переваг 1,5 23 

Усі працівники частково сприяють активізації конкурентних переваг 11,8 186 

Активно сприяють активізації конкурентних переваг лише окремі працівники 21,7 343 

Сприяють активізації конкурентних переваг лише окремі працівники, але недостатньо 

активно 27,9 440 

Працівники взагалі не сприяють актуалізації конкурентних переваг компанії 31,6 498 

Важко відповісти 5,6 88 

Всього 100,0 1578 

Таблиця 2. Розподіл думок експертів щодо активності та здібностей кадрового потенціалу
компанії активізувати конкурентні переваги та підвищити конкурентоспроможність компанії

Складено авторами.
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співпрацю 2,7% компаній, які представляли експерти,
а 80,5 % зазначили, що перспективних планів та дієвих
механізмів формування кадрового резерву їхні компанії
взагалі не мають.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене вище, можемо зробити

такі висновки:
1. За результатами соціологічного дослідження

встановлено, що сьогодні у західному регіоні України
кадри як стратегічний ресурс для активізації конкурен-
тних переваг компаній активізуються лише частково або
не активізується взагалі; спостерігається високий рівень
плинності кадрів як через бажання працівників отрима-
ти кращі умови праці, так і через незадоволення керів-
ництва компаній якісними характеристиками праців-
ників, недостатньо ефективним та ініціативним підходом
працівників до виконання посадових обов'язків; пред-
ставники компаній відзначають недостатність пропо-
зиції креативних працівників на ринку праці, і те, що ча-
стка потенційних творчих працівників постійно зни-
жується. Істотною причиною недостатньої пропозиції на
ринку праці творчих працівників є їх інтенсивна емігра-
ція за кордон у межах програм транскордонного співро-
бітництва.

2. Вже сьогодні необхідно формувати і впроваджу-
вати засади державної та регіональної політики розвит-
ку і використання творчого потенціалу. На загальнодер-
жавному рівні необхідною є розробка нової Стратегії
демографічного розвитку, яка крім, кількісних показ-
ників, обов'язково охоплювала б питання стратегічно-
го бачення держави щодо покращення якісних показ-
ників трудоресурсного потенціалу. І одним з першочер-
гових має стати питання менеджменту талантів і розвит-
ку творчого потенціалу як базису соціально-економіч-
ного розвитку держави.

3. Для західних регіонів України, у тому числі і при-
кордонних областей, базисом такої політики повинні
стати формування регіональної системи виявлення та-
лановитих осіб, розвитку та капіталізації їх потенціалу
з огляду на перспективні напрями регіонального роз-
витку, зокрема соціальної сфери, культури, екології і
економіки регіону, розробка і прийняття відповідних

Складено авторами.
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Рис. 7. Розподіл тверджень експертів щодо пропозиції на ринку праці креативних, ініціативних
працівників, необхідних для підвищення конкурентоспроможності підприємства

регіональних цільових програм формування і капіталі-
зації людського потенціалу.

На мікрорівні (підприємств) необхідно окреслити,
що творчі працівники є стратегічним ресурсом розвит-
ку компаній, каталізатором процесу капіталізації ре-
сурсів, зокрема потрібно:

— розробляти власну стратегію формування кад-
рового потенціалу компанії;

— урахувати необхідність формування кадрового ре-
зерву, особливо на майбутні періоди, шляхом налагоджен-
ня співробітництва з ВНЗ, залучаючи найперспективніших
студентів до роботи компанії ще у період навчання;

— оцінювати творчі здібності окремих працівників
компанії, розробляти та впроваджувати механізми капі-
талізації їх потенціалу, зокрема через систему мотивації
до праці;

— залучати до роботи підприємств молодих перс-
пективних кадрів, які не мають належного рівня освіти,
але мають достатні природні здібності, і забезпечувати
отримання ними кваліфікації за рахунок відповідних
освітніх програм підприємства.

Література:
1. Загрози інтелектуальній безпеці держави в умовах

посилення еміграційних процесів/ Мокій А., Дацко О.,
Шехлович А. // Соціально-економічні проблеми сучас-
ного періоду України. Територіальні міграційні систе-
ми: теорія і практика. — 2013. — Вип. 3 (101). — 540 с.
— C. 154—172.

2. Кривенко В. В світі триває три війни: за інвестиції,
за ринки та за ресурси / В.Кривенко // Громадське
ТВ. — 22 серпня 2014 р. [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=oS-
Ex3PJisys&index=10&list=PLPnX89fQLdsmmne-
EMFf9PhWK2qphkgDLw

3. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист:
навч.посіб. із соц. політики / Е. Лібанова, О. Палій. —
К.: Основи, 2004. — 491 с.

4. Про затвердження Стратегії демографічного роз-
витку в період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів
України № 879 від 24 червня 2006 р. [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/879-2006-%D0%BF



Інвестиції: практика та досвід № 18/201428

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

5. Іляш О. Трансформації соціальної сфери та рин-
ку праці у рамках проведення Євро-2012 / Іляш О. //
Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців:
матеріали Всеукр. наук. — практ. конф. (24 — 25 лют.
2012 р.) у 2 ч. — Дніпропетровськ: Перспектива, 2012.
— Ч. ІІ. — С.79—81.

6. Нинішня українська економічна модель робить
"зайвими" 13—15 млн людей // Дзеркало тижня. —
2012. — 17 серпня.

7. Офіційний сайт Державної служби статистики
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.ukrstat.gov.ua/

8. Наркоманія — невидимий ворог української нації
/ Інтерв'ю з С.І. Білоусом [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: http://www.epochtimes.com.ua/opinion/
ukraine/narkomaniya-nevidimiy-vorog-ukrayinskoyi-
natsiyi-105847.html

9. Мосов С.П. Інтелектуальна безпека як складова
національної безпеки України: реалії сьогодення / Мо-
сов С.П. // Матеріали круглого столу "Державна по-
літика забезпечення національної безпеки України: ак-
туальні проблеми та шляхи їх розв'язання". — К.: НАДУ,
2013. — 217 с. — С. 29—32.

10. Forman D. Moving Toward the Talent Age / David
C Forman, Chief Learning Officer, HCI [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу http://www.athenalearn.com/
elearning/archives/Talent%20Management/Mo-
ving_Toward_the_Talent_Age

11. Мікула Н.А. Роль творчого потенціалу у форму-
ванні конкурентних переваг територій за умов обмеже-
них ресурсів / Н.А. Мікула, О.І. Дацко // Проблемы
повышения эффективности функционирования пред-
приятий различных форм собственности: сб. науч. тр.
— Вып. 3, т. 2. — Донецк, 2010. — 396 с. — С. 126—
138.

12. Барометр рынка труда/ Head Hunter [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: www.hh.ua

13. Оксенюк В. Україна — творче суспільство. Так
чи ні? / В. Оксенюк // Проект для інноваційних ме-
неджерів [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://innovations.com.ua/uk/articles/4/22

14. Україна. Дослідження попиту на ринку праці/
за ред.Я. Рудковського // Управління розвитку людсь-
ких ресурсів Регіон Європа і Центральна Азія Світово-
го банку. — Київ: Перфект Стайл, 2009. — 44 с.

15. У світі назріває "війна" за кваліфікованих
фахівців // РБК-Україна [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/top/show/v-
mire-nazrevaet-voyna-za-kvalifitsirovannyh-spetsialistov-
07122012161500.

References:
1. Mokiy, A. Datsko, O. Shehlovych, A. (2013), " The

threats to national intellectual security in the conditions
of emmigration proceses intensification", Socio-economic
problems of the modern period of Ukraine. Regional
migration systems: theory and practice, vol. 3 (101), pp.
154—172.

2. Kryvenko, V. (2014), "Three wars lasts in the world:
for the investments, markets and resources", Hromadske
TV [Public TV], 22 Aug 2014, [Online], available at: https:/
/www.youtube.com/watch?v=oSEx3PJisys&index=1-

0&list=PLPnX89fQLdsmmneEMFf9PhWK2qphkgDLw
(Accessed 25 Aug 2014).

3. Libanova, E. and Paliy, O. (2004), "Labour market
and social protection", Osnovy, Kyiv, UA.

4. On Approval of the Demographic development
strategy for the period up to 2015 (2006), Resolution of
the Cabinet of Ministers of Ukraine № 879 of June 24, 2006,
[Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/879-2006-%D0%BF (Accessed 28 Aug 2014).

5. Ilyash, O. (2012), "Transformation of social and labor
market within the framework of the Euro-2012" , Suchasni
problemy ekonomiky: novi pohlyady naukovtziv [Con-
temporary Economic Issues: new views of researchers:
scientific-pract. conf. (24—25 February 2012)] in 2
volumes, Perspective, Dnipropetrovsk, Ukraine, vol. II., pp.
79—81.

6. "The current Ukrainian economic model makes
"unnecessary" 13—15 million people" (2012), Dzerkalo
tyzhnya [Weekly Mirror], August 17.

7. The official website of the State Statistics Service
of Ukraine [Online], available at: http://www.ukr-
stat.gov.ua (Accessed 27 Aug 2014).

8. "Addiction — invisible enemy of Ukrainian nation",
Interview with Bilous, S.I., [Online], available at: http://
www.epochtimes.com.ua/opinion/ukraine/narko-
maniya-nevidimiy-vorog-ukrayinskoyi-natsiyi-105847.html
(Accessed 29 Aug 2014).

9. Mosov, S.P. (2013), "Intellectual security as a
component of national security of Ukraine: Present
Reality", Proceedings of the round table "The national
policy of ensuring the national security of Ukraine:
problems and ways to solve them", Materialy kruhloho stolu
"Derzhavna polityka zabezpechennya natzionalnpji
bezpeky:aktual'ni problem ta shlyahy yih rozvyazannya",
NAPA, Kyiv, Ukraine, pp. 29—32.

10. Forman D. Moving Toward the Talent Age / David
C Forman, Chief Learning Officer, HCI, [Online], available
at: http://www.athenalearn.com/elearning/archives/
Talent%20Management/Moving_Toward_the_Ta-
lent_Age (Accessed 20 Aug 2014).

11. Mikula, N.A. and Datsko, O.I. (2010), "The role of
creativity in competitive advantages of territories
shaping under conditions of limited resources", Problems
Improving Functioning of the effectiveness of enterprises
different forms of ownership, issue 3, vol. 2, pp. 126—
138.

12. Labor market barometer (2013), Head Hunter,
[Online], available at: www.hh.ua (Accessed 25 Aug 2014).

13. Oksenjuk, V. (2014) "Ukraine — creative com-
munity. Yes or no?", [Online], available at: http://
innovations.com.ua/uk/articles/4/22 (Accessed 24 Aug
2014).

14. Rudkovska, Ya.(edit.) (2009), "Ukraine. Research
in demand in the labor market", Office of Human Resources
Development Region Europe and Central Asia, World Bank,
Perfect Style, Kyiv, UA.

15. "In the world of brewing "war" for qualified
professionals", RBK-Ukraine", [Online], available at: http:/
/www.rbc.ua/ukr/top/show/v-mire-nazrevaet-voyna-
za-kvalifitsirovannyh-spetsialistov-07122012161500
(Accessed 21 Aug 2014).
Стаття надійшла до редакції 04.09.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

29

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з головних особливостей капіталу на сучас-

ному етапі інтернаціоналізації світового господарства
є прагнення до підвищення ефективності його викорис-
тання, зокрема шляхом концентрації. Цьому в умовах
глобалізації сприяють об'єктивні процеси транснаціо-
налізації виробництва, адже вони висувають на перший
план необхідність концентрації капіталу в міжнародних
масштабах шляхом інтеграції діяльності окремих
суб'єктів міжнародної економічної діяльності. На сьо-
годнішній день найбільш поширеною формою такої кон-
центрації виступають транскордонні злиття і поглинан-
ня (ЗіП), особливо ті, які передбачають укладення мас-
штабних угод і реструктуризацію виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різноманітні теоретико-методологічні та прикладні
аспекти процесів злиття і поглинання знайшли відобра-
ження в економічній науці починаючи від 60-х років ХХ
ст. У розробку концепцій, принципів, форм та оцінюван-
ня ефектів від угод злиття і поглинання, а також питань
суміжної тематики вагомий внесок зробили такі за-
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рубіжні вчені, як І. Ансофф, М. Бредлі, Ю. Брігхем,
Р. Вернон, О. Вільямсон, Т. Галпін, П. Гохан, Дж. Даннінг,
Р. Коуз, П. Кругман, Р. Нельсон, К. Омае, Х. Перлмут-
тер, М. Портер, Дж. Стиглер та інші. Серед вітчизняних
дослідників окремі аспекти цих явищ досліджуються в
роботах таких українських вчених, як А. Єфименко, О. За-
в'ялова, А. Кияк, Д. Лук'яненко, Ю. Пахомов, О. Мозго-
вий, Ю. Макогон, О. Новицький, А. Філіпенко тощо. Ра-
зом із тим у науковій літературі поки що мало дослід-
жені проблеми угод злиття й поглинання в контексті су-
часних світогосподарських процесів, зумовлених зрос-
танням глобалізації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на результати вивчення літературних дже-

рел за окресленою проблематикою, метою статті є роз-
криття глобалізаційних тенденцій розвитку процесів
злиття та поглинання у світовій економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Існують різні визначення процесів злиття і поглинан-

ня. Наприклад, П. Гохан дає наступне визначення: "Злит-
тя — це об'єднання різних за розмірами компаній,
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при якому одна компанія приєднується до іншої" [1]. За
Д. Депамфілісом, злиття — "це об'єднання двох ком-
паній, у результаті якого тільки одна з них зберігається
як юридична особа". Поглинання в українському зако-
нодавстві — це "покупка 100% акцій товариства, при-
чому поглинуте товариство може продовжувати існува-
ти і далі" [2].

Не зважаючи на популярність розвитку бізнесу шля-
хом злиття і поглинання і значну кількість угод протя-
гом останніх років, часто вони не забезпечують бажа-
ного ефекту, не створюють додаткової вартості для
учасників, хоча й вимагають тривалого і недешевого
процесу юридичних і фінансових перемовин. Так, згідно
з дослідженнями Bain & Company більше 90 % злиттів і
поглинань не призводять до фінансового успіху, 70 %
злиттів і поглинань не призвели до збільшення доходів
акціонерів, а в 50 % випадків акціонери взагалі зазна-
вали збитків. Як правило, угоди обмежуються перероз-
поділом активів, а тому не мають за мету отримання си-
нергетичного ефекту і підвищення вартості. Для сучас-
них умов, за яких ризик, невпевненість і постійні зміни є
швидше правилами, ніж винятками, такий невартісний
підхід зумовлює неконкурентоспроможність компаній,
оскільки злиття і поглинання неорієнтовані на інновації,
трансфер технологій, створення нових товарів та послуг.

Дослідження агентств приводять значну кількість
факторів, які компанії вважають основними перепона-
ми для досягнення успіху в угодах злиття та поглинан-
ня. Наприклад, опитування більш ніж тисячі спеціалістів
у сфері ЗіП, включаючи менеджерів американських кор-
порацій, приватних інвестиційних компаній та інвести-
ційних банкірів, KPMG свідчить, що у 2014 р. найбільш
важливим фактором для досягнення успіху при ЗіП є
добре реалізований план інтеграції, з чим погоджують-
ся 38% всіх респондентів. Іншими не менш важливими
складовими є правильна оцінка компанії та ціни угоди,
що відмітили 29% опитаних, ефективна процедура
фінансово-економічного аналізу (due diligence) — 20%,
та сприятливі економічні умови, які назвали ще 10% рес-
пондентів [3]. Дослідження The Economist Intelligence
спільно Unit Baker&McKenzie визначає дещо більшу

кількість факторів, але їх сутність цілком співпадає з ре-
зультатами KPMG (табл. 1).

Так, за останні п'ять років серед найбільших про-
блем, що стали на шляху досягнення успіху у ЗіП, 30%
компаній відмітили культурні бар'єри, розбіжності в
оцінках компанії та вартості угоди покупцем та продав-
цем, зменшення прибутків компанії-мети. Однак на на-
ступні 2 роки компанії серед своїх головних викликів
компанії продовжують бачити переважно економічну
нестабільність та зменшення прибутків компанії-мети.
Ще 29 % наголосили, що проблемою може стати пол-
ітична чи соціальна нестабільність, у той час як про роз-
біжності у оцінці угоди не було згадано взагалі. Останнє
саме по собі вказує на неприсутній серед опитування
фактор — переконаність менеджерів у своїй правоті.

Фактори успіху процесів ЗіП можна класифікувати:
1) за джерелами походження — на внутрішні та

зовнішні;
2) за етапами злиття та поглинання, на яких вони

проясняються, — на до-інтеграційні, проведення угоди
та після-інтеграційні;

3) за функціональними сферами прояву — на фінан-
сові, управлінські та операційні.

Надамо деяке роз'яснення щодо запропонованої кла-
сифікації. Внутрішні фактори успіху включають в себе ті
фактори, які зумовлені безпосередньо особливостями
компаній, що приймають участь в угоді, та їх діями, за-
безпечуючи наявність та посилення впливу таких факторів
на хід ЗіП. Зовнішні фактори продиктовані впливом зов-
нішнього середовища, в якому діють компанії, які беруть
участь в угоді, та не можуть бути сформовані чи змінені в
результаті їх навмисних дій. Тобто до внутрішніх чинників
можна, наприклад, віднести визначення мотивів для реа-
лізації угоди, забезпечення комунікації в новій компанії,
встановлення нового менеджменту та забезпечення його
ефективності, визначення вартості угоди, формування
спільної маркетингової стратегії, управління людськими
ресурсами в новій компанії, тощо. До зовнішніх чинників
варто віднести стан економічного, політичного, правово-
го, соціального середовищ, інвестиційного клімату зага-
лом, нові тенденції в галузі, тощо.

Джерело: [4].

Вага факторів, що 
перешкоджали 

досягненню успіху 
угоди ЗіП  

в 2008–2013 рр. 

 

Назва факторів 

Вага факторів, що 
перешкоджатимуть 

досягненню успіху угод 

ЗіП в майбутньому 

протягом 2014–2015 рр. 

33 Культурні бар'єри  

23  

 

22 

Проблеми пов'язані з персоналом  

(наприклад, втрата цінних кадрів) 

Недостатня кількість факторів  

для синергії 
24 

Політична чи соціальна нестабільність 29 

Висока вартість ведення бізнесу  

27 
23 Проблеми пост-інтеграційного етапу 

32 Розбіжності у оцінках об’єкту інвестування 

покупця та продавця 

- 

31 Зменшення прибутків компанії-мети 32 

30 Економічна нестабільність 33 

20 Неможливість забезпечити необхідний рівень 

фінансування 

22 

7 Відмова акціонерів 13 

Таблиця 1. Фактори, що перешкоджають досягнення успіху угод злиття та поглинання протягом
2008—2015 рр.
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Фінансові фактори включають у себе ті чинники, що
передбачають аналіз фінансово-економічної діяльності
та стану компанії-мети (due diligence), проведення оцін-
ки компанії-мети та визначення вартості угоди, визна-
чення оптимальних методів фінансування угоди, тощо.
Управлінські фактори включають в себе чинники, що
передбачають забезпечення ефективного переговорно-
го процесу, планування та реалізацію інтеграції компаній
на всіх рівнях, створення нової організаційної структу-
ри, управління людськими ресурсами, тощо. Операційні
фактори передбачають вибір та планування спільної
діяльності після ЗіП, забезпечення ефективної роботи
інтегрованої компанії, заходи для збереження відносин
з клієнтами тощо.

Усе це підтверджує, що злиття компаній є дуже
складним процесом, який вимагає не тільки вибору
вірних об'єктів інвестування та компаній для укладання
угод ЗіП, обрання найкращої комбінації методів фінан-
сування угоди, але й врахування не фінансових аспектів
функціонування об'єднаної компанії, включаючи мар-
кетинг, управління персоналом, комунікативну політи-
ку, культурні відмінності та загальне управління після
ЗіП.

Зазначимо, що дані, які представляються різними
консалтинговими агентствами та міжнародними органі-
заціями, значно відрізняються один від одного. Тим не
менш, попри значну дисперсію у значеннях, тенденції
для них є спільними. Про це свідчить аналіз даних трьох

консалтингових агентств за період з 2007 по 2013 рр.
Варто також відмітити, що різниця між даними з цих
трьох джерел мала тенденцію до скорочення.

Найбільший обсяг угод ЗіП історично припав на 2007
р., склавши більше 4,83 трлн дол. США за одними да-
ними, після чого наступив різкий обвал до близько 1,7
трлн дол. США, спричинений глобальною фінансовою
кризою та високим ступенем ризику інвестиційного бан-
кінгу.

Світові обсяги ЗіП до цього часу не відновились до
свого докризового рівня, при цьому темпи зростання та
приросту продовжують скорочуватись починаючи з
2010 р. Так, у 2013 р. обсяг угод навіть впав за підра-
хунками на 3,22—5,73% (табл. 2). Однак за даними
агентства Dealogic вже у 2012 р. зростання змінилось
7,5% падінням, а 2013 р. відзначився 13% зростанням.
Це падіння могло бути спричинене новим спадом гло-
бальної економіки, причиною чого стало поглиблення
кризи Єврозони та спад у темпах зростання країн, що
розвиваються. Окремі дослідження щодо галузевих
процесів злиття та поглинання у світі також відмічають
підйом ринку та прогнозують подальше його зростання
[5].

Однак для адекватної оцінки структури та тенденції
на ринку ЗіП необхідно також зважати на кількість угод.
Наприклад, консалтингове агентство Thomson Reuters
враховує і оголошені, і завершені угоди, а MergerMarket
враховує лише оголошені угоди. При цьому умовою для

включення угоди до статистики
MergerMarket є обсяг угоди 5 млн
дол. США чи оборот компанії-мети
перевищує 10 млн дол. США, якщо
сума угоди не оголошена. Якщо
інформації щодо обороту також
немає, то враховується інформація
про кількість працівників (зазвичай
100 чи більше), вартість активів в уп-
равлінні (більше 200 млн дол. США),
вартість активів в банку (більше 50
млн дол. США). Однак за даними
Thomson Reuters у 2013 р. кількість
оголошених угод, склавши 36819,
була набагато більшою за кількість
угод, які враховують MergerMarket
— близько 14000 (рис. 1). Дані щодо
кількості угод Dealogic майже по-
вністю повторюють кількість оголоше-
них угод за Thomson Reuters (рис. 1).

 
Thomson 

Reuters 

Темп 

зростання 

Темп 

приросту 
Merger 

Market 

Темп 

зростання 

Темп 

приросту 
Dealogic 

Темп 

зростання 

Темп 

приросту 

 2007 4131,9 - - 3668,7 - - 4830 - - 

2008 2876,0 69,60 -30,40 2408,2 65,64 -34,36 3170 65,63 -34,37 

2009 2002,6 69,63 -30,37 1710,5 71,03 -28,97 2400 75,71 -24,29 

2010 2427,7 121,23 21,23 2089,6 122,16 22,16 2740 114,17 14,17 

2011 2519,7 103,79 3,79 2251,2 107,73 7,73 2780 101,46 1,46 

2012 2541,0 100,85 0,85 2288,8 101,67 1,67 2570 92,45 -7,55 

2013 2395,5 94,27 -5,73 2215,1 96,78 -3,22 2910 113,23 13,23 

 

Таблиця 2. Динаміка обсягів злиття та поглинань за 2007—2013 рр., млрд дол. США

Джерело: [6; 7; 8].

Рис. 1. Динаміка кількості угод за даними різних
консалтингових агентств за 2009—2013 рр.

Джерело: [6; 7; 8].
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При цьому найбільшими є обсяги ЗіП саме за даними
Dealogic, а найменшими — за даними Merger Market.

Це дає підстави припустити, що у 2013 р. відбулось
близько 23200 угод вартістю менше 5 млн дол. США на
загальну суму 0,695 млрд дол. США та близько 14000
угод вартістю більше 5 млн дол. США на загальну суму
2,215 млрд дол. США.

Аналіз динаміки структури ЗіП з поділом на угоди
більше та менше 5 млн дол. США свідчить про зростан-
ня кількості угод, які були великими за своїми обсяга-
ми. З 2009 по 2013 рр. їх частка зросла з 25% до майже
38% (рис. 2). Лише агентство Bloomberg надає деталь-
ну структуру угод за своїм обсягом, однак вони почали
публікувати свої звіти лише у 2012 р. За їх даними у 2013
р. частка угод, обсяг яких був менше 500 млн дол. США,
склала 97%. Однак навіть кількість великих та резонан-
сних угод, що мають високе значення для окремих га-
лузей та світової економіки в цілому, є різною за дани-
ми різних агентств: Bloomberg вважає, що у 2013 р.
відбулось 16 угод сумою більше 10 млрд дол. США, а
за підрахунками Dealogic — 22.

Розбіжності в даних з різних джерел простежуєть-
ся і в статистиці щодо обсягів транскордонних ЗіП, од-
нак, як і для ринку в цілому, тенденції для них є пере-
важно спільними (рис. 3). Динаміка транскордонних ЗіП
цілком повно відображає стан глобальної економіки та
настрої ринку в цілому. Згідно з показниками ЮНКТАД
2012 р. відзначився зниженням споживчого попиту у
світі і відповідно ростом рівня конкуренції, через що

компанії більше концентруються на підтримці своїх
фінансових показників на належному рівні та на збере-
женні доходів своїх акціонерів на достатньому рівні, ніж
на забезпеченні зростання через прямі інвестиції.

Thomson Reuters пояснюють падіння обсягів у 2013
р. зменшенням розмірів угод в Японії та обсягів угод на
Європейських ринках, в той час як обсяг угод в Америці
й в країнах Азії та Тихоокеанії спромігся втриматись на
минулорічному рівні, а в Азії навіть вирости на 1,6%.

Нестабільна економічна ситуація вимагає від фінан-
сових менеджерів на сьогодні високої пильності та вра-
хування значної кількості факторів, тому вже другий рік
поспіль період переговорів до та після оголошення уго-
ди залишається довшим за середній історичний рівень
[11].

Найбільш привабливими для корпорацій стають
відкриті швидко зростаючі ринки. За прогнозами Світо-
вого Банку темпи приросту ВВП в країнах, що розвива-
ються, будуть приблизно вдвічі вищими за темпи роз-
винених країн. Так, у 2012 р. темпи склали 4,7% та 1,5%
відповідно, а на 2014 р. вже прогнозується 5,3% та
2,2%, на 2016 р. — 5,7% та 2,4% [12]. Дослідження
також показує, що найвищі темпи зростання очікують-
ся в країнах Південної Азії та країнах Африки на південь
від Сахари. Аналітики уточнюють, що найбільшого по-
ширення процеси ЗіП можуть отримати в країнах БРІКС
та на ринках інших країн, що розвиваються [13].

Інвестори з країн, що розвиваються можуть мати
значний вплив на структуру ринку ЗіП в цілому. Опиту-

Рис. 2. Динаміка структури кількості угод ЗіП за їх обсягом
Джерело: [9].

Рис. 3. Динаміка обсягу транскордонних ЗіП за 2005—2013 рр., млрд дол. США

Джерело: [8; 10].
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вання, проведене агентством Baker&McKenzie свідчить
про те, що корпорації з розвинених країни укладали
договори у 82 різних країнах, в той час географія угод

компаній із швидкозростаючих країн охоплює 103 краї-
ни. При цьому компанії із зростаючих ринків готові ри-
зикувати та виходити на абсолютно нові ринки неста-
більних країн, бути на них так би мовити першопрохід-
цями. Світовий Банк називає їх країнами, що виклика-
ють серйозну занепокоєність (fragile state) та визначає
як такі, що стикаються із серйозними викликами на шля-
ху розвитку: слабким рівнем розвитку інституційної
інфраструктури, низькою якістю управління та політич-
ною нестабільністю. В таких країнах навіть можуть мати
місце озброєні воєнні конфлікти.

Простежується цікава тенденція у напрямках потоків
інвестицій. Так, розвинені країни, хоч і віддають пере-
вагу таким самим розвиненим країнам, але бачать ви-
сокий потенціал у ринках, що розвиваються і викорис-
товують ЗіП для виходу на ці ринки. Так, у 2013 р. ком-
панії з Північної Америки провели угод на суму більше
100 млрд дол. США у Європі, однак при цьому на дру-
гому місці за обсягами вихідних потоків ЗіП став Азійсь-

Рис. 4. Географічна структура інвесторів
у "країни серйозної занепокоєності"

(fragile states)
Джерело: [13].

Рис. 5. Регіональні тренди та основні фактори, що впливають на процеси ЗіП
Джерело: [13; 15; 16].
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ко-Тихоокеанський регіон. Подібна струк-
тура була характерна і для країн Європи,
інвестиційні потоки яких при ЗіП в країни
Північної Америки склали близько 93 млрд
дол. США, дещо менше в країни Азії та
10—25 млрд дол. США інвестицій посту-
пило в Латинську Америку [14]. Поклада-
ючи надії на країни, що розвиваються, роз-
винені країни готові не тільки призначати
керівниками з країни-базування, але й на-
вчати та "виховувати" власний менеджмент
з місцевих спеціалістів.

У свою чергу країни, що розвивають-
ся, готові виходити на всі світові ринки
майже однаковою мірою. 60% вихідних
потоків ПІІ з країн, що розвиваються пря-
мують все ж таки до інших країн цієї ж гру-
пи за рівнем економічного розвитку і лише
40% — в розвинені країни. Країни, що
розвиваються готові нести витрати та розробляти нові
стратегії та механізми для уникнення ризику на ринках
з високим потенціалом, аби стати на них першими та
уникнути високого рівня конкуренції, який присутній на
ринках розвинутих кран. Так, корпорації, що викорис-
товують ЗіП як стратегію для виходу на ринки "країн
серйозної занепокоєності", переважно зареєстровані у
В'єтнамі, Південній Африці, Індії, Росії, Туреччині, Індо-
незії та Бразилії. Єдиним виключенням є США, на які
припадає близько 10,7% інвестицій через ЗіП у не-
стабільні країни (рис. 4).

Кожен регіон має власні особливості, які впливають
на їх роль та місце у процесах ЗіП, адже як ринки роз-
винених країн, так і тих, що розвиваються не є одно-
рідними. Аналіз теперішніх умов, що складаються на них
(рис. 5), підтверджують те, що саме зростання ринків
приваблює компанії, але їм також необхідно зважати
на проблеми, які прийдеться опановувати. 33% опита-
них агентством Baker&McKenzie компаній вважають, що
економічна нестабільність є найбільшою перепоною для
досягнення бажаних результатів від ЗіП, а 29% вважа-
ють, що подібним фактором може стати політична чи
соціальна нестабільність.

Протекціонізм з боку урядів країн, що розвивають-
ся також є вагомим фактором при виборі напрямку для
інвестування та при побудові діяльності в обраній країні.

На перший план для компаній з усіх регіонів вихо-
дить зменшення ризику не завершення угоди чи завер-
шення її невдачею. Це може забезпечуватись різними
шляхами в залежно від галузі та особливостей самої
країни. Саме це й формує інші основні тенденції у про-
цесах ЗіП на сьогоднішній день.

Обвал фінансових ринків у 2008—2009 рр. значно
вплинув на теперішню фінансову політику корпорацій.
Так, для фінансування угод ЗіП все більше відбуваєть-
ся у формі грошей, а не акцій. Цей метод почав набира-
ти популярність починаючи з 2009 р., коли 59% всіх угод
фінансувалися за рахунок грошових коштів, у 2011 р.
показник зріс до 70%. На 2012—2013 рр. близько 37%
усіх компаній, опитаних агентством Clifford Chance,
віддавали перевагу використанню власного капіталу у
вигляді грошових резервів компаній для фінансування
угод ЗіП, і ще близько 30% використовували банківські

позики [16, c. 20]. Це співпадає з даними Bloomberg про
те, що лише 9,8% усіх угод у 2013 р. фінансувались ви-
ключно через акціонерний капітал, а 68,64% фінансу-
вались грошима або банківськими позиками [9, c. 60].

Тим не менш, поширеним є також комбінування
різних методів фінансування для зменшення ризиків та
досягнення цілей угоди. У 2013 р. комбінування грошо-
вого та пайового капіталу було розповсюджене серед
8,6% угод. Ще 6% угод використовували в комплексі
всі три методи фінансування: власного капіталу, борго-
вого та пайового.

Компанії також більш схильні розподіляти ризики
при виході на іноземні ринки із своїми партнерами,
більш охоче укладаючи угоди про утворення спільних
підприємств, ніж вдаючись до традиційних ЗіП. Так, ком-
панії можуть краще забезпечити досягнення бажаних
цілей при цьому не втрачаючи контролю над власним
бізнесом та його основними бізнес-напрямами. Вже у
2012 р. 37% компаній були схильні будувати власну
стратегію саме таким чином проти 32% прихильників
традиційних ЗіП. У 2009 р. ситуація була протилежною
і класичні ЗіП були фаворитами з 39% проти 34%
спільних підприємств [16, c. 22].

Всі перелічені вище тенденції залишаться і вплива-
тимуть на розвиток глобального ринку ЗіП. Виділимо
основні сприятливі та несприятливі фактори, що зумов-
люватимуть розвиток ринку ЗіП у 2014—2015 рр. (табл.
3).

Найважливішим у будь-якій угоді ЗіП є досягнення
поставлених цілей. Опитування, проведене Baker&-
McKenzie свідчить, що 33% компаній вважають, що про-
тягом останніх п'яти років найбільшою перепоною у
досягненні успіху від ЗіП стали культурні бар'єри, од-
нак це не єдина перепона, що може негативно вплинути
на інтеграцію компаній під час ЗіП.

ВИСНОВКИ
Угоди злиття і поглинання є одним з найважливіших

елементів стратегій високотехнологічних компаній, що
динамічно розвиваються. Сьогодні, коли навколишнє
середовище змінюється з високою швидкістю, коли
невід'ємне місце посідають системні інновації, успішно
проведена угода злиття і поглинання є шляхом до успі-

Таблиця 3. Перелік факторів, що впливатимуть на
світовий ринок злиття та поглинання у 2014—2015 рр.

Сприятливі фактори Несприятливі фактори 

• Наявність вільних грошових коштів. 

• Прагнення збільшення прибутків. 

• Активна участь акціонерів у прийнятті  
 рішень щодо стратегії розвитку компанії  
 та необхідність примноження  

 акціонерної вартості. 
• Продовження боротьби за природні  
ресурси. 

• Посилення менш волатильних ринків. 

• Розв’язання проблем та стабілізація  

 боргових проблем Єврозони. 
• Позитивні настрої компаній та  

 менеджменту щодо стану глобальної  
 економіки. 

• Можливість використання дешевого  

 кредитування 

 

• Темпи зростання світової економіки є 
відносно невеликими. 

• Макроекономічна нестабільність, 
звуження глобальної економіки. 

• Пильна увага СМІ, акціонерів та 

політиків до діяльності компаній. 

• Протекціонізм урядів, направлений на 

захист національних інтересів та ресурсів. 

• Нестабільне політичне та податкове 

середовище. 

• Зміни у глобальному правовому 
середовищі. 
• Занепокоєння щодо знецінення активів 

через утворення бульбашок. 

• Важкість інтеграції між компаніями в 

процесі ЗіП. 

• Різниця в очікуваннях продавців та 

покупців щодо суми угоди, що подовжує 

процес переговорів 
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ху, а іноді і єдиною можливістю для виживання компанії
в ринкових умовах. З іншого боку, недостатньо проду-
мана і неякісно організована операція злиття чи погли-
нання може не тільки призвести до погіршення діяль-
ності компанії, але і до її банкрутства.

Події останніх років, а саме: кризові явища глобаль-
них масштабів, призвели до суттєвого уповільнення ди-
наміки процесів злиття і поглинання. Своєю чергою це
поставило перед провідними економіками та найбіль-
шими компаніями світу нові проблеми. Тож нині, за умов
світової фінансово-економічної нестабільності, вкрай
важливого значення набувають усебічний системний
аналіз процесів злиття і поглинання та їхньої динаміки у
світовій економіці.
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Житомирська область — кліматично сприятливий
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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SECTORS
OF AGRICULTURE ZHYTOMYR REGION

Формування досконалої системи адміністративного менеджменту галузей сільського госпо-

дарства має пріоритетне значення, що пов'язано перш за все з потребою забезпечення насе-

лення якісними та доступними за цінами продуктами харчування, а промислових підприємств —

сировиною для їх функціонування, розвитку та наповнення державного бюджету. У статті розг-

лядаються особливості сформованої на сьогодні системи адміністративного менеджменту га-

лузей сільського господарства Житомирської області, виявлено її проблемні аспекти, обгрунто-

вано їх негативний вплив на економічні показники розвитку сільського господарства регіону та

запропоновано напрями її удосконалення. Так, основними напрямами удосконалення системи

адміністративного менеджменту галузей сільського господарства регіону є: акцентування уваги

на сфері управління, пов'язаній з впровадженням та сприянням реалізації сільськогосподарсь-

ких проектів; посилення ролі маркетингового процесу при реалізації основних функцій адмініст-

ративного менеджменту шляхом зосередження особливої уваги на проблемі ціноутворення при

реалізації продукції тваринництва та рослинництва; забезпечення удосконалення системи адм-

іністративного менеджменту рослинництва та тваринництва шляхом створення окремої сфери

управління — стимулювання органічного виробництва, що відіграє значну роль у забезпеченні

якості та користі продукції для населення регіону та країни в цілому.

The formation of a perfect system of administrative management sectors of agriculture is a priority

that is primarily due to the necessity of providing the population with quality and affordable food, and

industrial enterprises with raw materials for their functioning, development and the state budget. The

article discusses the features of the current system of administrative management sectors of agriculture

Zhytomyr region, revealed its problematic aspects, justified their negative impact on the economic

indicators of the development of agriculture in the region and suggested ways of improvement. Thus,

the main directions of improvement of the system of administrative management agricultural sectors

of the region are: a focus on management associated with the implementation and facilitation of the

implementation of agricultural projects; strengthening of the role of marketing process when

implementing the main functions of administrative management by focusing special attention on the

problem of pricing in sales of livestock and crop production; ensuring the improvement of the system

of administrative management of crop and livestock production through the creation of separate sphere

of management — promotion of organic production, which plays a significant role in ensuring the quality

and usefulness of products for the population of the region and the country as a whole.
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подарства. Рівень розвитку сільськогосподарських га-
лузей має пряму залежність від сформованої системи
адміністрування, яка в свою чергу впливає на економічні
показники розвитку регіону або країни та на рівень за-
безпечення населення якісними продуктами харчуван-
ня. Зважаючи на це, проблема удосконалення системи
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адміністративного менеджменту є достатньо актуаль-
ною та такою, що потребує детального вивчення на рівні
окремих регіонів та галузей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ

Проблемі вивчення системи управління та адмініст-
ративного менеджменту, його впливу на розвиток галу-
зей сільського господарства присвятили свої праці ряд
вчених, зокрема В.Р. Веснин, О.С. Віханський, А.І. На-
умов, А.М. Фомичев, Б.В. Новіков, Г.Ф. Сініок, П.В. Круш,
та ряд інших.

Фомичев А.М. визначає адміністративний менедж-
мент як один з напрямів сучасного менеджменту, який
вивчає адміністративно-розпорядчі форми управління.
Відповідно до цього цілісна система управління скла-
дається з двох підсистем — підсистема раціонального
управління організацією, підсистема побудови структу-
ри організації [7, с. 31].

Система управління є формою реального вті-
лення управлінських взаємозв'язків. Вона виступає
в вигляді реально існуючої субстанції, за допомо-
гою якої управління набирає конкретний зміст і кон-
кретний прояв, а функція управління — практичну
реалізацію. В реальній дійсності управлінська ді-
яльність — це функціонування системи управління
[4, с. 29].

Система характеризується тим, що вона являє со-
бою набір відносно самостійних елементів, які ві-
діграють роль підсистем. Властивості елементів виз-
начають їх місце в системі і реалізуються у відповід-
них функціях. У кожній системі існує механізм, за до-

помогою якого елементи взаємодіють між собою а та-
кож з самою системою та притаманна їй структура [3,
с.15—16].

В ідеалі державна адміністрація — це раціональ-
на система чи організована структура, призначена
для кваліфікованого ефективного виконання сус-
пільної політики. Вона має досить сувору ієрархію
влади, за допомогою якої відповідальність за вико-
нання державних рішень делегують зверху вниз [5,
с. 165].

Таким чином, система адміністративного менедж-
менту галузей сільського господарства Житомирської
області являє собою систему взаємопов'язаних еле-
ментів, які взаємодіють для досягнення поставленої
мети.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сприятливі природно-кліматичні умови ведення
сільського господарства Житомирської області та
його провідна роль у забезпеченні стабільного соц-
іально-економічного стану регіону та країни в ціло-
му вимагають формування досконалої системи адм-
іністративного менеджменту. З метою дослідження
існуючої системи адміністрування галузей сільсько-
го господарства регіону та результатів її діяльності
вважаємо за необхідне проаналізувати складові си-
стеми адміністративного менеджменту сільського
господарства регіону та виявити проблемні її аспек-
ти (рис. 1).
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Рис. 1. Система адміністративного менеджменту галузей сільського господарства
Житомирської області
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Система адміністративного менеджменту галузей
сільського господарства регіону спрямована на вико-
нання поставлених цілей, що формуються з врахуван-
ням загальнодержавного політичного курсу Міністер-
ством аграрної політики та продовольства України.
Відповідно до цього, її вертикальну структуру станов-
лять Міністерство аграрної політики та продовольства
України, Департамент агропромислового розвитку Жи-
томирської обласної державної адміністрації та районні
Управління агропромислового розвитку. Функціональ-
ну основу системи адміністративного менеджменту сіль-
ського господарства регіону складають сфери управ-
ління або функції, що виконує Департамент агропромис-
лового розвитку Житомирської обласної державної
адміністрації.

Серед сфер управління департаменту особливе
місце займає облік, внутрішній аудит звітність та фінан-
сування, зважаючи на нинішній складний фінансово-
економічний стан в Україні та області. Згідно з теорією
адміністративного менеджменту існують процеси, які
забезпечують виконання зазначених функцій — мар-
кетинговий, інформаційний, інноваційний. Так, марке-
тинговий процес переважно забезпечує виконання
функцій організації виробництва і маркетингу про-
дукції рослинництва та тваринництва, оскільки в умо-
вах високого рівня конкуренції серед виробників про-
дукції рослинницької та тваринницької галузей важли-
во знайти ринок збуту з привабливими цінами, обрати
правильні канали збуту та повідомити про особливості
власної продукції споживачам. Інформаційний процес
забезпечує в основному виконання функцій інженер-
но-технічного забезпечення та функціонування аграр-
ного ринку і підприємств, що використовують сільсько-
господарську продукцію як сировину. Інноваційний
процес забезпечує переважно виконання функцій роз-
витку аграрної економіки, врегулювання відносин
власності та дорадництва, організаційно-кадрового,
адміністративно-правового, забезпечення та аграрної
освіти.

Отже при здійсненні управління певними сфе-
рами діяльності Департамент агропромислового
розвитку Житомирської обласної державної адмі-
ністрації використовує маркетинговий, інновацій-
ний та інформаційний підходи, вплив яких формує
систему адміністративного менеджменту галузей
сільського господарства регіону.  Найнижчим
рівнем цієї системи є районні Управління агропро-
мислового розвитку. Вони безпосередньо взаємо-
діють з виробниками сільськогосподарської про-
дукції шляхом системи періодичного звітування та-
ких підприємств та організації їх роботи з питань
землеробства, племінної справи, кадрового забез-
печення, стандартизації,  карантинного режиму,
охорони праці та техніки безпеки, ефективного і
цільового використання відповідних бюджетних
коштів, розгляду в установленому законодавством
порядку звернень громадян.

Головною проблемою, що потребує вирішення на
вищих та нижчих рівнях системи адміністративного
менеджменту сільського господарства регіону є про-
блема диспаритету цін, що пов'язана насамперед з
сучасним складним економічним становищем в кра-

їні, зростанням цін на паливно-мастильні матеріали,
добрива, техніку тощо. Відповідно до чинного зако-
нодавства України, державна політика цін повинна
спрямовуватись на постійне дотримання еквівален-
тного обміну між сільським господарством та про-
мисловістю, іншими галузями народного господар-
ства [1]. Об'єктами державного цінового регулюван-
ня є такі види сільськогосподарської продукції: пше-
ниця тверда, пшениця м'яка, зерносуміші пшениці та
жита, кукурудза, ячмінь, жито озиме, жито ярове,
горох, гречка, просо, овес, соя, насіння соняшнику,
насіння ріпаку, насіння льону, шишки хмелю, цукор-
пісок (буряковий), борошно пшеничне, борошно
житнє, м'ясо та субпродукти забійних тварин та
птиці, молоко сухе, масло вершкове, олія соняшни-
кова [2]. Даний перелік свідчить, що законодавча
база, зокрема для вирішення проблеми диспарите-
ту цін існує, але реалізувати її на практиці можливо
лише при комплексній взаємодії органів управління
всіх рівнів та побудови ефективної системи адміні-
стративного менеджменту.

Одним із напрямів вирішення проблеми є насам-
перед посилення державного регулювання цін та за-
стосування дотацій сільськогосподарським вироб-
никам. У складних економічних умовах дану про-
блему можна хоча б частково вирішити посиленням
маркетингового та інформаційного процесів в сис-
темі адміністративного менеджменту галузей рос-
линництва та тваринництва регіону. В рамках поси-
лення маркетингового процесу доцільно на рівні ре-
гіонального департамента а також на рівні район-
них управлінь займатися питаннями дослідження
ринку та інформувати виробників про вигідні умо-
ви збуту продукції. Удосконалення використання
інформаційного процесу сприятиме побудові реал-
істичних планів розвитку рослинництва та тварин-
ництва на перспективу та підвищенню конкурентос-
проможності продукції.

Про існування недоліків в системі адміністратив-
ного менеджменту свідчать показники розвитку галу-
зей рослинництва та тваринництва Житомирської об-
ласті. Так, впродовж 2011—2013 рр. зріс рівень вироб-
ництва зерна, соняшнику та кормових культур, відпо-
відно на 39,9%, 71,95% та 20,8%, тоді як знизився
рівень виробництва картоплі, овочів та цукрового бу-
ряка. При цьому урожайність всіх зазначених культур
або перебувала на тому ж рівні або зросла впродовж
аналізованого періоду. Слід відмітити, що спостері-
гається також зростання виробництва основних видів
продукції тваринництва (м'яса, молока, яєць та вовни)
при одночасному зниженні поголів'я корів та свиней,
відповідно на 5,6% і 11,6% [6]. Наведені показники
свідчать про потребу в застосуванні ефективної сис-
теми адміністрування вказаних галузей регіону з ак-
центом на ті види продукції, виробництво яких має тен-
денцію до зниження. При цьому важливо активно
співпрацювати з науковцями, що займаються деталь-
ним вивченням виробництва конкретного виду про-
дукції.

Вважаємо, що одним із позитивних моментів на-
веденої системи адміністративного менеджменту га-
лузей сільського господарства регіону є наявність
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таких сфер управління, як дорадництво та аграрна
освіта. Проте недоліком вбачаємо відсутність сфери
управління пов'язаної з впровадженням та реаліза-
цією сільськогосподарських проектів. Відповідно до
Положення про регіональний департамент, він про-
водить опрацювання пропозицій щодо залучення інве-
стицій для технічного переоснащення агропромисло-
вого комплексу регіону, будівництва та реконструкції
виробничих об'єктів, але при цьому мало уваги при-
діляється створенню мотивації для впровадження
інноваційних проектів в галузях сільського господар-
ства регіону та їх координації. Цю функцію на рівні
регіонального департаменту може виконувати окре-
мий відділ або у відділах, що працюють над питання-
ми організації та маркетингу продукції тваринництва
та рослинництва окремі спеціалісти, які сприятимуть
реалізації проектів в тій чи іншій сільськогоспо-
дарській галузі.

Зважаючи на те, що рівень розвитку галузей сіль-
ського господарства регіону має вплив не лише на еко-
номічну складову, а й на соціальну, то пропонуємо
удосконалення системи адміністративного менеджмен-
ту галузей сільського господарства концентрацією ува-
ги ще на одній сфері управління — виробництві орган-
ічної продукції. На рівні департаменту ця сфера має
тісно переплітатись зі сферами аграрної освіти та до-
радництва, оскільки науковці вже давно доводять важ-
ливість виробництва та споживання органічних про-
дуктів. При цьому система адміністративного менедж-
менту має бути сформована таким чином, щоб забез-
печити зацікавлення сільськогосподарських вироб-
ників працювати в даному напрямі та забезпечити сис-
тему стимулювання.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

1. Функціональна основа системи адміністративно-
го менеджменту галузей сільського господарства ре-
гіону складається з таких компонентів (сфер управлін-
ня) — облік, внутрішній аудит, звітність, фінансування,
організація виробництва та маркетингу продукції тва-
ринництва та рослинництва, інженерно-технічне забез-
печення, функціонування харчової, переробної промис-
ловості та аграрного ринку, розвиток аграрної еконо-
міки, відносини власності та дорадництво, організацій-
но-кадрове, адміністративно-правове, забезпечення та
аграрна освіта.

2. Проблемами функціонування системи адміністра-
тивного менеджменту сільського господарства регіону
є недостатня увага до маркетинговому підходу при уп-
равлінні певними сферами дій; проблема диспаритету
цін; незначна увага приділяється до реалізації проектів
у галузях сільського господарства та виробництву орга-
нічної продукції.

3. Пріоритетними напрямами вирішення вказаних
проблем, а відтак і удосконалення системи адміні-
стративного менеджменту галузей сільського госпо-
дарства регіону є: посилення застосування марке-
тингового підходу при управлінні певними сферами
діяльності та зосередженні уваги на формуванні цін
на продукцію рослинництва та тваринництва; акцен-

тування уваги на сфері управління, пов'язаній з впро-
вадженням та сприянням реалізації сільськогоспо-
дарських проектів; забезпечення удосконалення си-
стеми адміністративного менеджменту рослинницт-
ва та тваринництва шляхом створення окремої сфе-
ри управління — стимулювання органічного вироб-
ництва. Перспективами подальших розвідок у дано-
му напрямі вбачаємо дослідження системи адмініст-
ративного менеджменту сільського господарства
України та розробку економіко-математичної моделі
її обгрунтування.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Туристично-рекреаційний комплекс відіграє важливу

роль у соціально-економічному житті країни, посилюється
вплив туризму практично на всі сфери життя і діяльності
людини. Держава зацікавлена у динамічному розвитку даної
галузі та її ефективному функціонуванні. Разом з тим про-
блеми організаційно-економічної трансформації інфраст-
руктури курортних територій завжди залишаються актуаль-
ними. Туристично-рекреаційний комплекс, як і будь-яка інша
галузь національного господарства, вимагає фінансового
забезпечення для нормального функціонування суб'єктів на
регіональному, національному та міжнародному ринках в
рівних умовах. У цій проблематиці особливої уваги заслу-
говує інституціональний механізм фінансової підтримки ку-
рортних територій, а отже його дослідження є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема фінансування санаторно-курортного комп-

лексу знайшла відображення в роботах Р. Аметова [1], Н.З.
Вельгош [2], П. Гудзь [3] та ін. Але, незважаючи на деталь-
не вивчення питань фінансування курортних територій, у
роботах вітчизняних і зарубіжних авторів, деякі її напрями
залишаються не розкритими.

У зв'язку з цим метою даної статті є оцінка системи
фінансового забезпечення регіонального ринку курортних
послуг.
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У статті виявлено особливості та дано оцінку ефективності системи фінансового забезпе-

чення регіонального ринку курортних послуг, а також чинники інвестиційної привабливості ту-

ристично-рекреаційного комплексу регіону: стратегічні напрями розвитку регіону, рента-

бельність і конкурентоспроможність туристично-рекреаційних закладів регіону, податкова та

інвестиційна політика, інвестиційний потенціал та ризики, що дозволяють виявити такі особ-

ливості системи фінансового забезпечення туристично-рекреаційного комплексу, як нерегу-

лярність фінансових надходжень, низький обсяг фінансування, неефективність самофінансу-

вання, збитковість, що свідчить про необхідність трансформації механізмів регулювання сис-

теми фінансового забезпечення туристично-рекреаційного комплексу курортних територій.

Проаналізовано показники фінансового забезпечення туристично-рекреаційного комплексу з

ранжируванням по регіонах.

The article reveals features and gives an estimate of efficiency of the system of financial support

of regional market of resort services as well as investment attractiveness factors of tourist and

recreational complex in the region: strategic directions of the region's development, profitability

and competitiveness of tourism and recreational institutions in the region, tax and investment policies,

investment potential and risks. Indexes of financial support of tourist and recreational complex with

the ranking of the regions were analyzed.

Ключові слова: ефективність системи фінансового забезпечення регіонального ринку курортних по-
слуг, рентабельність, конкурентоспроможність.

Key words: efficiency of the system of financial support of regional market of resort services, profitability,
competitiveness.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Діяльність у сфері туризму та рекреації є економічно

вигідною діяльністю, яка забезпечує державі значні диві-
денди у вигляді зростання доходної частини бюджету, но-
вих робочих місць і стимулювання розвитку цілого ряду га-
лузей економіки. Туреччина, Франція, Ізраїль, Греція що-
річно витрачають на некомерційну державну рекламну кам-
панію туризму близько 100 млн Євро з державного бю-
джету.

Санаторно-курортна сфера традиційно користувалася
державною підтримкою з державного бюджету України та
додатково з бюджету Автономної Республіки Крим.

Нині розвиток рекреаційного комплексу здійснюється
на основі фінансування в рамках наступних програм:

— Програми розвитку та реформування рекреаційного
комплексу Криму на 2014—2016 роки;

— Програми Європейського Союзу "Підтримка спільної
ініціативи співпраці в Криму".

У програмі передбачено фінансування на проведення
наступних заходів:

— створення засобів розміщення і дозвілля туристів;
— розвиток інфраструктури міст і туризму;
— природоохоронні заходи та заходи з екологічної без-

пеки;
— рекламно-інформаційне та маркетингове забезпе-

чення реалізації туристських послуг.
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Показники бюджетної ефективності фінансового забез-
печення туристично-рекреаційних комплексів України
мають позитивну динаміку, що підтверджує зацікавленість
органів влади державного та місцевого рівня у розвитку ту-
ризму. Однак фінансовий результат функціонування турис-
тично-рекреаційного комплексу АРК негативний, що певною
мірою зумовлено тіньовим сектором. Але мають місце і про-
блеми, пов'язані з недоліками регулювання системи фінан-
сового забезпечення.

Необхідно відзначити існування ще однієї проблеми, яка
пов'язана з державним регулюванням розвитку туристичної
галузі, зокрема недостатнє державне фінансування для
просування туристичного іміджу України за кордоном. У
той час як більшість країн, які є відомими туристичними цен-
трами, витрачають дуже великі грошові суми на цільові рек-
ламні кампанії туристичного потенціалу, в Україні з кожним
роком і так невелике державне фінансування скорочують.
Якщо в 2011 році загальний обсяг бюджетних призначень
для туристичної галузі становив 22 млн грн., то в 2012 році
замість запланованих 29,2 млн грн. на потреби галузі виді-
лили тільки 6060 тис. грн. У той час, як рекламування тури-
стичного потенціалу країни є основною складовою части-
ною формування конкурентоспроможності туристичної га-
лузі, а також туристичних продуктів, які створюють націо-
нальні туроператори, повне скорочення державного фінан-
сування галузі суттєво зменшило можливості представлен-
ня України на всесвітньо відомих туристичних виставках,
салонах та ярмарках, а також неможливим реалізацію за-
ходів, передбачених Державною програмою розвитку туриз-
му на 2002—20210 роки.

Внаслідок обмеженого фінансування програм розвит-
ку АР Крим необхідно залучення додаткового фінансуван-
ня. Дану проблему зокрема можна вирішити шляхом залу-
чення інвестицій або банківського кредитування.

Динаміка інвестицій у туристично-рекреаційний потен-
ціал приведена на рисунку 1. За два минулі роки обсяг іно-
земних капіталовкладень у Криму збільшився більш ніж в
два рази. На початок 2013 року обсяг прямих іноземних інве-

стицій з 49 країн-інвесторів склав $ 1,46 млрд. При цьому
на кожного кримчанина припадає $ 748 в іноземних інвес-
тиціях, що майже на $ 152 більше порівняно з минулим ро-
ком.

Умови фінансового забезпечення туристично-рекреац-
ійної діяльності характеризуються різними рівнями розвит-
ку регіонів АР Крим. Інвестиційна активність в туристсько-
рекреаційному комплексі АРК та м. Севастополь залишаєть-
ся низькою і не може забезпечити ефективну реструктури-
зацію та посилення конкурентних позицій АРК на міжнарод-
ному ринку туристично-рекреаційних послуг. Обсяг прямих
іноземних інвестицій (ПІІ) станом на 01.01.2014 р досяг 150,0
млн дол. США, або 20,9% загального обсягу капітало-
вкладень в АРК. У географічній структурі ПІІ стійко перева-
жають інвестиції Білорусі, Віргінських Британських островів,
Кіпру; питома вага ПІІ Російської Федерації в секторі сана-
торно-курортних і готельних послуг має тенденцію до зни-
ження. Основним реципієнтом ПІІ в АРК залишається Б. Ялта
(102500000 дол. США). З інших регіонів інвестиційно при-
вабливими є Євпаторія та Алушта (санаторно-курортне гос-
подарство), Сімферополь і Феодосія (готельне господар-
ство) і Алушта і Судак (туризм). Райони нового освоєння
для іноземних інвесторів поки інтересу не представляють.
У регіонах АРК відсутні стратегічні плани залучення інвес-
тицій в сферу рекреації та туризму, не створені інвестиційні
тримовність веб-сайти. Характерно переважання дрібних не-
централізованих ділянок, непридатних для комплексних
масштабних інвестиційних проектів.

Але, незважаючи на зростання значення іноземних інве-
стицій у фінансовому забезпеченні туристсько-рекреаційно-
го комплексу АР Крим, спостерігається дисбаланс їх роз-
поділу за видами діяльності: зменшення частки вкладень у
діяльність санаторно-курортних установ з 66,4% у 2004 р.
до 28,6% в 2011 р. при зростанні інвестицій в діяльність
турфірм з 2,8% до 42,4%.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприєм-
ствами та організаціями автономії за січень-вересень 2013 р.
збільшився в 2,9 раза порівняно з січнем-вереснем 2012 р. і

склав 9,8 млрд грн. Головним джерелом фінансування інве-
стицій в основний капітал як і раніше залишаються власні
кошти підприємств та організацій, за рахунок яких за січень
— вересень 2013 р. освоєно 42,5% загального обсягу ка-
піталовкладень (у січні — вересні 2012 р. — 58,4%).

Істотно зросли обсяги інвестування за рахунок кре-
дитів банків та склали 40,8% загального обсягу проти
1,9% у січні — вересні 2012 р. Частка залучених і запози-
чених коштів, зокрема коштів іноземних інвесторів та
вітчизняних інвестиційних фондів, у загальних обсягах ка-
піталовкладень становила 4%. Зростання обсягів фінан-
сового забезпечення не відбивається позитивно на фінан-
сові результати (табл. 1).

Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в туристично-рекреаційний комплекс АР Крим,
тис. дол. США

Таблиця 1. Основні економічні показники
розвитку туристсько-рекреаційного комплексу

АРК у 2013 р.
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Оцінка за показниками відповідності
економічним умовам показала, що, незва-
жаючи на те, що обсяги фінансових ре-
сурсів, сконцентрованих в туристсько-рек-
реаційних комплексах, істотно відрізня-
ються по регіонах, в цілому темпи їх росту,
перевищують їх знецінення під впливом
інфляції.

Проведений аналіз дозволив зробити висновок про те,
що у фінансовому забезпеченні туристсько-рекреаційного
комплексу АРК застосовується стратегія зовнішніх джерел,
тому було приділено увагу оцінці показників використання
позикових, залучених коштів та іноземних інвестицій. Щодо
використання позикових коштів, треба відзначити, що в ту-
ристично-рекреаційному комплексі АР Крим велику частку
займають короткострокові кошти (їх частка до 2010 р. ста-
новила від 56% до 63%), лише з 2010 р. обсяги довгостро-
кового кредитування почали рости. Частково проблема ро-
сту витратності зобов'язань туристсько-рекреаційного комп-
лексу АР Крим компенсується тим, що він є лідером не тільки
за обсягом залучення інвестицій, але і за показником їх ча-
стки у фінансовому забезпеченні (табл. 2).

Аналіз прибутковості різних сфер діяльності свідчить
про низький рівень дохідності установ туристсько-рекреац-
ійного комплексу АРК, що негативно впливає на інвестицій-
ну привабливість регіону (табл. 2).

Туристично-рекреаційний комплекс працює збитково,
тому показник ефективності самофінансування, що розрахо-
вується як нерозподілений прибуток, поділена на обсяг влас-
ного капіталу підприємств, має від'ємне значення (табл. 3).

Виявлений потенціал розвитку курортних територій
може бути реалізований на основі продуманої державної
та регіональної політики, заснованої на системі механізмів
регулювання розвитку курортних територій, що включає
економічні, соціальні та екологічні механізми.

ВИСНОВОК
У разі відсутності державного фінансування розвитку

туризму необхідно створити сприятливі умови для залучен-
ня іноземних інвестицій, зокрема:

1) залишити пільги для територій пріоритетного розвит-
ку з тим, щоб залучити інвестиції в розвиток курортних те-
риторій;

2) надавати пільгові кредити на будівництво та реконст-
рукцію об'єктів туристичної інфраструктури;

3) надавати податкові пільги з оподаткування туристсь-
ко-рекреаційних послуг, що сприятиме конкурентоспромож-
ності турпродуктів і турпослуг;

4) надавати відстрочку сплати податку на прибуток у разі
реалізації великих інвестиційних проектів у сфері розвитку
туризму та рекреації.
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Галузь 

США Країни Європи АР КРИМ 

Число компаній Доходність, % Число компаній Доходність, % Число компаній Доходність, % 

Комп'ютерні послуги та програмне 

забезпечення 
22 21,2 3 4,9 13 3,1 

Засоби зв'язку 30 19,1 6 9,0 10 15,5 

Електроніка 15 17,7 24 5,4 5 16,5 

Хімічне виробництво 13 17,7 15 3,3 16 13,7 

Видавнича справа 11 13,9 2 8,4 12 27,9 

Електротехнічна промисловість 7 12,7 11 4,0 7 11,2 

Машини та обладнання 9 12,2 22 4,3 14 12,4 

Автомобілебудування 4 10.5 9 7,6 6 6,7 

Комерційні банки 45 8,8 43 2,6 57 19,6 

Фінансові установи 15 7,5 13 4,8 4 4,8 

Туристично-рекреаційний комплекс 36 10,6 25 3,8 69 2,9 

Таблиця 2. Прибутковість підприємств за галузями економіки в 2013 р.

 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Коефіцієнт ефективності 
самофінансування 

-0,09 0,1 0,06 0,2 0,15 

 

Таблиця 3. Динаміка коефіцієнта ефективності
самофінансування в туристсько-рекреаційному комплексі
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Негативні макроекономічні процеси, що поглибились в

економіці України в 2014 році та посилюються під впливом
політичної нестабільності змушують вчених шукати шляхи
стабілізації національної економіки. Забезпечення стійкості
національної економіки, беззаперечно є пріоритетним на-
прямком реалізації державної політики і потребує посиленої
уваги. Дослідження сукупності ендогенних та екзогенних чин-
ників, що впливають на процес її формування є важливим
завданням науковців. Однак першочерговим завданням дос-
лідження даної категорії є її визначення та структурування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед сучасних дослідників проблем забезпечення
стійкості національної економіки слід відзначити як закор-
донних, так і вітчизняних вчених, що працюють у напрямах
дослідження нових парадигм розвитку національної еконо-
міки: Ю. Бажал, А. Бойко, А. Гальчинський, В. Геєць, Дж.
Голланд, С. Козловський, О. Пустовойт, Т. Тищук, В. Тро-
фимова, М. Фоміна та інші. Однак, звичайно, єдиного підхо-
ду до концепції забезпечення стійкості національної еконо-
міки не існує. Сучасна економічна думка оперує як розвит-
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ком неокласичної теорії, так і іншими альтернативними па-
радигмами, зокрема ендогенного розвитку. Також не існує
єдиного підходу до визначення категорії стійкості національ-
ної економіки та її структурних складових.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідити категорію стійкості національної економіки

та визначити її структурні складові.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розгляд різних підходів до вивчення категорії стійкості

національної економіки, на нашу думку, є доцільним, оск-
ільки дозволяє враховувати зміст різних аспектів проблеми
її забезпечення. Передусім, слід зауважити, що національ-
на економіка це система, якій притаманні всі риси систем-
ності, зокрема такі, як наявність структурних одиниць,
зв'язків між ними та стану рівноваги.

Визначення категорії "рівновага економічної системи"
розглядається з в розрізі трьох поглядів:

— по-перше, як стан стабільності системи під впливом
різних протилежних сил, що наближує сприйняття економі-
чної системи до фізичного розуміння, тобто узгодження дію-
чих і протидіючих сил;
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— по-друге, це такий стан економіки, за якого забезпе-
чується гармонійне поєднання товарних і грошових потоків,
стабільність цін та задовільне функціонування економічно-
го апарату;

по-третє, це такий стан економічної системи, коли жо-
ден з її учасників не зацікавлений у зміні цього стану, оск-
ільки при цьому він не може нічого виграти, але лише може
програти, тобто досягається Парето-ефективний розподіл
[5, c.17].

В економічній науці категорія стійкості характеризує
поточний стан суб'єкта господарювання, а вперше даний
термін було вжито після глобальної енергетичної кризи
1973—1979 рр., коли під економічною стійкістю підприємств
стали розуміти їх здатність протистояти загрозі банкрутства.
Метою появи концепції економічної стійкості було забезпе-
чення стабільного розвитку світового господарства на ос-
нові більш економного і раціонального використання ре-
сурсів.

Однак при визначенні стійкості національної економіки
необхідно враховувати притаманні даній системі три види
рівноваги (рівновагу системи, макроекономічну та динаміч-
ну). Зокрема під ними слід розуміти наступне:

— рівновагу економічної системи як стан системи, що
характеризується рівністю попиту та пропозиції;

— макроекономічну рівновагу як єдиний ціновий рівень,
при якому величина запропонованої на ринку сукупної про-
дукції дорівнює величині сукупного попиту;

— динамічну рівновагу як ситуацію, за якої економічна
система розвивається так, що в результаті різноманітних дій
економічних агентів параметри її розвитку залишаються в
межах допустимих величин [11, с. 15].

Деякі вчені розглядають під категорією стійкості націо-
нальної економіки здатність системи зберігати свою струк-
туру і функціональні особливості під впливом внутрішніх
чинників на протязі певного часового періоду. Інші притри-
муються думки, що стійкість економіки, це здатність систе-
ми зберігати рівновагу при зміні параметрів зовнішнього
середовища. Однак необхідно зазначити, що стійкість на-
ціональної економіки забезпечується лише за економічної
стійкості її структурних компонентів: територій, галузей, сек-
торів економіки, підприємств. Проте структурні складові
стійкості національної економіки не обмежуються лише
структурними складовими самої національної економіки, а
є більш широкою категорією. Розглянемо детально струк-
турні складові стійкості національної економіки на рисунку
1.

Враховуючи, що кожна національна економіка є части-
ною світового господарства, то цілком логічно, що струк-
турні складові стійкості національної економіки поділяти-
муться на зовнішні та внутрішні. В свою чергу, як зображе-

но на рисунку 1. Зовнішня структурна
складова містить у собі два компонен-
ти: економічний та геополітичний.

У даному випадку економічна зов-
нішня структурна складова виражає
загальний стан і тенденції розвитку
світового господарства, кон'юнктуру
світових товарних і фондових ринків.
Під впливом загальносвітових тен-
денцій формується стійкість кожної
окремої національної економіки, однак
залежність від зовнішньоекономічної
складової визначається ступенем інтег-
рації національної економіки в світову
економічну систему і носить прямолін-
ійний характер.

Геополітична зовнішня складова
визначає стан відносин між національ-
ними економіками як в цілому світі, так

і в окремо взятих регіонах. Найбільшого впливу в даному
випадку мають політичні нестабільності в регіонах, війни і
переділи територіальних меж країн, що призводить до пе-
реділів національних економік. Зовнішня структурна скла-
дова стійкості національної економіки має безпосередній
вплив на кожну національну економіку, однак для забезпе-
чення стійкого функціонування національної економіки не-
обхідно узгоджувати внутрішні компоненти стійкості націо-
нальної економіки, які є визначальними. Адже дестабілізу-
вати ззовні систему котра узгоджена і збалансована з сере-
дини набагато важче, тому що вона самостійно постійно
прагнутиме вийти в рівновагу за рахунок внутрішніх компо-
нентів.

Внутрішні компоненти стійкості національної економі-
ки доцільно розподілити на три види: політичні, економічні
та соціальні. Всі вони в рівній мірі взаємообумовлені і взає-
мозалежні один від одного, тому не можливо вказати який
з них визначальний. Проте більшу увагу, на нашу думку, вар-
то приділити внутрішньо економічному компоненту і розпо-
ділити його на три структурні складові: грошово-кредитну,
інвестиційну і промислово-виробничу, кожна з яких формує
свій аспект стійкості національної економіки таких, як
стійкість національної валюти, інвестиційна привабливість
національної економіки, створення реального валового
внутрішнього продукту тощо.

Також внутрішню стійкість розділяють за рівнями таки-
ми, як загальнонаціональний, галузевий, територіальний
(регіональний), сфер бізнесу (малого, середнього та вели-
кого підприємництва), окремих підприємств, господарюю-
чих суб'єктів. Забезпечення сукупної економічної стійкості
залежить від забезпечення економічної стійкості кожної
структурної одиниці.

Політична складова стійкості відповідає за стабільність
політичної ситуації та політичний курс щодо розвитку націо-
нальної економіки, а також узгодженість між собою пол-
ітичних сил. У залежності від політичної ситуації в країні та
узгодженості в прийнятті рішень всіх гілок влади формуєть-
ся стратегія економічного розвитку та визначаються пріо-
ритети в національній економіці.

Соціальна складова визначає рівень соціального захи-
сту населення країни та ступінь задоволення соціальних
потреб і стандартів, що формуються при конкретному рівні
стійкості національної економіки. Важливим питанням у за-
безпеченні соціальної стійкості є проблема соціальної
рівності і справедливості розподілу національного продукті.
Одними з визначних складників соціальної компоненти є
рівень культури та освіти громадянського суспільства, що
формується в країні. Саме через якісно сформований осві-
тньо-культурний рівень громадянського суспільства, розви-
ток науки і техніки суспільна складова впливає на забезпе-
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Рис.1. Структурні складові стійкості національної економіки
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чення стійкості національної економіки і забезпечує її інно-
ваційність.

Досягти внутрішньої рівноваги та стійкості національ-
ної економіки можливо лише за взаємного узгодження вка-
заних внутрішніх структурних складових. Всі вказані ком-
поненти не можуть існувати і досягти високого рівня стійкості
окремо один без одного, бо кожен з них пов'язаний при-
чинно-наслідковими зв'язками з іншими. Безумовно всі три
складові стійкості національної економіки мають як висо-
кий рівень самоорганізації, так і знаходяться в межах впли-
ву держави та піддаються державному регулюванню. В ме-
жах кожного структурного компоненту існує ряд чинників
та факторів, які можуть відігравати як стабілізуючу, так і де-
стабілізуючу роль, однак кожен з них є окремим предме-
том вивчення.

Враховуючи і оцінюючи національну економіку та рівень
її стійкості, можна дійти висновку, що стійкість національ-
ної економіки доцільно розглядати в двох станах: поточну і
перспективну.

Поточна стійкість у даному випадку характеризуватиме
стан національної економіки в конкретному періоді часу як
характер збалансованості внутрішніх і зовнішніх структур-
них компонентів у поточному короткостроковому періоді.
Вона є наслідком дій чи бездіяльності, щодо управління
стійкістю сформованої в попередніх періодах відносно пе-
ріоду, в якому досліджується, адже стійкість поточного пе-
ріоду формується не лише за рахунок чинників і дій поточ-
ного періоду, а й усіх попередніх.

Перспективна стійкість характеризує напрям розвитку
стійкості національної економіки на майбутній період часу
в наслідок дій чи бездіяльності щодо управління стійкістю
сформованої в поточному періоді. Таким чином, закладати
перспективу зміцнення стійкості національної економіки
необхідно в поточному періоді, тим самим забезпечуючи її.

ВИСНОВКИ
Таким чином, враховуючи все вищесказане щодо кате-

горії стійкості національної економіки та її структурних скла-
дових доцільно зробити наступні висновки:

— найбільш загальне розуміння стійкості національної
економіки, яке обумовлює можливість використання цієї
категорії для опису економічної системи, виражає її
здатність зберігати свій стан у відповідь на зовнішні та
внутрішні впливи. Іншими словами, стійкість національної
економіки визначається її здатністю стабільно і прибутково
функціонувати в умовах змінного зовнішнього і внутрішнь-
ого середовища і забезпечується через стійкість її структур-
них одиниць;

— основну увагу досліджень слід зосереджувати на
вивченні саме внутрішніх компонентів стійкості їх взаємоз-
в'язків та механізмів регулювання, як сукупності на яку є
здатність впливати безпосередньо на рівні державного ре-
гулювання;

— зміцнювати стійкість національної економіки на пер-
спективу необхідно в поточному періоді.
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ
БАГАТОУКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ
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MODELING OF RESTRUCTURING ECONOMY BASED ON A DYNAMIC MODEL "INPUT-
OUTPUT" IN VIEW OF INTELLECTUAL CAPITAL

У статті здійснено узагальнення динамічної моделі міжгалузевого балансу, що враховує випуск по
кожному технологічному укладу та дозволяє формувати інвестиційну політику для покращення тех-
нологічної структури економіки на основі перерозподілу загального інвестиційного фонду економі-
ки з метою розширення частки вищих за номером технологічних укладів в загальному випуску про-
дукції економічної системи. Головна ідея полягає у представлені класичної динамічної моделі
Леонтьєва в дискретному вигляді при умові багатоукладності економіки, тобто існуванні скінченої
кількості технологій випуску продукції.

У задачі припускається, що єдиним джерелом росту, як і у випадку з класичною динамічною мо-
деллю "витрати-випуск", є інвестиції. Очевидно, що кожного року в економіці формується загаль-
ний інвестиційний фонд по галузях. Вказаний фонд у вартісному виразі можна розподілити певним
чином між галузями кожного технологічного укладу і отримати для кожного укладу окремий фонд
інвестування. При цьому можна припустити, що існує така пропорція розподілу, що в кінцевому ви-
падку покращується технологічна структура економіки.

Досліджена ситуація, за якої модель може бути розширена через введення балансу трудових ре-
сурсів та спеціального екзогенного коефіцієнту, що відображає здатність освітньої системи країни
за одиницю часу підготувати трудові кадри необхідної кваліфікації, що можуть бути зайняті у випуску
продукції в галузях вищого технологічного укладу.

Summarizing of the dynamic model of input-output balance, that takes into account the issue of each
class of technology and allows to create investment policies to improve the technological structure of the
economy based on the redistribution of the total investment fund of the economy in order to increase the
proportion of the number of higher technological structures in the total output of the economic system is
made in the article. The main idea is in presenting the classic dynamic model of Leontiev in discrete form
with the multiculturalism economy, the existence of a finite number of technology output.

The tasks assume that the only source of growth, as in the case of the classical dynamic model "input-
output", is an investment. Obviously, each year in the economy overall investment fund is formed by industry.
The fund in value can be divided in some way between branches of each technological structure and obtain
for each structure segregated investment fund. Thus we can assume that there exists a distribution ratio
that ultimately improves the technological structure of the economy.

Investigated situation in which the model can be expanded through the introduction of the balance of
labor resources and special exogenous factor that reflects the ability of educational system of the country
during unit of time to prepare labor resources with necessary skills that can be employed in the manufacture
of products in the fields of higher technological structure.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Технологічна структура економіки є однією з ос-

нов для визначення напрямів спрямування інвестицій,
забезпечення розвитку економіки шляхом прогресив-

Ключові слова: технологічні уклади, модель "витрати-випуск", інтелектуальний капітал, інвестиції.
Key words: technological wave, model "input-output", intellectual capital, investment.

них зрушень, послідовного зростання науково-техні-
чного рівня економіки, поступового збільшення скла-
дових інформаційної економіки, економіки знань. За
даними Інституту економіки та прогнозування НАН
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України, на сьогодні в Україні 75 % інвестицій вкла-
дають у підприємства третього технологічного укла-
ду, до яких належать виробництво будівельних мате-
ріалів, чорної металургії, метало- та деревообробка,
судно- і верстатобудування. Ще 20 % інвестицій спря-
мовують у підприємства вищого, четвертого техноло-
гічного укладу. Інакше кажучи, 95 % інвестицій отри-
мують третій і четвертий, тобто індустріальні техно-
логічні уклади. Причому левова частка інвестицій при-
падає саме на нижчий, третій уклад. Зрозуміло, що
інвестиційна політика держави спрямована, по суті,
на "консервацію" структури економіки і, на жаль, на
її погіршення. Якщо основні інвестиції залучати навіть
не у четвертий, а у третій технологічний уклад, то це
сприяє підвищенню його частки в економіці. Четвер-
тий технологічний уклад, за якого частка у вироб-
ництві промислової продукції становить 42,4 %, от-
римує лише 20 % інвестицій, що неминуче стримує
його розвиток, зумовлює зменшення його частки у
загальних обсягах виробництва. Внаслідок цього
відставання не лише не зменшується, а навпаки, по-
силюється. Цей висновок стає ще переконливішим,
якщо врахувати, що замість пріоритетного інвестуван-
ня розвитку п'ятого технологічного укладу обсяги
його фінансування пропорційні його частці у вироб-
ництві продукції, і тому його становище залишається
незмінним. Для прогресивного розвитку економіки
потрібно, щоб частка п'ятого технологічного укладу
в інвестиціях перевищувала його частку в структурі
економіки [1, с. 228].

Виробничий сектор економіки являє собою
складну систему міжгалузевих зв'язків, результатом
функціонування якого є випуск продукції (товарів та
послуг) кінцевого та проміжного споживання. Для
аналізу виробництва та розподілу продукції на
різних рівнях — від народного господарства до ок-
ремого підприємства — застосовуються міжгалузеві
балансові моделі лінійного типу, що базуються на
статичній моделі "витрати-випуск" В. Леонтьєва
(відомої також як модель міжгалузевого балансу —
МГБ).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки значний внесок у розвиток мо-
делі "витрати-випуск" зробили такі науковці, як:
О. Гранберг [2], Т. Клебанова та науковці кафедри
економічної кібернетики ХНЕУ [3], І. Ляшенко [4],
Е. Карпець [5—6] та інші. О. Гранберг, який при-
святив дуже багато своїх робіт моделі "витрати-ви-
пуск", відмічав, що В. Леонтьєв ніколи не відмов-
лявся від розширення та певного ускладнення своєї
базової моделі, яку використовував лише як основ-
ний модуль для цілісної економіко-математичної
конструкції.  В останні десятиліття відбувається
безперервне розширення і узагальнення методо-
логії "витрати-випуск". Поряд з "класичними", чис-
то балансовими моделями, з'являються міжгалузеві
оптимізаційні моделі та моделі економічної взає-
модії, інтегровані моделі національної економіки,
що включають як особливий блок удосконалену мо-
дель "витрати-випуск" [2].

Інтелектуальний капітал проявляється у формі тех-
нологічної структури економіки, що представлена тех-
нологічною багатоукладністю. Однак у початковій мо-
делі "витрати-випуск" передбачена галузева моно-
укладність, відповідно до якої в кожній галузі випуск
продукту організований на основі однієї технології, яку
можна трактувати як технологічний уклад.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виходячи з цього, є актуальним побудувати таку оп-

тимізаційну задачу по максимізації валового випуску
(або кінцевого споживання) на основі модифікованої
динамічної моделі "витрати-випуск" для багатоукладної
економіки за умови щорічного покращення технологіч-
ної структури (укладності) економіки країни. Актуаль-
ність такої задачі випливає з ряду робіт по технологіч-
ному розвитку України, зокрема робіт професора
Ю. Бажала [7—8].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Модель "витрати-випуск" є основою побудови
відомих таблиць "витрати-випуск" (input-output, І/
О), які є одним з ключових елементів системи на-
ціональних рахунків [9] та складаються в більше ста
країнах світу [2, с. 476]. Завдяки потужним аналі-
тичним можливостям таблиці "витрати-випуск" на-
зивають "фотографією економіки" [10], "свого
роду томографією всієї економічної системи" [11],
а модель Леонтьєва — найбільш комплексною чис-
ловою моделлю народного господарства [12], що
протягом десятиліть активно використовується в
економічних дослідженнях і світовій практиці уп-
равління економікою; що об'єднує теорію функці-
онування економіки, метод математичного моделю-
вання, методи систематизації та обробки економі-
чної інформації [13].

Динамічна модель "витрати-випуск" є деталізова-
ною моделлю зростання валового суспільного про-
дукту і національного доходу. Важливо зауважити, що
базою для вказаної динамічної моделі служить ста-
тична модель міжгалузевого балансу у вартісному
вигляді.

Динамічна модель "витрати-випуск" у дискретній
формі має такий вигляд [14, с. 729]:
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де  T

nxxxx ),...,,( 21=  — вектор випуску продукції по га-
лузях;

 T

n
yyyy ),...,,( 21=  — вектор споживання по галузях;

 A  — квадратна матриця коефіцієнтів прямих вироб-
ничих витрат (технологічна матриця);

 ( )T

nCCCC ...,,, 21=  — вектор кінцевого накопичення по
галузях;

 ( )T

nIIII ...,,, 21=  — вектор інвестування по галузях;
K — квадратна матриця (

 nn × ), елементи якої є так
званими коефіцієнтами капіталоємності приростів ви-
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пуску (витрати виробничого накопичення і-ої галузі на
одиницю приросту продукції галузі j);

 T

n ),...,,( 21 ΦΦΦ=Φ  — вектор, що характеризує запа-
си виробничих фондів по галузях;

f — квадратна матриця розміром  nn × , де на го-
ловній діагоналі знаходяться коефіцієнти коефі-
цієнт прямої фондоємності (капіталоємності) по га-
лузях;

n — кількість галузей економіки.
У випадку існування в економіці  mk ,...,2,1=  техно-

логічних укладів (нині прийнято виокремлювати шість
укладів), для кожного з них можна записати таку ба-
лансову рівність:  kkkk

yxAx += , а для всієї економіки от-

римаємо 
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Врахувавши останнє, можна для кожного техноло-
гічного укладу побудувати динамічну модель, подібну
до (1). Таким чином, отримаємо:
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(2).

Очевидно, що зв'язок моделей для одного техно-
логічного укладу (1) та для всієї багатоукладної еконо-
міки (2) забезпечується через серію рівностей:
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Варто наголосити, що модель (1), аналогічно, як і
(2), представлена у вартісному виразі. Дана особливість
є дуже важливою при розгляді показника  k

tx∆ , оскільки
дозволяє інтерпретувати його не як величину приросту
випуску укладу k, що іде на інвестування в цей же ук-
лад, а як частину загального приросту випуску всієї ба-
гатоукладної економіки, що направляється на інвесту-
вання в уклад k.

Для вирішення цілей, поставлених в дослідженні, не-
обхідно дати відповідь на два питання:

1. Як вимірювати покращення технологічної струк-
тури економіки?

2. За рахунок чого буде покращуватися технологі-
чна структура?

Технологічну структуру економіки можна виміряти
на основі часток випуску кожного укладу в загальному
обсязі випуску всієї економіки. Такий підхід, власне, ви-
користовується в сучасних дослідженнях. Математич-
но частку укладу можна виразити через величину r на-
ступним чином:
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де  k

tix )(  — і-тий елемент вектора-стовпця  k

t
x  з мо-

делі (2);  tix )(  — і-тий елемент вектора-стовпця  tx  з мо-
делі (2).

У даному випадку чисельник рівності (3) представ-
ляє собою суму валового випуску всіх галузей укладу
k, а знаменник — випуск всієї економіки. Очевидно, що
застосування формули (3) агрегує галузеві випуски,
тому подальший аналіз в розрізі галузей стає неможли-
вим.

Врахувавши формулу (3), покращення технологіч-
ної структури економіки можна записати такими не-
рівностями:
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Економічно вираз (4) можна пояснити таким чином:
знайдеться хоча б два уклади з номерами g та h, при
чому  hg < , для яких:

— частка укладу g у валовому випуску в році t  змен-
шилася в порівнянні з роком t-1;

— частка укладу h у валовому випуску в році t
збільшилася в порівнянні з роком t-1.

Відповідь на перше питання, поставлене вище, от-
римано. Тепер перейдемо до аналізу джерел приросту
випуску.

Припустимо, слідом за [3, с. 133], що єдиним дже-
релом росту, як і у випадку з "класичною" динамічною
моделлю "витрати-випуск", є лише інвестиції. Очевид-
но, що кожного року t в економіці формується загаль-
ний інвестиційний фонд по галузях  tx∆ . Вказаний фонд
у вартісному виразі можна розподілити певним чином
між галузями кожного технологічного укладу і отри-
мати для кожного укладу окремий фонд інвестування.
При цьому можна припустити, що існує така пропорція
розподілу, що в кінцевому випадку виконується умова
(4), тобто покращується технологічна структура еко-
номіки.

Правила розподілу інвестицій між галузями k-ого
технологічного укладу можна записати наступним чи-
ном:
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t xPx ∆=∆ (5),

де  k
P  — квадратна матриця виду:
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по головній діагоналі якої знаходяться норми
інвестицій у кожну галузь k-ого технологічного ук-
ладу. Висунемо припущення, що в часовому про-
міжку  ),0( τ∈t  елементи матриці  k

P  сталі. Цілком оче-
видно, що для матриці  k

P  повинні виконуватися такі
умови:
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Вигля д сукупно сті матр иць  k
P (k=1, …,m)

визначається національною інноваційною пол-
ітикою, що знаходить своє відображення в еле-
ментах національної інноваційної системи. На
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формування останньої впливає ряд факторів, зо-
крема:

— промислова, антимонопольна політика держави;
— якість інститутів (судової, правоохоронної сис-

тем; системи захисту прав власності);
— макроекономічна стабільність, що відображаєть-

ся в можливості довгострокового планування;
— освітня політика держави тощо.
Очевидно, що в ідеалі елементи головної діаго-

налі матриці  kP  при збільшенні значення k (для ви-
щих технологічних укладів) повинні прямувати до оди-
ниці.

Врахувавши вище сказане, на основі динамічної
моделі (2) можна запропонувати таку оптимізаційну за-
дачу (6).
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(6).

Для її розв'язку необхідно для моменту часу t=0 за-
дати (екзогенно) значення валового випуску, обсяг
кінцевого споживання та обсягу основних виробничих
фондів, тобто сформувати вектори-стовпц  kkk

Cx 000 ,, Φ .
Потрібно відмітити, що вказана задача (6) може

набути подальшого розширення, що буде, з одного
боку, більш відповідати реальній економіці, але, з
іншого боку, ускладнить і без того непросту постанов-
ку. Як приклад такого розширення може бути вклю-
чення в модель (2) та відповідним чином у задачу (6)
балансу трудових ресурсів. Так, якщо  kl  — вектор
питомих трудових витрат k-ого технологічного укла-
ду, Lk — загальний ресурс праці k-ого технологічного
укладу, то до задачі (6) можна додати такі обмежен-
ня:
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(7),

де z
h
 — екзогенний параметр, що відображає

здатність освітньої системи країни за одиницю часу t
підготовити трудові кадри необхідної кваліфікації, що
можуть бути зайняті у випуску продукції в галузях тех-
нологічного укладу h.

Економічно обмеження (7) можна пояснити таким
чином:

— для випуску кожного укладу задіяна певна
кількість робочої сили LK;

— припустимо, що в економіці присутня повна
зайнятість. Тоді приріст випуску в укладі h можли-
вий, якщо буде задіяна додаткова кількість робо-
чої сили, яка (при умові повної зайнятості) може з'я-
витися лише внаслідок звільнення працівників з га-
лузей укладу g через відносне скорочення випус-
ку;

— однак для роботи в галузях вищого укладу h
годиться лише робоча сила певної кваліфікації, що
визначається станом освітньої системи в момент
часу t. Показник z

h
 саме і характеризує можливості

освітньої системи для підготовки працівників з ква-
ліфікацією, що достатня для задіяння в галузях ук-
ладу h.

ВИСНОВКИ
На завершення відмітимо, що, на думку колекти-

ву українських науковців [15, с. 47], структурна кри-
за розвивається тоді, коли наявний рівень технологі-
чного розвитку традиційних галузей промислового ви-
робництва не відповідає новим потребам ринку. Для
ліквідації структурних диспропорцій необхідні техно-
логічні імперативи та тривалий час. В економічній
теорії виділяють два шляхи, якими здійснюються
структурні зрушення в країні. Зокрема це перероз-
поділ економічних ресурсів між традиційними сфера-
ми економіки або великими галузевими комплексами
та шлях глибоких кардинальних змін, що стосується
не тільки традиційних або базових галузей, а й мак-
роекономічної системи господарських зв'язків у ціло-
му.

У той же час, недооцінка моделювання та про-
гнозування циклічності техніко-економічного
розвитку може розглядатися як один із серйоз-
них і повчальних уроків недозволеної безпеч-
ності, яка зумовила раптовість сучасних кризових
явищ і відсутність продуманого антикризового за-
хисту.

Потрібно відмітити, що розробка динамічної мо-
делі "витрати-випуск" для багатоукладної економі-
ки (модель (2)) та постановка задачі (6) дозволяють
оцінювати технологічну структуру економіки по га-
лузях та моделювати структурні зрушення в еко-
номіці України, і, таким чином, робить свій внесок у
вирішення актуальної проблеми вітчизняної еконо-
міки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні процеси глобалізації, зміни господарських

зв'язків, розширення економічного та інформаційного про-
стору визначають значимість та актуальність формування
обліково-аналітичної інформації, як необхідного базису для
прийняття ефективних якісних управлінських та фінансових
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STRATEGY OF THE ENTERPRISE

У статті визначається необхідність розвитку методологічних основ інформаційного забезпе-

чення стратегічного управління підприємством. Вказані концепції стратегічного менеджмен-

ту, які спрямовані на прийняття управлінських рішень. Визначено сутність, значення та етапи

впровадження системи збалансованих показників як інструменту стратегічного управління.

Окреслено спосіб виміру ступеня досягнення стратегічних цілей через інтегральний показник.

Вказано на необхідність використання нових підходів до побудови обліково-аналітичної систе-

ми як інформаційної бази системи збалансованих показників. Встановлено проблеми, пов'я-

зані з формуванням ефективного інформаційного забезпечення системи збалансованих показ-

ників. Акцентовано увагу на використанні інтегрованої системи управління, яка включає в себе

концепцію процесного управління ВРМ та комплексну інтегровану систему управління підприє-

мством ERP. Визначено, що саме формування системи збалансованих показників в управлі-

нському векторі обліково-аналітичної системи забезпечить якісну реалізацію стратегії розвитку

підприємства.

The article determines necessity of development of methodological bases of information support

of the strategic enterprise management. The concepts of strategic management have pointed, which

are aimed at making managerial decisions. The essence, meaning and implementation of balanced

scorecard as a strategic management tool have defined. The method of measuring the achievement

of strategic objectives through an integrated indicator have outlined. The need for changes to the

construction of accounting and analysis system as the information base of the balanced scorecard

have suggested. Set of problems associated with the introduction and formation of an effective

information support of the balanced scorecard. The attention is focused on the use of the integrated

management system, which includes the concept of process management (ВРМ) and complex

integrated enterprise management system ( ERP). Determined that the formation of the balanced

scorecard in vector management accounting and analysis system will ensure quality implementation

of the strategy of development of the enterprise.

Ключові слова: стратегічне управління, обліково-аналітичне забезпечення, система збалансованих по-
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рішень в довгостроковій перспективі. Саме звітність підприє-
мства залишається основою процесів підготовки, прийнят-
тя та реалізації рішень користувачами, які повинні опирати-
ся на джерело інформації, що забезпечує об'єктивне бачен-
ня умов господарювання. Та показники, які традиційно фор-
муються у фінансовій звітності, в останній час втрачають
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своє значення для менеджменту та інвесторів. Тому постає
завдання щодо пошуку рішень проблеми низької інформа-
тивності корпоративної звітності, яка обумовлена відсутні-
стю інформації нефінансового характеру. Поряд з метою
отримання прибутку первинне значення мають і цілі завою-
вання ринку та отримання конкурентних переваг, здатність
підприємства забезпечити утримання клієнтів, прогре-
сивність технологій і налагодженість бізнес-процесів, міцний
і кваліфікований персонал.

Ці фактори може оцінити система збалансованих показ-
ників, яка надає можливості для управління корпоративною
стратегією підприємства, впровадження якої в практику
діяльності підприємства вимагає відповідної організації та
розширення інформаційного забезпечення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Сутність, особливості, переваги і недоліки системи зба-
лансованих показників були проаналізовані такими науко-
вцями, як К. Адамс, А.М. Гершун, В.А. Зінченко, М. Кен-
нерлі, М.О. Кизим, Е. Нілі, А.А. Пилипенко, К.І. Редчен-
ко та ін. Вирішенню теоретико-методологічних проблем
інформаційного забезпечення системи збалансованих по-
казників, стратегічного напряму бухгалтерського обліку
присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених як,
А. Аткінсон, О.В. Алексєєва, С.Б. Баришев, Ф.Ф. Бути-
нець, М.А. Вахрушина, М. Епстейн, В.Г. Іванова, О.Е. Ніко-
лаєва, Р.С. Каплан, Д.П. Нортон, Б. Райан, М.І. Сидорова,
А.В. Шайкан та ін.

Враховуючи вагомі напрацювання вітчизняних і зарубі-
жних вчених, які розкривають проблеми впровадження си-
стеми збалансованих показників в практичну діяльність,
питання функціонування обліково-аналітичної системи та її
управлінського вектора як інформаційної бази стратегічних
рішень, у той же час потребує подальшого дослідження її
взаємозв'язок з системою збалансованих показників та роз-
виток методологічних основ формування інформаційного
забезпечення стратегічного управління на основі збалансо-
ваних показників.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження, аналіз і оцінка можливос-

тей системи збалансованих показників та її інформаційно-
го забезпечення в управлінні стратегією підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У ринкових умовах, коли суспільство починає функціо-
нувати в умовах інформаційної економіки, все більшого зна-
чення набуває розробка і реалізація стратегії підприємства,
яка базується на новітніх підходах.

За цих умов традиційна модель бухгалтерського обліку
і звітності не в змозі оцінити дійсну фінансово-економічну
ефективність діяльності підприємства і надати достатню
інформаційну базу для розробки стратегії, що обумовлено
ретроспективним характером інформації.

У межах стратегічного напряму управлінського обліку
з'явилися розробки в області системної організації обліко-
вих і управлінських процесів: облік витрат за функціями
АВС, системи управління Orgware, Workflou, Jit-система
(just-in-time) — точно в термін, DBR (drum-bufer-ropes-
checduling) — теорія обмежень, концепція ланцюга ціннос-
тей (Value-Chain-Concept), калькулювання повного життєво-
го циклу товару, системи планування потреби в матеріалах
MRP (materialresourceplanning), комплексні системи управ-
ління бізнес-процесами ERP (enterpriseresourceplanning) та
ін.

Також існують різноманітні концепції стратегічного ме-
неджменту, які обгрунтовують фінансові показники і стра-
тегічні управлінські рішення та окремі показники яких фор-
муються в обліково-аналітичній системі (табл. 1).

Не дивлячись на переваги вказаних концепцій для уп-
равління, на сьогодні одним із поширених інструментів стра-
тегічного управління є система збалансованих показників
(Balanced Scoreсard), запропонована Д. Нортоном і Р. Кап-
ланом [3]. На думку цих вчених, така система надає керів-
ництву інструмент для отримання очікуваних результатів в
умовах конкуренції, забезпечує не тільки аналіз фінансо-
вих результатів, але і створення нових можливостей та
здатність регулювати придбання нематеріальних активів для
подальшого покращання показників діяльності підприєм-
ства.

Система збалансованих показників розглядається як
система стратегічного управління компанією на основі вим-
іру та оцінки її ефективності за оптимально підібраними по-
казниками, які відображають як фінансові, так і нефінан-
сові аспекти діяльності цієї компанії.

Система збалансованих показників включає основні
елементи (рис. 1).

Слід відзначити, що підприємства можуть доповнити
систему будь-якими іншими перспективами, проте, тут по-

Таблиця 1. Концепції стратегічного менеджменту

Складено на основі [2, с.17].

Концепція Зміст концепції 
Фінансові показники, які формуються в 

обліково-аналітичній системі 
SPACE – матриця 

стратегічного стану і оцінка 
дій 

Підприємство позиціонується на ринку зі 
стратегічних позицій з урахуванням 
стабільності діяльності, привабливості 
бізнесу, конкурентоздатності, ресурсного 

потенціалу 

Оцінюються фактори стійкості, 
потенціалу, конкурентних пріоритетів, 
фінансового потенціалу 

BGG – матриця Бостонської 
консультативної групи 

Підприємство позиціонує на ринку зі 
стратегічних позицій окремі продукти 

Оцінюють темп росту галузевого ринку і 
відносну частку ринку 

GE/McKinsey – матриця 

ринкової привабливості і 
конкурентних позицій 

Підприємство позиціонується на ринку на 

основі багатофакторної моделі, яка залежить 

від стратегічної зони бізнесу і конкурентної 
позиції 

Оцінюють агреговані показники – 

привабливість ринку і конкурентний 

статус 

Shell/DPM – матриця 

спрямованої політики 

Підприємство позиціонується на ринку зі 
стратегічних позицій на основі балансу між 

грошовим профіцитом і дефіцитом за 

допомогою впровадження перспективних 

елементів бізнесу 

Оцінюється грошовий потік, окупність 

інвестицій, складається стратегічний 

фінансовий баланс 

Матриця ADL/LC – матриця 

життєвого циклу 

Аналіз окремого виду бізнесу підприємства 

здійснюється з урахуванням стадій життєвого 
циклу (зародження, розвиток, зрілість, 

старіння (занепад) 

Оцінюється рентабельність чистих 

активів, рівень реінвестицій коштів 

 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

53

трібно розуміти, що перевагами системи збалансованих
показників є її цілісність та сконцентрованість подання
інформації задля реалізації наміченої стратегії. Прикладом
доповнення класичної моделі Каплана і Нортона є досвід
компанії Nova Chemical, яку включено в систему збалансо-
ваних показників таку перспективу як "Соціальна сфера" [9,
с. 24].

Впровадження в практичну діяльність системи збалан-
сованих показників слід здійснювати в декілька етапів.

На першому етапі визначається стратегія підприємства
в цілому. При цьому формуються підцілі та виявляються фак-
тори їх досягнення. Розробляється система показників, які
характеризують ступінь досягнення кожної підцілі та загаль-
ної цілі підприємства, створюється стратегічна карта
підприємства як інструмента для визначення цілей та їх взає-
мозв'язків на всіх рівнях управління — від підприємства в
цілому до окремих підрозділів. Створення такої карти є не-
обхідним кроком для формалізації цілей, визначення про-
екцій та показників, а також причинно-наслідкових зв'язків
ними [1, с.19]. За кожним блоком визначаються типові по-
казники:

— за блоком "Фінанси" — обсяг продажів, прибуток,
грошовий потік, коефіцієнти рентабельності, ліквідності,
оборотності тощо;

— за блоком "Клієнти" — частка ринку, кількість нових
клієнтів, кількість постійних клієнтів, забезпеченість замов-
леннями в днях, конкурентоспроможність фірми, платосп-
роможність клієнтів тощо;

— за блоком "Внутрішні
бізнес-процеси" — середній
термін обробки і виконання замов-
лення, частка своєчасних поста-
чань тощо;

— за блоком "Навчання та ка-
р'єрний ріст" — плинність кадрів,
витрати на персонал, кваліфікацій-
ний рівень працівників, продук-
тивність праці тощо.

Детально представлені показ-
ники за блоками та порядок їх роз-
рахунку свідчать, що у багатьох ви-
падках джерелами інформації для
їх визначення є дані бухгалтерсь-
кого обліку [5, с. 190—193].

На другому етапі системи по-
казників і стратегічні карти слід
розробити для окремих
підрозділів і центрів відповідаль-
ності, враховуючи діючу на
підприємстві організаційно-функц-
іональну і фінансову структури.

На третьому етапі визначаєть-
ся порядок, терміни формування
системи показників, ступінь відпо-
відальності посадових осіб і
підрозділів за досягнення ними за-
даних параметрів.

На четвертому етапі — перед-
бачається забезпечення послідов-
ного використання системи, яка
буде враховувати інтеграцію систе-
ми показників з обліково-аналітич-
ною системою, системою плану-
вання і моніторингу, координацію
діяльності центрів відповідаль-
ності, структурних підрозділів і ок-
ремих працівників підприємства.

Результатом впровадження
системи збалансованих показників

є зростання загальної ефективності функціонування
підприємства. Підприємство в цілому слід розглядати як
сукупність структур (бізнес-сегментів), які створюють його
вартість або збільшують вкладені в нього кошти. Ці бізнес-
сегменти мають певний життєвий цикл, який складається з
фази зародження, зростання, зрілості та спаду. Кожний
бізнес-сегмент може знаходитися в певній фазі і для того,
щоб приймати ефективні рішення користувачу слід мати
якісну інформацію за кожним бізнес-сегментом, яку слід
відображати в корпоративній звітності, що включає як
фінансові, так і нефінансові показники.

В якості оцінки діяльності бізнес-сегментів викликає
зацікавлення використання інтегрального показника [7, с.
32—33].

Визначення інтегрального показника збалансованої
оцінки діяльності бізнес-сегментів забезпечується шляхом
встановлення цільових показників розвитку підприємства,
досягнення яких оцінюється з визначеною періодичністю.
При цьому встановлюються цільові показники за кожним
напрямом (j). З цією метою слід виділити блоки показників
(і).

За підсумками періоду кожному показнику виставляєть-
ся бальна оцінка  ijb  від 0 до 1. Бальні оцінки можна структу-
рувати за різною шкалою (від 1 до 3, від 1 до 10 тощо). В
табл. 2 використано шкалу від 1 до 3, де 1 означає регрес, 2
— стабільність, 3 — зростання.

У системі показників для кожного бізнес-сегменту слід
встановити вагові показники за кожним напрямом розвит-

Рис. 1. Елементи системи збалансованих показників
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ку, які відображають пріоритетність певного напряму. Сума
вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці. Інтегральний показ-
ник (Е) розраховується як сума скоригованих бальних оці-
нок (табл. 2):

(1),
де аі — бальна оцінка досягнення по блоку показників

(і);
Рі — ваговий коефіцієнт для блоку показників (і).
Інтегральний показник може використовуватися з ме-

тою стимулювання персоналу до збільшення загальної ефек-
тивності діяльності компанії, а також для моніторингу сту-
пеню реалізації стратегічних задач бізнесу [7, с. 34].

Проблеми, в тому числі відсутність повної і достовірної
інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень
за всіма напрямами діяльності не дозволяє в повній мірі ви-
користовувати систему збалансованих показників як інстру-
мент реалізації стратегічних цілей.

Крім того, система збалансованих показників має у
собі небезпеку бюрократизації і надмірної централізації
управління [8]. Обов'язковою умовою використання СЗП
є чітке розуміння функцій і сфери застосування окремих
показників. За цих умов важливо визначити місце показ-
ників, які входять до кожного блоку системи збалансова-
них показників. Досвід показує, що успішному застосуван-
ню системи збалансованих показників часто перешкоджає
відсутність реальних можливостей планувати і відобража-
ти в обліку явища і процеси, які характеризують той чи
інший показник, внаслідок проблеми відсутності "обліко-
вої бази". Це пояснюється відсутністю або недостатньою
розробленістю методики обліку нових об'єктів обліку (на-
приклад, об'єктів екологічної, соціальної діяльності тощо).
Ці недоліки можуть бути усунені тільки шляхом створення
на підприємстві сучасної системи управлінського обліку,
яка повинна опиратися на бухгалтерський фінансовий облік
та використовувати його в якості інформаційної бази сис-
теми збалансованих показників. Саме у взаємозв'язку зі
стратегічним аналізом він покликаний забезпечити форму-
вання максимально повної інформації для планування стра-
тегії розвитку підприємства, для контролю за поточною
діяльністю, оцінки ефективності підприємства в цілому і у
розрізі окремих періодів, бізнес-одиниць, підрозділів,
видів діяльності, а також для своєчасного коригування гос-
подарських процесів і забезпечення своєчасного управлі-
нського впливу.

На сьогодні найбільш поширеною є орієнтація систем
стратегічного управління на наявні в обліковій системі
підприємства дані. При цьому існує ряд проблем: інформа-
ція фінансового обліку орієнтується на минулий час; сис-
темі фінансового обліку надається чималий простір для
інтерпретації даних; дані фінансового обліку виступають як
один з елементів оцінки ефективності діяльності підприєм-
ства за допомогою ретроспективних показників, а тому ви-
никає необхідність у перспективних індикаторах діяльності;
нові умови вимагають більш досконалого обліку та оцінки

нематеріальних активів, інтелектуальної власності та бізнес-
концепцій; діяльність підприємства виходить за межі внутр-
ішнього середовища [6, с. 371].

Ці проблеми слід вирішувати за допомогою інтегрова-
ної системи управління, яка включає в себе такі інструмен-
ти розробки і реалізації стратегій підприємства, як концеп-
цію процесного управління ВРМ (Business Performance
Management) та комплексну інтегровану систему управлін-
ня підприємством ERP.

Концепція ВРМ розглядає бізнес-процеси як особливі
ресурси підприємства, які безперервно адаптуються до по-
стійних змін і покладається на такі принципи як зрозумілість
та прозорість бізнес-процесів на підприємстві за рахунок їх
моделювання, використання програмного забезпечення
моделювання, симуляції, моніторингу і аналізу бізнес-про-
цесів, можливість динамічної перебудови моделей бізнес-
процесів силами учасників і засобами програмних систем.

Комплексна інтегрована система управління підприєм-
ством ERP забезпечує комплексне наскрізне управління
ключовими аспектами фінансової, виробничої і комерцій-
ної діяльності підприємства, що охоплюють сфери вироб-
ництва, планування, бухгалтерського обліку, матеріально-
технічного постачання, управління людськими ресурсами,
збуту, управління запасами.

Саме у взаємодії цих систем можна визначити схему
формування інформаційного забезпечення системи збалан-
сованих показників (рис. 2).

Поряд з обліково-аналітичним забезпеченням інформа-
ційним базисом системи збалансованих показників також є
дані планового характеру та позаоблікові дані (технічна до-
кументація, результати досліджень, нормативні документи
тощо).

Крім проблеми, пов'язаної з формуванням ефективно-
го інформаційного забезпечення також ефективному впро-
вадженню СЗП перешкоджають такі причини, як недостат-
ня зацікавленість топ-менеджерів у застосуванні СЗП, фор-
мальний підхід до розробки стратегічної карти; тривалий
процес розробки СЗП, відсутність інтеграції СЗП із систе-
мою винагород, відсутність достатніх ресурсів для виконан-
ня поставлених цілей.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Врахувавши причини, які перешкоджають впроваджен-
ню системи збалансованих показників, керівництво має всі
передумови для ефективного впровадження системи зба-
лансованих показників, за допомогою якої можна не тільки
аналізувати фінансові результати, але й одночасно брати
участь у створенні нових можливостей і регулювати прид-
бання нематеріальних активів для подальшого зростання
компанії. При цьому досягається основне призначення сис-
теми, яке полягає в посиленні стратегії бізнесу, її формалі-
зації, забезпеченні моніторингу і зворотного зв'язку з ме-
тою відстеження і генерації організаційних ініціатив всере-
дині структурних підрозділів.

Таблиця 2. Розрахунок інтегрального показника діяльності бізнес-сегментів підприємства
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Якісна реалізація стратегії розвитку підприємства може
бути забезпечена шляхом формування адаптованої до умов
його діяльності системи збалансованих показників в управ-
лінському векторі обліково-аналітичної системи. Впровад-
ження системи збалансованих показників в практичну
діяльність буде сприяти створенню цілісної системи моніто-
рингу, аналізу, оцінки та контролю за діяльністю підприєм-
ства та вдосконаленню бухгалтерського обліку як інфор-
маційної бази для прийняття стратегічних рішень та їх до-
сягнення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світовий досвід доводить, що у забезпеченні високої

конкурентоспроможності економіки важливу роль відіграє
інноваційний чинник. За даними Всесвітнього економічно-
го форуму про глобальну конкурентоспроможність Украї-
на у 2012—2013 рр. хоча й покращила свої позиції, але зай-
має досить низьке 73-є місце серед 144 країн (проти 82-го у
2011—2012 роках) [1, с. 212]. Значну роль у такій позиції
України у міжнародних рейтингах відіграє інноваційна скла-
дова, що характеризується низькою ефективністю. Техно-
логічна готовність економіки України за оцінкою Всесвітньо-
го економічного форуму у 2012—2013 рр. знаходиться на
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81 місці, складова "інновації та розвиток" — на 79 місці та
"інновації" — на 71 місці. Особливо гостро проблема інтен-
сифікації інноваційного розвитку стоїть перед машинобуді-
вними підприємствами України, що характеризуються низь-
кою інноваційною діяльністю та високим ступенем старіння
основного капіталу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні кількість наукових праць, де досліджуєть-
ся інноваційна діяльність зростає. Зарубіжні автори, що дос-
ліджують проблему інновацій зосереджують увагу на тому,
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що у конкурентній боротьбі виграє той, хто став на шлях
інноваційного розвитку (П. Друкер, М. Портер, Й. Шумпе-
тер). Велика кількість праць вітчизняних авторів присвяче-
на формуванню пріоритетів інноваційного розвитку, пошу-
ку дієвих механізмів залучення та освоєння інновацій
(Ю. Бажал, В. Василенко, О. Волков, В. Геєць, В. Стадник).
Проте проблема інтенсифікації інноваційної діяльності ма-
шинобудівних підприємств потребує поглибленого дослід-
ження у частині формування механізму модернізації як не-
обхідної умови інноваційного шляху розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виявити основні тенденції інноваційного розвитку ма-

шинобудівних підприємств регіонів України та фактори, що
на них вплинули.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основною перешкодою на шляху модернізації економ-
іки України, на думку авторів роботи [2], є не ефективна га-
лузева структура промисловості, при якій понад 2/3 загаль-
ного обсягу промислової продукції припадає на галузі, що
виробляють продукцію проміжного споживання.

В Україні в результаті перерозподілу інвестиційних та
фінансових ресурсів несприятливий потенціал розвитку
формувався в галузях, які забезпечують виробництво кінце-
вої продукції, передбаченої для виробничого та споживчо-
го попиту (машинобудування, легка, харчова промисловість
тощо), і сприятливий у так званих базових галузях — елект-
роенергетиці, металургійній, паливній, хімічній та на-
фтохімічній галузях.

Світовий досвід переконує, що країни, які спеціалізу-
ються на паливних і видобувних галузях, прирікають себе
на економічну і технологічну залежність. Частка видобув-
них галузей у ВНП розвинених країн впала до мінімально
можливих значень. Погляд на природні ресурси як на дже-
рело швидкого збагачення — типологічна ознака розвитку
країни за колоніальним типом.

Проте проблема не в тому, що Україна експортує ме-
тал, імпортуючи автомобілі та побутову техніку. В структурі
цього товарообміну не відбувається ніяких змін. Експорт
товарів стане вигідним, а галузі, що експортують — пріори-
тетними тільки за умови, що товарна структура цього екс-
порту зміниться. Така структура обмежує можливості до
інноваційного розвитку та модернізації підприємств.

Машинобудування — одна з провідних галузей еконо-
міки, що забезпечує життєві інтереси країни, її економічну
безпеку, технологічний розвиток та зростання якості життя
населення. Отже, економічне зростання машинобудівних
підприємств стає провідним фактором у процесі модерні-
зації національної економіки.

Провідним фактором у подоланні технічної та техноло-
гічної відсталості машинобудівних підприємств регіонів Ук-
раїни є активізація інноваційної діяльності. Але вітчизняне

машинобудування характеризується низькими показниками
інноваційної активності.

Про зниження інноваційної активності в Україні свідчить
динаміка питомої ваги підприємств, що впроваджували інно-
вації до загальної кількості промислових підприємств. У
1995 р. питома вага підприємств, що впроваджували інно-
вації до загальної кількості промислових підприємств ста-
новила 18 % і у 2012 р. — 13,6 % [4]. Порогове значення
цього показника становить 25 %, а аналогічний показник
в розвинених країнах — 70—80 %.

Інноваційною діяльністю у 2013 р. в Україні займалися
1715 промислових підприємств, або 16,8% від загальної
кількості підприємств промисловості, що на 0,6 в.п. менше
ніж у 2012 р. (у 2012 р. — 1758 підприємств, або 17,4%) [5].

У 2012 р. у загальній кількості промислових підприємств
24,7% (426 підприємств) припадало на машинобудівні підприє-
мства. Цей показник зріс на 1,4 в.п. порівняно з 2007 р. Найви-
щою інноваційною активність характеризувалися підприємства,
що виробляли транспортні засоби та устаткування (31,5% у
2012 р. проти 25% у 2007 р.). Четверть інноваційних машино-
будівних підприємств у 2012 р. склали виробники електрично-
го, електронного та оптичного устаткування (26%). Кожне п'яте
інноваційно активне підприємство машинобудування — це ви-
робники машин та устаткування (табл. 1).

Найвищою інноваційною активністю у машинобудуванні
в 2013 р. характеризувалися підприємства, що виробляли
інші транспортні засоби (39,1% інноваційно активних
підприємств у загальній кількості машинобудівних
підприємств), комп'ютери, електронну та оптичну продук-
цію (35,7% інноваційно активних підприємств у загальній
кількості машинобудівних підприємств), електричне устат-
кування (28,5% інноваційно активних підприємств у за-
гальній кількості машинобудівних підприємств) [5].

Згідно зі статистичними даними [5] найвищою іннова-
ційною активністю в Україні характеризуються промислові
підприємства Запорізької, Миколаївської та Херсонської
області, а також м. Києва. У цих регіонах частка інновацій-
но активних промислових підприємств у 2013 році відповід-
но становить 28,8%, 24,9%, 23,6% та 25,6%.

Серед інноваційно активних підприємств усього 12,9%
у 2013 р. займалися впровадженням інновацій. У машино-
будуванні це 338 підприємств, що є найвищим рівнем серед
усіх промислових галузей України. У розрізі регіонів
першість належить Харківській, Львівській, Донецькій об-
ластям та м. Києву [5].

У загальному обсязі реалізованої продукції промисло-
вими підприємствами України за 2011—2013 р. лише 3,3%
припадає на інноваційну. Найбільше інноваційної продукції
було реалізовано у Закарпатській, Сумській, Полтавській,
Кіровоградській, Житомирській, Харківській, Івано-
Франківській, Херсонській, Одеській областях та у м. Києві.
Інноваційна продукція машинобудівних підприємств у за-
гальному обсязі реалізованої промислової продукції скла-
дає найбільшу частку і у 2013 р. становила 12,6% [5].

Джерело: складено авторами за даними [6, с. 314].

Вид промислової діяльності 2007 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

2012 р. до 

2007 р., 
в.п. 

Машинобудування, у т.ч.: 23,3 22,2 24,5 24,7 1,4 

виробництво машин та 

устаткування 
20,0 19,0 21,5 21,5 1,5 

виробництво електричного, 

електронного та оптичного 
устаткування 

27,6 24,1 26,2 26,0 -1,6 

виробництво транспортних 
засобів та устаткування 

25,0 28,7 30,7 31,5 6,5 

Таблиця 1. Питома вага інноваційно активних машинобудівних підприємств, у % до загальної
кількості підприємств
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За типами інновацій у 2011—2013 р. в переробній про-
мисловості України найбільшу частку склали інноваційна
продукція та інноваційні процеси (13,9 % та 13,0% відпові-
дно), найменшу — організаційні та маркетингові інновації
(2,7% та 3,5 % відповідно) (табл. 2). На машинобудівних
підприємствах спостерігається аналогічна тенденція.
Підприємства, що виробляли інноваційну продукцію серед
виробників комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
ставили 30,6%. Така ж висока частка зазначених
підприємств спостерігається і серед виробників автотранс-
портних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспор-
тних засобів.

Як видно з таблиці 3, найбільше машинобудівних
підприємств реалізують інновацій тільки для власних потреб
(67—81% у 2013 р.). Натомість для потреб ринку інновацій
машинобудування реалізовано у 2013 р. 31—57%. Найб-
ільша кількість машинобудівних підприємств, які реалізува-
ли інновацій на ринку зосереджена серед виробників комп-
'ютерів, електронної та оптичної продукції (56,9%), наймен-
ше серед виробників автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів та інших транспортних засобів. За межі Ук-
раїни інновації реалізують 40—50% машинобудівних
підприємств, що вище за рівень по усій переробній промис-
ловості (34%). Кожне друге підприємство-виробник елект-
ричного устаткування та машин і устаткування, не віднесе-
них до інших угруповань реалізує інновації за кордон.

Негативною структурою характеризується динаміка пе-
редавання та придбання технологій. Так, за офіційними ста-
тистичними даними в 2012 р. понад 70 % від загального
обсягу отриманих технологій припадає на придбання тех-
нологій та устаткування, що вказує на високу залежність
вітчизняної економіки від імпорту технологій. Вкрай низька
частка власних досліджень і розробок (біля 10% у 2012 р.).
При цьому тільки 0,4 % (2012 р.) припадає на отримання
ліцензій, які є гарантом захисту власних розробок. Прак-
тично не використовується такий інструмент, як лізинг (0,3
% від загального обсягу отриманих технологій в 2012 р.).

Зазначені тенденції інноваційного розвитку машинобуді-
вних підприємств регіонів України значно знижує потенціал тех-
нологічного оновлення і модернізації економіки. У загально-
му обсязі випущеної продукції України продукція вищих тех-
нологічних укладів (5-й та 6-й) складає 4%. Продукція 6-го
технологічного укладу в Україні становить менше 0,1%, а про-
дукція, що визначає перспективи високотехнологічного роз-
витку країн у майбутньому. Більше половини (58%) це про-
дукція 3- технологічного укладу (технології промисловості бу-
дівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудування, об-
роблення металу, легкої, деревообробної, целюлозно-паперо-
вої промисловості) та 38% — продукція 4-го технологічного
укладу. 70% коштів, що спрямовані на фінансування науково-
технічних розробок сьогодні йде на 4-й і лише 23% на 5-й тех-
нологічний уклади. Інноваційні витрати розподіляються таким

Таблиця 2. Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації впродовж
2011—2013 років за типами інновацій, % до загальної кількості

 

Підприємства, що впроваджували 

інноваційну 

продукцію 

інноваційні 
процеси 

організаційні 
інновації 

маркетингові 
інновації 

Переробна промисловість  13,9  13,0  2,7  3,5  

Виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції  
30,6  16,8  5,6  4,1  

Виробництво електричного устаткування  24,2  17,8  5,7  5,7  

Виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань  

21,6  16,2  4,9  4,6  

Виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів  

30,8  24,7  7,7  6,1  

Джерело: складено авторами за даними [7, с.156].

 Кількість 

підприємств, 

що 

реалізовували 

інноваційну 

продукцію, 
од. 

У тому числі продукцію, що є новою 
Кількість 

підприємств, 

що 

реалізовували 

інноваційну 

продукцію за 
межі України 

% до 

загальної 
кількості для ринку, 

од. 

% до 

загальної 
кількості 

тільки для 

підприємства, 

од 

% до 

загальної 
кількості 

Переробна 

промисловість 
1015 246 24,2 872 85,9 342 33,69 

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 

51 29 56,9 34 66,7 21 41,18 

Виробництво 

електричного 

устаткування 

57 20 35,1 45 78,9 29 50,88 

Виробництво машин і 
устатковання, не 

віднесених до інших 

угруповань 

113 35 31,0 91 80,5 57 50,44 

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 
напівпричепів та 

інших транспортних 

засобів 

72 31 43,1 53 73,6 34 47,22 

 

Таблиця 3. Кількість промислових підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію
у 2013 році, за видами діяльності

Джерело: складено авторами за даними [7, с.158].
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чином: 60% — 4-й технологічний уклад і 30% — 3-й (сумарно
— 90%), а 5-й становить лише 8,6%. Інвестиційна політика Ук-
раїни, що спрямовує 75% у 3-й технологічний уклад, 20% — у
4-й та лише 4,5% у — 5-й технологічний уклад не створює
підгрунтя для модернізації економіки України на найближчі
10—15 років. У технологічній частині капітальних вкладень
(технічне переозброєння та модернізація) 83% припадає на 3-
й технологічний уклад і лише 10% — на 4-й [8, с. 351—352].
Отже, прогалини у державному менеджменті в Україні ство-
рюють умови для домінування 3-го технологічного укладу, тоді
як у розвинених країнах сьогодні закладаються умови пере-
ходу на 7-й технологічний уклад.

Аналізуючи чинники впливу на інноваційну діяльність,
можна стверджувати, що відсутність достатнього її фінансо-
вого забезпечення є головною причиною гальмування дина-
мічного інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
регіону. Щорічні витрати на наукові дослідження в галузі
машинобудування в США становлять у середньому 2—2,5%,
у країнах Євросоюзу — 3% від ВВП. Для українських маши-
нобудівних підприємств цей показник складає 0,1%. На
48,9% фінансування інноваційної діяльності машинобудівних
підприємств здійснюється за рахунок власних джерел [9, с.
111]. Частка України у загальносвітовому обсязі торгівлі ви-
сокотехнологічною продукцією не перевищує 0,05—0,1%,
продукція 5-го та 6-го технологічних укладів в обсязі промис-
лового виробництва та інвестицій не перевищує 4%.

Найефективніше вирішити проблему гальмування іннова-
ційного розвитку промислових у тому числі й машинобудівних
підприємств можна тільки шляхом використання різних дже-
рел фінансування, зокрема бюджетних коштів, вітчизняних та
іноземних інвестицій, власних коштів підприємств і кредитних
ресурсів банків. Як показує світовий досвід, держава має знач-
ний пріоритет в інвестуванні інноваційної діяльності. Подаль-
ше скорочення фінансування інноваційної діяльності викличе
процес згортання наукових досліджень та зменшення кількості
наукових розробок і чисельності кваліфікованих наукових
кадрів. Отже, вирішення проблеми активізації інноваційної
діяльності в промисловості України та машинобудуванні зок-
рема може бути забезпечене лише за умови поліпшення її
фінансування насамперед з Державного бюджету.

Ще однією вагомою причиною гальмування інновацій-
ного розвитку машинобудівних підприємств регіонів Украї-
ни є неефективна методика розподілу фінансових ресурсів,
що виділяються на інноваційну діяльність. Відсутність чітко-
го та прозорого розподілу зазначених коштів робить про-
цес фінансування інноваційної діяльності хаотичним, непос-
лідовним та таким, що не носить стійкого характеру.

Одним із найбільш дієвих інструментів активізації інно-
ваційної діяльності машинобудівних підприємств є венчурні
підприємства. Такі підприємства доцільно створювати при
великих машинобудівних підприємствах, що дає змогу знач-
но зменшити ризик виробників машинобудівної промисло-
вості, оскільки вони братимуть до впровадження лише пе-
ревірені венчурними підприємствами високоефективні інно-
ваційні проекти.

ВИСНОВКИ
Отже, рівень інноваційної активності, впровадження

інновацій та відтворення ринкового сегменту виготовлено-
го інноваційного продукту машинобудівними підприємства-
ми регіонів України залишаються недостатніми для реалі-
зації інноваційного прориву. Сектор наукомісткого вироб-
ництва промисловості України втрачає інвестиційну приваб-
ливість для економічних резидентів зарубіжних країн. Тому
для забезпечення сталого економічного зростання еконо-
міки України необхідний прискорений розвиток її високо-
технологічних галузей. Для інвестиційного забезпечення
технологічного оновлення машинобудування потрібно знач-
но збільшити обсяг капіталовкладень, активізувати інвести-

ційну та інноваційну діяльність. Наявні фінансові ресурси
слід направляти на розвиток найбільш перспективних галу-
зей, розвиток яких забезпечить подальші прогресивні зру-
шення в економіці країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Становление рыночных отношений, преобразования,

происходящие в связи с этим в экономике республики, тре-
бования, предъявляемые научно-техническим прогрессом
к замене основных фондов, а также усиливающееся значе-
ние более рационального использования финансовых ре-
сурсов обуславливают необходимость новых методов об-
новления технической базы производства, создания благо-
приятного инвестиционного и предпринимательского кли-
мата.

Как свидетельствует мировой опыт, одним из таких не-
традиционных и достаточно эффективных методов являет-
ся лизинг. Этот признанный во всем мире универсальный
инвестиционный инструмент позволяет, при известной ог-
раниченности государственных финансовых средств, допол-
нительно привлечь крупные частные ресурсы для развития
экономики и поддержки отечественного предприниматель-
ства. Именно лизинг служит мощным импульсом стимули-
рования производства, инвестиций и технического перево-
оружения, даёт возможность предприятию без резкого
финансового напряжения ускоренными темпами модерни-
зировать свои основные фонды и выпускать высококаче-
ственную, современную продукцию.
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В статье рассматриваются современные подходы к трактовке дефиниции "лизинг". Изуча-

ется экономико-правовая сущность лизинга, выявлены его характерные черты и функции. Ис-

следуются позиции различных ученых по данной проблематике и дается авторское понима-

ние дискуссионных вопросов. На основе анализа нормативно-правовых документов и научных

взглядов определено понятие лизинга, выделены его основные признаки.
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Значимость лизинга в условиях рынка общепризнана,
поэтому не случайно в экономической литературе его наде-
ляют многочисленными эпитетами и даже аллегориями:
"единственная перспективная форма привлечения инвести-
ций", "основной финансовый инструмент оживления отече-
ственной промышленности", "лучший способ продажи обо-
рудования", "высшая форма приобретения оборудования",
"эффективный инвестиционный ресурс обновления произ-
водства", "прогрессивная финансовая технология", "самая
выгодная сделка", "экономический катализатор", "метод
снижения рисков в инвестиционной деятельности", "эконо-
мическое процветание напрокат", "курица, несущая золо-
тые яйца", "спасательный круг для экономики", "высший
пилотаж в бизнесе" и т. п.

Следует отметить, что в Азербайджане вопросы лизин-
га разрабатываются крайне недостаточно и считаются наи-
менее изученными для экономической науки, а единичные
публикации по ним весьма поверхностны и не отличаются
конструктивизмом. Несовершенна и недостаточна сфор-
мировавшаяся в республике нормативно-правовая и мето-
дическая база этой формы деятельности. В целом связан-
ный с лизингом научно-информационный вакуум сокраща-
ется медленно. Одним словом, лизинг как рыночная кате-
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гория еще далеко не исследована как в теоретическом, так
и практическом аспектах, что является существенным пре-
пятствием для полного использования его потенциала. Все
это, в свою очередь, обуславливает актуальность всесто-
ронней разработки различных сторон данной проблемы.

Успех лизингового бизнеса в любой сфере экономики
во многом зависит от правильного понимания сущности и
природы лизинга, выявления его специфических особенно-
стей, их адекватного отражения в методических рекомен-
дациях и практических решениях, а также в нормативно-
правовых актах, регулирующих данный вид деятельности.
Поэтому следует, прежде всего, разобраться в природе ли-
зинга, выяснить его содержание. Разрешение данного воп-
роса имеет значение, в первую очередь, для определения
норм налогового, валютного и таможенного законодатель-
ства, применяемых к лизинговым сделкам. Только всесто-
роннее развитие связанного с лизингом понятийного аппа-
рата, полное познание экономического механизма и пре-
имуществ, заложенных в лизинговом бизнесе, будет способ-
ствовать его широкому использованию в хозяйственной
практике.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В экономической литературе имеется целый ряд пуб-
ликаций, в которых освещаются различные аспекты лизин-
говой деятельности. В процессе анализа этих проблем ав-
тором были использованы научные труды отечественных
ученых и специалистов — З. Мамедова, Э. Ахмедова,
Ф. Муршудли, М. Ширалиева, А. Тахмазовой, М. Гумбато-
ва, А. Гасанова и др. Полезными для написания статьи были
теоретические и прикладные труды C. Амембала, П. Балту-
са, Т. Исома, Л. Картера, Т. Кларка, Д. Кремье-Израэль,
Б.Майджера, Р. Притчара, Г. Райнерса, А. Херста, Т. Хубе-
нова, К. Шмиттгофф, А. Штадтлера и др. В последние годы
различные аспекты данной проблематики в современных ус-
ловиях достаточно активно разрабатывают ученые постсо-
ветских стран — Д. Вахитов, В. Газман, В. Горемыкин,
В. Джуха, А. Ивасенко, Е. Кабатова, М. Лещенко, Л. Осипо-
ва, Л. Прилуцкий, И. Синяева, А. Смирнов, Т. Философова,
Е. Чекмарёва (Россия), А. Загородний, Д. Зеркалов, Б. Ива-
сив, О. Левченко,Б. Луцив, В. Ляшенко, К. Нетудихата (Ук-
раина), Г. Гуща, Н. Киркорова, А. Левкович, С. Соколовс-
кий, А. Федоркевич, М. Шимкович (Беларусь), С. Абдибе-
ков, С.Рахимова, К. Сагадиев, А. Смагулов (Казахстан),
А. Ахмедиева (Узбекистан) и др. Вместе с тем следует при-
знать, что в условиях рыночной экономики Азербайджана
проблемы развития лизингового бизнеса не получили дол-
жного освещения. Это в полной мере относится и к ее тео-
ретическим аспектам, в частности, к формированию поня-
тийного аппарата лизинга.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является изучение современных подхо-

дов к определению понятия "лизинг", уточнение его содер-
жания и выработка авторской позиции по данному вопро-
су.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является лизинг, в частности,
особенности его социально-экономического содержания.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Термин "лизинг" происходит от английского глагола "to
lease" и означает "арендовать", "брать или сдавать имуще-
ство в аренду (наем)". Хотя экономико-правовые отноше-
ния, операции и сделки, аналогичные лизингу, были извест-
ны ещё с древних времен (примерно с 1760 г. до н. э.), само
это слово вошло в деловой обиход в последней четверти

XIX века [1, с. 110; 2, c. 10—21; 3, c. 12—18]. Однако, не-
смотря на то, что идея лизинга не нова, а в лизинговом биз-
несе Запада накоплен достаточно большой опыт, к настоя-
щему времени чёткое однозначное мнение относительно его
экономической сущности в полной мере ещё не сложилось.
В существенной степени на такое положение повлияла пу-
таница в дефинициях, т. к. содержание и природа лизинга в
теории и практике трактуется по-разному.

Прежде всего, учитывая бесспорный факт зарождения
лизинга за рубежом, рассмотрим вначале традиционно за-
падное понимание данного термина. Так, Д. Кремье-Изра-
эль (Франция) утверждает, что лизинг — это совокупность
операций, позволяющих передавать имущество пользова-
телю взамен на получение периодических платежей и в не-
которых случаях включение опциона на покупки [4]. Дру-
гой французский автор, Ж. Пас под лизингом имеет в виду
аренду имущества для любых целей с опционом на покуп-
ку, осуществляемую торговой организацией [5].

Как видно из приведенных определений, обязательным
элементом лизинговых отношений считается опцион на по-
купку, что характерно не только для французского, но и для
итальянского и бельгийского законодательства. В то же
время в США и Англии ситуация прямо противоположная:
здесь опцион не может быть (или, что более корректно,
может и не быть) условием лизингового договора [6]. Ина-
че говоря, как отмечает болгарский автор Т. Хубенова, в этих
странах включение в договор лизинга оговорки о продаже
товара по истечении срока аренды по предварительно со-
гласованной цене необязательно [7, c. 59]. Так, в американ-
ской практике под лизингом понимают "сделку найма иму-
щества, где пользователю предоставляется право в обмен
на периодические платежи (оговоренные заранее — З.З.)
использовать его для своей пользы" [8, c. 30]. При этом зак-
лючается "соглашение, по которому собственник передает
нанимателю право пользования и исключительного владе-
ния, но не право собственности на объект, на определенное
время при условии уплаты ренты" [9, c. 442].

Различные терминологические толкования лизинга
учитывают те или иные формы проявления этого специфи-
ческого инвестиционного инструментария. По мнению Ев-
ропейской Конфедерации Лизинговых Ассоциаций
(LEASEUROPE), лизинг — это договор аренды завода,
промышленных товаров, оборудования, недвижимости для
использования их в производственных целях арендатором,
в то время как товары покупаются арендодателем, и он
сохраняет за собой право собственности на весь период
лизингового договора [10, c. 23]. Данное определение ли-
зинга ограничивает его двусторонним соглашением меж-
ду арендодателем и арендатором и строго регламентиру-
ет их функции, связанные с использованием и приобрете-
нием арендуемого имущества, с правом собственности на
него.

Идентичные позиции характерны и для других зару-
бежных ученых. Например, Л.В. Картер, выражающий
точку зрения Международной Финансовой Корпорации,
указывает, что лизинг — это договор аренды, по которо-
му одна сторона (арендатор) может использовать имуще-
ство, принадлежащее другой стороне (арендодатель), за
определенную плату [11, c. 2, 9]. Почти аналогичного мне-
ния придерживается и Всемирный Банк, в трактовке ко-
торого лизинг представлен как "контрактные взаимоот-
ношения между двумя сторонами, которые позволяют
одной стороне (лизингополучателю) использовать имуще-
ство, являющееся собственностью другой стороны (ли-
зингодателя), в обмен на оговоренные периодические
платежи" [12, c. 3].

В связи с тем, что в большинстве западных стран отсут-
ствует специальное законодательство по лизингу, то его
сущность зачастую определяется бухгалтерской или нало-
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говой интерпретацией. Так, во вступившем в силу с 1 января
1999 г. международном стандарте бухгалтерского учета для
лизинговых операций — IAS 17 (пересмотренный) лизинг
определяется как соглашение, по которому арендодатель
передает арендатору в обмен на платеж или серию плате-
жей право пользования актива в течение согласованного
срока [13, c. 383]. Подобное определение в целом является
базовым для Запада, поскольку лизинг имеет многочислен-
ные формы, а это, в свою очередь, является результатом
неодинаковой правовой среды в области лизинга в различ-
ных странах.

Профессор К. Шмиттгофф под обычным лизингом под-
разумевает двустороннее соглашение (финансовую сдел-
ку) между арендодателем и арендатором по поводу исполь-
зования оборудования, по которому арендодатель несет
существенный финансовый риск, а арендатор осуществля-
ет периодические платежи и может приобрести в собствен-
ность объект лизингового договора [14, c. 139, 237—238].
Когда же речь идет о финансовом лизинге, К. Шмиттгофф
рассматривает эту сделку как трёхстороннюю по схеме дол-
жник-кредитор-поставщик [14, c. 238].

Данная позиция нашла своё подтверждение в приня-
той в 1988 г. Оттавской Конвенции по международному
финансовому лизингу, в которой признаётся необходи-
мость установления в этой сфере деятельности унифици-
рованных норм и правил. Согласно данному документу,
лизинговые сделки трактуются как операции по аренде,
когда одна сторона (арендодатель) заключает по специ-
фикации другой стороны (арендатора) договор (договор
поставки) с третьей стороной (поставщиком), в соответ-
ствии с которым арендодатель приобретает комплектное
оборудование, средства производства или иное оборудо-
вание на условиях, одобренных арендатором в той мере, в
которой они затрагивают его интересы, а арендатору в со-
ответствии с заключенным с ним договором (договором
лизинга) предоставляется право использовать оборудова-
ние взамен на выплату периодических платежей [15]. Ос-
новной особенностью данного определения является при-
нятие во внимание экономически и юридически тесно свя-
занных между собой трёхсторонних отношений изготови-
теля (поставщика) товара (в частности, оборудования),
арендодателя этого имущества и его арендатора.

Разнообразные подходы к термину "лизинг", несколь-
ко отличающиеся от "классических" западных его тракто-
вок, отмечаются у российских учёных. Одни рассматрива-
ют лизинг как пользование средствами производства вмес-
то приобретения их в собственность [16, c. 5]; другие отож-
дествляют его с финансовой операцией по передаче права
пользования на длительный (свыше года) срок движимого
и недвижимого имущества, которое остается собственнос-
тью лизинговой фирмы на весь срок действия договора ли-
зинга, но отдаётся в аренду предпринимателям [17, с. 313;
18]; третьи считают лизинг вложением средств на возврат-
ной основе в основной капитал [19, c. 6]; а четвёртые интер-
претируют лизинг как набор специфических бухгалтерских
процедур в сочетании с особым режимом собственности [20,
c. 35].

Наиболее распространена формулировка лизинга
как долгосрочной аренды (или одной из её форм) ма-
шин, оборудования, транспортных средств, недвижимо-
сти и других товаров инвестиционного назначения. При
этом указывается на сохранение права собственности на
лизингуемое арендатором имущество за арендодателем
на весь срок договора аренды [21, c. 4], на возможность
последующего его выкупа арендатором, который пос-
ледовательно вносит арендную плату за использование
этого имущества [22, c. 164].

Отдельные авторы (Е.Н. Чекмарёва, Л.В. Осипова,
И.М. Синяева, А.Л. Смирнов и др.), исходя из финансовой

стороны отношений, рассматривают лизинг как альтерна-
тивный банковской ссуде способ кредитования основных
фондов (предпринимательской деятельности), поскольку
при этом имеет место передача оборудования в пользова-
ние на условиях срочности, возвратности и платности [21,
c. 4; 23, c. 19; 24, c. 187]. В отличие от них Е.В. Кабатова
понимает под лизингом имущественные отношения, при
которых одна организация (пользователь) обращается к
другой (лизинговой компании) с просьбой приобрести не-
обходимое имущество (как движимое, так и недвижимое) и
передать его ей во временное пользование. Причём этим
термином она обозначает как отношения между тремя уча-
стниками, так и договор между лизинговой компанией и
пользователем [3, c. 18—19].

Своеобразный подход к понятию "лизинг" можно отме-
тить у Л.Н. Прилуцкого. Он также, как и многие другие ав-
торы (в частности, Е.Н. Чекмарева), в качестве характерных
черт лизинга выделяет имущественные отношения, возни-
кающие с приобретением в собственность имущества и пос-
ледующей его сдачей во временное пользование за опре-
делённую плату. Однако он углубляет эту формулировку,
вводя в нее новые моменты и предлагая: во-первых, в комп-
лексе с имущественными учитывать и экономические отно-
шения; во-вторых, предоставлять имущество не только в
пользование, но и во владение, исходя, на наш взгляд, из
того, что именно владение этим имуществом представляет
ценность для получателя; в-третьих, установить срок сдачи
имущества, приближающийся по продолжительности к сро-
ку его эксплуатации и амортизации всей или большей части
его стоимости, в течение которого лизингодатель за счёт
лизинговых платежей, как правило, возвращает всю сто-
имость имущества и получает прибыль от лизинговой сдел-
ки [25, c. 5, 269]. В целом такая "расширительная" позиция
представляется предпочтительней ограничительных тракто-
вок понятия "лизинг".

Попытка комплексного подхода к раскрытию понятий-
ного аппарата лизинга была предпринята В.А. Горемыки-
ным. В результате автор приходит к выводу, что "лизинг —
система предпринимательской деятельности, включающая
в себя три вида организационно-экономических отношений:
арендные, кредитные и торговые, содержание каждого из
которых в отдельности полностью не исчерпывает сущнос-
ти таких специфических имущественно-финансовых лизин-
говых операций" [26, c. 13—14].

Действительно, лизинг как сложное социально-эконо-
мическое явление аккумулирует в себе вышеуказанные
формы отношений. Однако данное определение сужает
сферу распространения лизинга, т.к. отнесение последне-
го к видам предпринимательской деятельности фактически
отрицает возможность его применения к физическим лицам
и бюджетным (государственным) организациям. Тем самым,
такое ограничение на практике будет препятствовать пре-
доставлению лизинговых услуг большому количеству потен-
циальных клиентов лизинговых компаний (в частности, орга-
низациям, занимающимся эксплуатацией санитарного и
коммунального транспорта).

В целом, на наш взгляд, здесь отсутствует конструктив-
ный момент, утверждается, что содержание этих форм не
исчерпывает сущности лизинговых операций. А ведь имен-
но раскрытие этой сущности представляет наибольший ин-
терес и должно было составить стержень приводимой трак-
товки лизинга. К сожалению, в экономической науке объяс-
нение негативным моментом получило довольно широкое
распространение. Подобная же участь выпала на долю вы-
шеприведенной дефиниции, представленной В.А. Горемы-
киным после, надо признать, весьма подробного и всесто-
роннего теоретического анализа.

В этом плане выгодно отличается позиция В.Д. Газма-
на, который рассматривает лизинг как экономико-правовую
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категорию, выражающую комплекс имущественных и де-
нежных отношений, складывающихся между участниками
лизинговой операции. По его мнению, это особый вид пред-
принимательства в области инвестиционной деятельности,
суть которого заключается в инвестировании временно сво-
бодных или привлечённых финансовых средств, когда ли-
зингодатель приобретает в собственность обусловленное
договором имущество у определённого продавца и предо-
ставляет это имущество лизингополучателю за плату во вре-
менное использование для предпринимательских целей [27,
c. 9]. Данная точка зрения в целом поддерживается и ря-
дом других авторов (Н.М. Васильева, С.Н. Катырина, Л.Н.
Лепе [28, c. 10], В.С. Штерн, Ю.В. Гладиков [29, c. 7], М.В.
Карп, Р.А. Махмутов, Е.М. Шабалин [30, c. 8]).

Несомненный интерес представляют определения ли-
зинга, заложенные в нормативно-правовые акты отдель-
ных постсоветских стран, сравнительный анализ которых
позволяет использовать преимущества тех или иных дефи-
ниций и оптими-зировать содержание рассматриваемого
понятия. Следует отметить, что заключенные в них фор-
мулировки лизинга заметно разнятся друг от друга и не
отличаются должным совершенством.

В азербайджанском законе "О лизинговой деятель-
ности" (29 ноября 1994 г.) — кстати, первом законода-
тельном акте в данной области в странах СНГ — лизинг
определялся как вид услуг, осуществляемый с целью сда-
чи в среднесрочную и долгосрочную аренду потребите-
лю имущества, приобретенного по заказу. Данное опре-
деление, на наш взгляд, было чересчур ограниченным и
примитивным, т.к. лизинг фактически приравнивался
аренде. Здесь отсутствовал стержневой момент, указы-
вающий на характер складывающихся при этом отноше-
ний, не было указаний о сроках, платности, возвратности
вложенных средств, о правах участников лизин-гового
процесса, о том, для каких целей предназначен лизинг.
После его отмены, в Гражданском Кодексе Азербайджан-
ской Республики (ГК АР) сделана попытка несколько
скорректировать данное определение, однако отдельные
его ключевые моменты (в частности, о количестве сторон
лизингового договора)содержат проти-воречивые поло-
жения [31, c. 430].

В Украине "лизинг" определялся как"предпринима-
тельская" или "хозяйственная" деятельность (соответствен-
но в Законе "О лизинге" и Хозяйственном кодексе), или
как "вид гражданско-правовых отношений" (в Законе "О
финансовом лизинге"). В первых двух из названных выше
законодательных актов рассматриваемая дефиниция была
чрезмерно перегружена: она усложнена такими понятия-
ми как"инвестирование","лизингодатель", "лизингополуча-
тель", "лизинговые платежи", содержание которых, в свою
очередь, нуждается в уточ-нении и конкретизации. В пос-
леднем же документе была предпринята попытка скоррек-
тировать данное понятие, но и здесь было упущено, что
ключевыми в опре-делении лизинга являются отношения
по предоставлению имущества во временное пользование.
Причём важно учесть то обстоятельство, что лизингополу-
чателю передаётся не право собственности, а право
пользования.

В российском Федеральном законе "О лизинге" (29
сентября 1998 г.), определяющем лизинг как вид инвес-
тиционной деятельности, имущество предоставляется
лизингополучателю за плату во временное пользование.
При этом оговаривается наличие у физических и юриди-
ческих лиц, приобретающих имущество, права выкупа.
Данное определение, по нашему мнению, прежде всего,
страдает редакционными неточностями — "на определен-
ных условиях, обусловленных договором". Кроме того,
оно неверно по существу, т. к. право выкупа имущества
лизингополучателем не является обязательным атрибу-

том лизинга. Такое право может иметь место только при
финансовом лизинге, а не лизинге вообще. В аналогич-
ном законе от 29 января 2002 г. лизинг рассматривался
уже как "совокупность экономических и правовых отно-
шений, возникающих в связи с реализацией договора
лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга".

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федера-
ции (ГК РФ), лизинг — это вид арендных обязательств (фи-
нансовая аренда). При этом в его определении между строк
содержится ряд необоснованных неявных посылок и допу-
щений. Обращает на себя внимание то, что определение
лизинга в ГК РФ дано как бы с точки зрения лица, дающего
имущество, — арендодателя, с указанием его прав, целей и
образа действий. Фигура арендатора упоминается в боль-
шинстве случаев лишь как объект действий арендодателя,
а потому остается как бы за кадром. Тем самым, арендода-
тель подразумевается как главная фигура в лизинге, и ко-
декс как бы "работает" на него. Фигура арендатора из дан-
ного в ГК РФ определения фактически выпадает, тогда как
в в этом виде бизнеса успех коммерческой эксплуатации
объекта лизинга зависит именно от него. Кроме того, ак-
цент здесь ставится на том, что имущество предоставляется
арендатору не только во временное пользование, но и во
временное владение.

Касательно определения лизинга в нормативно-право-
вых актах других государств бывшего СССР отметим сле-
дующее:

1. В белорусском варианте привлекает внимание рас-
ширение круга участ-ников лизинговых операций до четы-
рёх (лизингодатель, лизингополучатель, продавец, креди-
тор), тогда как обычно рассматриваются двух-трёхсторон-
ние связи. В дальнейшем данное определение несколько
трансформировалось, но и здесь не удалось избежать изъя-
нов, наблюдавшихся в российском законодательстве, в ча-
стности, предоставления имущества арендатору только для
предпринимательских целей.

2. В Казахстане, где поначалу удовлетворились повто-
рением российского "Временного положения о лизинге"
(1995 г.) и ограничили сферу его действия агро-промыш-
ленным комплексом, лизинг определен как вид предпри-
нимательской деятельности. Причем на эти цели можно
было использовать как временно свободные, так и привле-
ченные финансовые средства. Отмечалось также специаль-
ное приобретение предмета лизинга у определенного про-
давца и предоставление этого имущества конкретному
арендатору (лизингополучателю).

3. В Узбекистане лизинговые операции предусматри-
вают трехсторонние отношения (продавец-лизингодатель-
лизингополучатель). Лизингодатель обязан приобретать
имущество за счёт собственных средств (т. е. исключается
использование в договоре лизинга кредитных ресурсов) и
может сдавать его в лизинг не только для предприниматель-
ских целей. Наряду с этим, подразумевается автоматичес-
кий переход объекта лизинга в собственность лизингопо-
лучателя по истечения срока договора лизинга (если иное
не оговорено данным договором).

4. В Кыргызстане лизинг сводится, по сути дела, к дол-
госрочной аренде. В определении ничего не говорится об
условиях платности и возвратности ресурсов, а цель лизин-
га ограничивается производственным использованием иму-
щества, т.е. из лизингового оборота "выпадает" бурно раз-
вивающаяся социальная сфера, имеющая большой потен-
циальный спрос на товары инвестиционного назначения.
Последующие корректировки фактически повторяли рос-
сийский вариант.

5. Принятое в Молдове определение понятия "лизинг"
во многом идентично украинскому и узбекскому вариантам.
Плюсом в данном случае является предоставляемое лизин-
гополучателю право по истечении срока действия договора
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выбрать: приобрести вещь, продлить договор лизинга или
прекратить договорные отношения.

6. В правовых документах Таджикистана, Туркмении,
Грузии и Армении дефиниции лизинга близки к стандарт-
ным формулировкам и традиционным трактовкам.

В целом определения лизинга, закрепленные в норма-
тивно-правовых актах стран пост-советского пространства,
несмотря на определенную конструктивность, не дают дос-
таточного представления об этой многообразной и перспек-
тивной форме имущественно-финансовых отношений и нуж-
даются в дальнейшей доработке с учетом современных под-
ходов.

ВЫВОДЫ
В экономической литературе отсутствует единое обще-

признанное определение лизинга. Это объясняется объек-
тивными причинами: в действительности, трудно учесть все
формы его проявления и систематизировать их в емкой,
всеобъемлющей формулировке. Поэтому они зачастую яв-
ляются ограниченными и отражают позицию лишь одного,
отдельно взятого участника лизинговой сделки. Такое од-
нобокое мнение не может адекватно выразить сущность
лизинга.

Анализ вышеприведенных формулировок позволяет
сделать вывод о том, что суть понятия "лизинг" проявляется
в тех экономических отношениях, которые воз-никают меж-
ду субъектами лизинговой сделки. Исходя из вышеизложен-
ных теоретических положений, определение лизинга будет
выглядеть следующим образом: лизинг — это комплекс
имущественно-финансовых отношений, складывающихся в
процессе кредитования инвестиционной операции по покуп-
ке и последующей аренде материального актива. В данном
определении присутствуют четыре характеристики лизинга
— имущественно-финансовые отношения; кредитование ин-
вестиционной операции; покупка предмета лизинга; аренда
матери-ального актива. Подобное разграничение практичес-
ки не допускает двоякого толко-вания лизинга с точки зре-
ния его экономической сущности, так как обладает такими
качествами, которые не могут сочетаться ни в одном из его
составляющих.

Что касается субъектов лизинговой сделки, то в клас-
сическом варианте предусматривается участие в ней трёх
сторон: лизингодателя (собственника имущества), лизин-
гополучателя (пользователя имущества) и продавца (по-
ставщика-изготовителя) имущества. Данная схема лизин-
га достаточна проста. Потребитель (будущий лизингопо-
лучатель) обращается с заказом на получение необходи-
мого имущества в лизинговую компанию (лизингодатель),
которая приобретает его у продавца и передает потреби-
телю в пользование, оставаясь при этом юридическим
собственником имущества. В течение оговоренного ли-
зинговым договором срока потребитель эксплуатирует
это имущество и из получаемого при этом дохода посте-
пенно выплачивает лизинговой компании его стоимость
и лизинговый процент. По завершении расчетов обору-
дование возвращается лизинговой компании или же пе-
реходит в полную собственность лизингополучателя.

В зависимости от экономических условий число учас-
тников лизинговой сделки может меняться: сокращаться
до двух (при совпадении продавца, с одной стороны, и ли-
зингодателя или лизингополучателя — с другой) — так
называемый "усечённый вариант" [10, c. 24—25; 25, с. 7;
32, c. 10; 33, с. 124] и увеличиваться (при реализации круп-
ных операций) за счёт привлечения лизингодателем к сдел-
ке новых источников финансовых средств (банков, фон-
дов, страховых компаний и т. п.) или посредников (лизин-
говых брокерских фирм, маркетинговых компаний и т. п.)
— так называемый "расширенный вариант" [34, c. 12; 35,
с. 17]. Именно в аспекте складывающихся между ними си-

стемных взаимоотношений и нужно рассматривать сущ-
ность лизинга как экономической категории. Попытки ис-
ходить с позиции лишь одного из субъектов лизинговой
сделки приводит к искажению сущности лизинга, к подме-
не данного понятия конкретной формой его применения.
Так, для поставщика оборудования лизинг может рассмат-
риваться как эффективная форма сбыта своего оборудо-
вания, для лизингодателя — это вид предпринимательс-
кой деятельности, для лизингополучателя — капиталосбе-
регающая форма финансирования инвестиций и т.д.

Расширенный вариант лизинговой схемы поставок со-
храняет традиционные взаимоотношения производителя
оборудования и покупателя, касающиеся технической сто-
роны дела. Изменяется же исключительно порядок финан-
совых взаимоотношений участников лизинговой сделки,
круг которых, как уже отмечалось, заметно расширяется.
Отношения между всеми партнерами требуют четкого за-
конодательного оформления. Без этого дополнительные
риски делают лизинговые операции экономически невыгод-
ными.

На сегодняшний день правовую поддержку лизингово-
го бизнеса в Азербайджане следует оценить как недоста-
точную. Действующие нормативно-правовые положения, в
частности, в ГК АР, сформулированы нечетко, не воспол-
няют образовавшуюся здесь пустоту и не позво-ляют решить
массу возникающих вопросов (налоговых, таможенных,
валютных и др.). В этой связи правовой аспект реализации
лизинга нуждается в детальной проработке.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає підви-

щення ефективності управління підприємницькою діяль-
ностю. А тенденція до уповільнення росту ринку реклам-
них послуг вимагає ретельного підходу до здійснення
рекламної діяльності підприємств. Процес сучасного уп-
равління будь-якою підприємницькою діяльністю перед-
бачає планування, організацію, мотивацію, координацію
та контроль. Функція контролю є процесом постійного
моніторингу, спостереження та перевірки, що забезпе-
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AUDITING OF ADVERTISING ACTIVITY OF COMPANY

У статті досліджено одну з сучасних форм контролю підприємницької діяльності — аудит, зок-

рема у роботі розкрито сутність аудиту рекламної діяльності підприємства. Авторами детально

описано етапи проведення рекламної кампанії, а саме: розроблення загальної концепції рек-

ламної кампанії, розроблення концепції рекламного повідомлення, розроблення медіа стратегії,

визначення ефективності проведеної рекламної кампанії. Авторами доводиться неможливість

проведення аудиту рекламної діяльності без співставлення його з етапами проведення реклам-

ної кампанії. В статті описано послідовність проведення аудиту рекламної діяльності підприєм-

ства, а саме: аудит бюджетування рекламної кампанії, оцінювання ефективності концепції рек-

ламного повідомлення, оцінювання ефективності рекламної продукції, медіа аудит, аудит пер-

соналу відділу реклами та оцінювання ефективності рекламної кампанії. Таким чином, авторами

розроблено власну процедуру проведення аудиту рекламної діяльності підприємства, пояснено

її специфіку, особливості та перспективи застосування на вітчизняному ринку.

In this paper one of the modern forms of control of business activities — audit is researched,

particularly in the essence of advertising auditing of the company. The authors describe in detail the

stages of the campaign, namely the development of the general concept of advertising, developing

the concept of advertising messages, developing media strategies, evaluating the effectiveness of

the advertising. The authors proved the impossibility of an audit of advertising activities without

comparing it with the stages of the advertising campaign. This paper describes the sequence of audit

of advertising activities of the enterprise, namely: auditing advertising budgeting, evaluating the

effectiveness of the concept of advertising messages, evaluating the effectiveness of advertising

production, media audit, audit staff department of advertising and evaluating the effectiveness of all

advertising campaigns. Thus, the authors developed their own procedure of auditing advertising of the

company, explains its specificity, characteristics and prospects of the ukrainian market.

Ключові слова: контроль, рекламна кампанія, аудит рекламної діяльності, ефективність рекламної кампанії.
Key words: control, advertising campaign, audit of advertising activities, effectiveness of advertising.

чує досягнення цілей підприємства та дає можливість на-
дати оцінку кінцевим результатам діяльності підприєм-
ства.

Однією із сучасних форм контролю будемо вважати
аудит підприємницької діяльності, складовою якого є, зок-
рема, аудит рекламної діяльності. Аудит рекламної діяль-
ності своєю суттю не тільки здійснює контроль, а і визна-
чає проблеми та оцінює ефективність такої діяльності в
процесі планування та реалізації рекламної кампанії
підприємства.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням аудиту приділено пиль-
ну увагу у роботах західних вчених, а
саме: Адамса Р., Аренса А., Доджа
Р., Лоббека Дж.К., Монгомері Р. та
ін. Через обмеженість вітчизняної
практики аудиту саме ці роботи і ста-
ли методологічною основою для
робіт вітчизняних вчених-еко-
номістів. Серед дослідників, які зай-
маються проблемами вітчизняного
аудиту, особливо необхідно відміти-
ти внесок Бурцева В.В., Каменської
Т.А., Макальської А.К., Пантелєєва
В.П., Пугачева В.В., Редька О.Ю.,
Рудницького В.С., Савченка В.А.,
Шеремета А.Д. та ін. Разом з тим низ-
ка питань, пов'язаних із застосуван-
ням сукупності процедур та методів
аудиту як елементів єдиної системи,
потребує подальшої розробки в кон-
тексті забезпечення органічної
єдності різних видів контролю діяль-
ності підприємства.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

На сьогодні взагалі не підіймало-
ся питання розроблення єдиної про-
цедури аудиту рекламної діяльності
підприємства, яка б враховувала, спе-
цифіку діяльності. Необхідно зазна-
чити, що ця комплексна процедура аудиту має складатися
не лише з оцінювання ефективності рекламної кампанії
підприємства, а і враховувати ефективність та якість вико-
нання службових обов'язків службою реклами, тобто аудит
персоналу служби або відділу реклами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження аудиту рекламної діяльності

як форми контролю управління підприємницькою діяль-
ності. Також на меті є розроблення процедури проведення
аудиту рекламної діяльності, а саме, визначення послідов-
ності застосування різних видів аудиту за певною системою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Коротко окреслимо процедуру проведення аудиту РД,

вона має вигляд послідовної в часі, постійно повторюваної
процедури. Неможливе проведення аудиту рекламної діяль-
ності без співвідношення його з етапами проведення безпо-
середньо рекламної кампанії підприємства.

Розроблення рекламної кампанії вимагає послідовного
вирішення завдань зі створення рекламного повідомлення та
подальшого розміщення його в ЗМІ. Планування РК, на думку
більшості авторів, можна умовно поділити на етапи (рис. 1).

На першому етапі процесу планування рекламної діяль-
ності відбувається розроблення загальної концепції реклам-
ної кампанії, а саме: визначення цілей РК, конкретизація
цільової аудиторії, уточнення бюджету рекламної кампанії.
На даному етапі на основі попередньо проведених маркетин-
гових досліджень також відбувається побудова рекламної
стратегії, а саме: дослідження споживчих мотивацій, вибір
цільової аудиторії, визначення концепції продукту. Під дос-
лідженнями споживчих мотивацій мається на увазі виявлен-
ня мотиву покупки і перешкод до її здійснення, визначення
типу реклами, що буде застосовуватися, основних тенденцій
поведінки цільових ринків, визначення типу споживача. Для

вибору цільового ринку необхідно визначити сегменти на ос-
нові факторів, що актуальні рекламодавцю, а також визна-
чити співвідношення "цільового ринку" до "цільової реклам-
ної аудиторії", аналіз моделей поведінки споживачів.

Важливе значення у процесі розробки концепції рекла-
ми мають також і психографічні характеристики цільової
аудиторії. Наприклад, стиль життя типового цільового учас-
ника процесу прийняття рішення про покупку слід врахува-
ти: при виборі конкретного ЗМІ, що пропагує стиль життя,
притаманний цільовій аудиторії, зокрема, візуальних еле-
ментів оточуючого середовища, можливих персонажів тощо.
Всі ці дослідження проводять у період розроблення реклам-
них планів, визначення цілей. Необхідно зауважити, що фор-
мулювання цілей реклами має бути конкретним з точки зору
очікуваного комунікаційного ефекту [2, с. 98].

Важливою складовою планування рекламної кампанії
є прийняття рішення про бюджет реклами. При визначенні
рекламного бюджету, виходячи із завдань реклами слід та-
кож враховувати такі фактори: ступінь відомості марки,
розмір обраного сегмента, етап життєвого циклу товару,
фінансові можливості рекламодавця щодо реалізації кон-
цепції рекламного повідомлення і т.д. Існують різноманітні
маркетингові підходи до визначення рекламного бюджету,
які передбачають використання різних методів [3, с. 135].

Розроблення концепції рекламного повідомлення (РП)
— це другий етап планування рекламної стратегії. Більшість
фахівців в області реклами вважають, що РП є центральним
елементом рекламної комунікації. Розроблення концепції
РП складається з розроблення проміжних рекламних мате-
ріалів та виробництва кінцевих рекламних продуктів. Най-
важливішою характеристикою процесу створення реклам-
ного продукту є його творчий характер [1, с. 115].

Наступним етапом планування РК є розроблення медіа
стратегії. Медіа-планування є ключовим елементом сучасної
рекламної діяльності, оскільки вартість простору і часу — най-

Рис.1. Етапи проведення стратегії рекламної діяльності
підприємства

Джерело: [1].
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важливіша частина бюджету рекламодавця. Медіа стратегія
розробляється на основі даних про цільову аудиторію і осно-
ви для позиціонування в рекламному повідомленні. Знання
аудиторії допомагає медіа планеру визначити, які медіа носії
дана аудиторія споживає, і скласти грамотний медіа мікс, виз-
начити період і тривалість рекламного впливу і розрахувати

загальний бюджет медіа просування. Далі медіа планер пе-
реходить до тактичного медіа планування. В рамках розроб-
ки рекламної стратегії формулює підхід до розміщення в рам-
ках кожного конкретного медіа каналу, визначає ефективну
медіа вагу кожного з них. На цьому етапі відбувається роз-
робка медіа-планів і графіків рекламної кампанії, оптиміза-
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Рис. 2. Процедура проведення аудиту рекламної діяльності підприємства
Авторська розробка.
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ція та оформлення угод, при цьому в розрахунок беруться і
дослідження медіа активності конкурентів [4, с. 345].

На четвертому етапі планування РК визначають ефек-
тивність проведеної кампанії. Звичайно, що рекламодавця
цікавлять такі змінні в поведінці споживача, які приведуть до
здійснення покупки, однак визначення ефективності РК по-
лягає передусім у виявленні її комукаційного ефекту, який в
свою чергу дає змогу досягти певного економічного ефекту.

Тобто рекламна діяльність є досить складним та бага-
тогранним процесом. І щоб отримати ефективну рекламу,
визначати її ефективність лише після проведення РК є не-
достатнім. Пропонуємо проводити аудит рекламної діяль-
ності підприємства на кожному етапі планування рекламної
діяльності підприємства (рис. 2).

Необхідно акцентувати увагу на нетотожності понять
аудиту рекламної діяльності та оцінки ефективності. Оск-
ільки оцінювання ефективності є аналіз або контроль пев-
ного завдання, заходу, а аудит РД є комплекс заходів, що
представляє собою послідовну процедуру та включає в себе
в тому числі і оцінювання ефективності.

Як вже було зазначено, планування рекламної діяль-
ності на підприємстві передбачає проведення ситуаційного
аналізу, визначення цілей рекламної кампанії, конкретиза-
цію цільової рекламної аудиторії, визначення бюджету рек-
ламної кампанії та розроблення концепції рекламного по-
відомлення. Під час планування РД проводиться аудит бюд-
жетування рекламної кампанії — доцільність вибору мето-
ду визначення бюджету, його відповідність ринковим реал-
іям. А після розроблення концепції рекламного повідомлен-
ня необхідно проводити оцінювання його ефективності в
рамках аудиту РД.

Наступним етапом рекламної кампанії є виготовлення
рекламної продукції та розміщення її на носіях. Аудит ефек-
тивності рекламної продукції передбачає оцінювання ефек-
тивності рекламного макету, відео- або аудіо ролику, а саме:
дослідження його відповідності цілям рекламної кампанії,
повноту передачі рекламного повідомлення, зокрема пози-
ціонування товару, марки, тощо. А задачами медіа аудиту,
який проводиться вже після розміщення реклами на носій є
перевірка вибору носія, його відповідність цілям рекламнох
кампанії, досяжність до цільової рекламної аудиторії, пе-
ревірка доцільності витрат на конкретний носій [5].

Після проведення рекламної кампанії доцільно провести
оцінювання ефективності рекламної кампанії. Аудит прово-
диться щодо і економічних показників — прибуток, динаміка
продажів тощо, і комунікаційних показників — рівень відо-
мості, ставлення до марки або товару, рівень лояльності і т.д.

Таким чином, аудит рекламної діяльності підприємства
— це періодичне системне оцінювання та контроль реклам-
ної діяльності підприємства в процесі планування, управлі-
ння та координації рекламної кампанії з метою визначення
проблем, оцінювання ефективності та вдосконалення бюд-
жетування рекламної кампанії, концепції рекламного по-
відомлення, рекламної продукції, медіа планування, робо-
ти персоналу рекламного відділу в процесі планування та
реалізації рекламної кампанії підприємства. Та отримуємо
поетапну комплексну процедуру проведення аудиту реклам-
ної діяльності підприємства (рис. 2).

Основними вимогами до аудиту рекламної діяльності є
діагностичний характер; багатовимірність аналізування ре-
зультативності і ефективності реклами; застосування ме-
тодів кількісного і якісного характеру під час тестування
реклами; поєднання комунікаційних та економічних показ-
ників ефективності; використання комплексної системи мар-
кетингової інформації.

Аудит РД буде ефективним лише за умови періодично-
го проведення аудиту персоналу підрозділу реклами. Аудит
такого підрозділу, а його місце в системі аудиту підприєм-
ницької діяльності підприємства зображено на рисунку1,

необхідно здійснювати за такими показниками: профессіо-
нальная підготовка — вища економічна освіта, включаючи
маркетингову спеціалізацію; професійні знання предметної
області; особистісні характеристики, ділові якості: ініціа-
тивність; лідерські якості; емоційна стійкість; навички коман-
дної роботи; здатність приймати рішення: креативність; го-
товність до ризику; адміністративні здібності: вміння плану-
вати свою діяльність; організаторські навички; відповіда-
льність за доручену справу; мотивація праці: прагнення до
професійного зростання; інтерес до виконуваної роботи; за-
цікавленість у кінцевих результатах.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Таким чином, можемо зробити висновки: аудит реклам-

ної діяльності дає можливість виявити нові напрями реклам-
ної діяльності та шляхи їх реалізації. Тобто за допомогою такої
сучасної форми контролю керівництво може не лише оцінити
поточний стан підприємства з точки зору управління, а і надає
можливість уникати проблем у подальшій діяльності. Особли-
во актуальним застосування аудиту рекламної діяльності є в
діяльності великих підприємств, які використовують масштабні
маркетингові та рекламні проекти і ставлять перед собою низ-
ку важких для досягнення маркетингових або рекламних цілей.

Етапи аудиту рекламної діяльності підприємства мають
чітку послідовність, яка залежить від етапів рекламної кам-
панії. Тому авторами було запропоновано авторську проце-
дуру проведення аудиту рекламної діяльності, що є одна-
ковою мірою актуальним для підприємств різних напрямів
діяльності, але необхідно враховувати специфіку галузі,
оскільки саме від неї залежить, які елементи і якою мірою
варто досліджувати.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Регулювання грошового обігу в країні є надзвичайно

важливою діяльністю держави, від ефективності якої
значною мірою залежать добробут населення, справед-
ливість перерозподілу ВВП, наявність та доступність
фінансових ресурсів для забезпечення потреб розвитку
економіки. На даний час домінуючою методологічною
основою регулювання грошового обігу є монетаризм,
котрий наріжним каменем економічного розвитку вважає
помірну інфляцією та стабільність валютних курсів. Відпо-
відну політику проводить МВФ. Проте реалії та потреби
функціонування національних та світової економіки у
кожний конкретний період обумовлюють порушення хит-
кої рівноваги між товарною та грошовою масами та па-
ритету купівельної спроможності валют. Тому надзвичай-
но актуальною для кожної країни є проблема забезпечен-
ня адекватного методичного забезпечення діяльності
щодо управління купівельною спроможністю власної ва-
люти.
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MODELING OF DEPENDENCE OF A CONSUMER PRICE INDEX FROM NBU ACTIVITY
CONCERNING ISSUE OF MEANS OF PAYMENT AND HRYVNIA EXCHANGE RATE
REGULATION

У статті побудово модель взаємозалежності між інфляцією, емісією платіжних засобів НБУ

та динамікою валютного курсу. Врахування останньої дозволяє оцінювати компенсацію дефі-

циту (профіциту) попиту та пропозиції на валюту на купівельну здатність гривні. Побудована

модель дає можливість планувати дії НБУ щодо емісії платіжних засобів та валютного регулю-

вання і прогнозувати їх результат. Придатна вона також і для розв'язання зворотньої задачі:

визначення ступеня свободи дій НБУ при заздалегідь встановленому граничному рівні інфляції.

In article the interdependence model between inflation, issue of means of payment of NBU and

dynamics of an exchange rate is constructed. Taking into account the dynamics of an exchange rate

allows to estimate compensation of deficiency (surplus) of supply and demand on currency on

purchasing power of hryvnia. Creation of model gives the chance to plan actions of NBU for issue of

means of payment and currency regulation and to predict their result. It is suitable also for the solution

of the return task: definition of degree of a freedom of action of NBU at in advance established inflation

limit.

Ключові слова: емісія, індекс споживчих цін, інфляція, курс валюти, Національний банк України.
Key words: issue, consumer price index, inflation, exchange rate, National bank of Ukraine.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значна частина рекомендацій щодо удосконалення

фінансової політики з метою стимулювання інвестиційної
активності в Україні стосується грошово-кредитної політи-
ки НБУ та регулювання ним валютного курсу. Зокрема про-
позиції щодо: емісійного кредитування вітчизняних
підприємств, зниження спроможності населення до спожи-
вання імпорту через девальвацію національної валюти, ство-
рення інфляційного тиску на гривневі готівкові заощаджен-
ня, — на практиці потребуватимуть встановлення взаємо-
зв'язку між емісією, інфляцією та зміною курсу валюти. На
нашу думку, розв'язання даного завдання можливе лише
шляхом застосування економіко-математичних методів, а
саме: розробки моделі взаємозв'язку названих параметрів
у вітчизняній економіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема інфляції та моделювання і прогнозування її

динаміки постійно знаходиться під пильною увагою багатьох
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науковців. Основоположні постулати щодо взаємозв'язку
між товарною та грошовою масою сформульовані зарубіж-
ними економістами І. Фішером [1] та незважаючи на те, що
неодноразово піддавалися критиці та удосконаленню (мар-
ксистський варіант, кейнсіанський варіант, кембріджське
рівняння тощо [2]), по суті залишаються методологічною
основою сучасного регулювання грошового обігу. З їх ура-
хуванням будується більшість моделей інфляції в Україні та
проводиться їх інтерпретація сучасними науковцями, зок-
рема: Алімпієвим Є.В. [3], Горіциною І. та Сатир В. [4],
Джуччі Р., Кірхнером Р. та Вебером Е. [5] та багатьох інших.
Таким чином, для більшості публікацій характерний недолік
відсутності уваги до зовнішньоекономічної діяльності краї-
ни, результати якої проявляються у грошовій сфері як ди-
наміка курсу національної валюти, адже жодна із методо-
логічних платформ, заснованих на кількісних підходах у
теорії грошей, не враховує зміну їх купівельної спромож-
ності внаслідок зміни валютного курсу.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування моделі взаємо-

зв'язку між інфляцією, емісією та курсом валюти в Україні,
що дозволить врахувати вплив на купівельну спроможність
гривні не тільки її кількості в обігу, але і компенсації сальдо
попиту/пропозиції на іноземну валюту.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ
Емісія полягає у випуску в обіг додаткової кількості гро-

шей. Гроші, являючись особливим товаром, котрий відіграє
в економіці роль загального еквіваленту та міри вартості,
самі по собі не мають стабільної вартості. В основі сучасних
теоретичних концепцій, що пояснюють залежність між емі-
сією та купівельною спроможністю грошей є кількісна тео-
рія І. Фішера [1]. Зміст даної теорії відображається рівнян-
ням (1), з якого легко бачити, що для забезпечення незмінно-
го рівня цін необхідно щоб динаміка грошової маси відпов-
ідала динаміці обсягів виробництва і споживання товарів.
Емісія грошей, котра відбувається в умовах незмінних об-
сягу виробництва і споживання та швидкості обігу грошей
повинна призвести до зростання цін або інакше — знижен-
ня купівельної спроможності грошей. І навпаки — незмінна
кількість грошей у обігу в умовах зростання обсягів вироб-
ництва і споживання благ повинна призвести або до зрос-
тання швидкості обігу грошей, або до підвищення їх купі-
вельної спроможності. Таким чином, рівняння Фішера до-
сить просто і зрозуміло пояснює основний зміст інфляції.

 QpVM ** = (1),
де М — кількість грошей у обігу (грошова маса);
V — швидкість обігу грошей (кількість обертів за пе-

ріод);
P — ціни відповідних благ, що придбаваються за гроші;
Q — кількість благ.
Термін інфляція у сучасному світі застосовується на

позначення тривалого зростання загального рівня цін, що
відображує зниження купівельної спроможності грошової
одиниці [6], та походить від латинського inflatio — розду-
вання, здуття. Вважається, що вперше даний термін по
відношенню до зниження купівельної спроможності гро-
шей почали застосовувати у США в період громадянської
війни. У відповідних історичних умовах основною причи-
ною зростання цін дійсно була надмірна емісія, що образ-
но могло бути представлене як роздування. На даному етапі
економічною наукою поряд із монетарними виділяється
значний перелік немонетарних факторів, що спричиняють
зміну купівельної спроможності грошей, і, мабуть, інфля-
ція як здуття не завжди адекватно відображає дійсні еко-
номічні процеси, але термін набув усталеного змісту та
поширення у світі, тому доцільним є його застосування і у
даній роботі.

Для оцінки рівня інфляції застосовуються різні показ-
ники, зокрема в Україні: індекс споживчих цін, індекс цін
промисловості, індекс цін виробників сільськогосподарсь-
кої продукції, дефлятор ВВП. Найбільш популярним із них
є індекс споживчих цін (ІСЦ), що обумовлено його значен-
ням як індикатора зміни добробуту населення та перероз-
поділу вартості заощаджень домогосподарств на користь
інших секторів економіки. Рекомендації попередніх
підрозділів пов'язані саме із вчиненням перманентного
інфляційного тиску на готівкові накопичення населення та
перерозподілом їх вартості у сферу виробництва, тому для
побудови моделі взаємозв'язку між емісією, інфляцією та
зміною курсу валюти в якості показника інфляції доцільно
застосовувати саме ІСЦ.

Найбільш важливим параметром, який визначає рівень
ІСЦ в Україні безперечно є емісія платіжних засобів Націо-
нальним банком. Практичні дії з розробки моделі пов'язані
з важливою проблемою — обгрунтування конкретного по-
казника в якості вимірника емісії. На перший погляд на дану
роль можуть претендувати обсяги грошової маси, зобов'я-
зань банків перед НБУ, готівки в обігу тощо. Показником,
що узагальнює або визначає всі названі є приріст чистих
активів НБУ (приріст активів НБУ за вирахуванням прирос-
ту зобов'язань окрім зобов'язань за банкнотами та монета-
ми в обігу). Логіка такого вибору пояснюється тим, що НБУ
для фінансування зростання власних активів має лише два
шляхи: залучити кошти від інших осіб (збільшити зобов'я-
зання) або випустити в обіг додаткові кошти. При чому зо-
бов'язання НБУ за банкнотами та монетами в обігу не мож-
на прирівнювати до залучення коштів від інших осіб, адже
фактично ніяких зобов'язань емітента не існує окрім зобо-
в'язання приймати названі активи в якості платіжного засо-
бу.

Важливою сферою, котра визначає інфляційні тенденції
є зовнішньоекономічна діяльність. Формула Фішера (1) вка-
зує на кількість грошей, котрі необхідні для обслуговуван-
ня грошового обігу в країні залежно від обсягу цінностей,
що виробляються і споживаються. Враховуючи, що в умо-
вах відкритої економіки споживаються також і імпортні то-
вари, то з одного боку грошова маса повинна бути достат-
ньою для обслуговування їх обігу, а з іншого — більшість
національних валют, в тому числі і гривня, не можуть висту-
пати засобом платежу за іноземні товари. Валютні кошти,
необхідні для оплати імпорту можна отримати від експорту.
Враховувати необхідно також транскордонні інвестиційні
потоки: іноземні інвестиції пов'язані з притоком валюти, а
вкладення коштів резидентів у діяльність іноземних
підприємств — із її відтоком. Таким чином, сальдо зовніш-
ньоекономічних операцій створює додатковий попит або
додаткову пропозицію національної валюти на ринку, в ре-
зультаті чого також змінюється її купівельна спроможність.

Необхідність врахування зовнішньоекономічної діяль-
ності надзвичайно ускладнює та практично унеможливлює
встановлення прямих взаємозв'язків між основними показ-
никами функціонування економіки та інфляцією. Зокрема
складання та оцінка конкретних прямих взаємозалежнос-
тей потребувала б приведення показників внутрішнього рин-
ку та зовнішньоекономічної діяльності до єдиного вимірни-
ка. При цьому використання узагальнених статистичних по-
казників надзвичайно викривило б результат оцінки конк-
ретних взаємозалежностей.

Можливість вирішення даної проблеми вбачається у
відході від прагнення до встановлення конкретних взаємо-
зв'язків та намаганні описати загальний взаємовплив чинників
грошової маси, зовнішньоекономічної діяльності та інфляції.
В даному випадку процес інфляції сприймається як "чорна
скринька", як реакція економіки на зміну зовнішніх параметрів.
В якості зовнішніх параметрів доцільно використати емісію
платіжних засобів НБУ та курс іноземної валюти. Якщо пер-
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ший вплив на економічну систему країни є безперечно
зовнішнім, то другий можна сприймати як зовнішній з огляду
на здатність того ж НБУ регулювати курс через проведення
операцій на відкритому ринку та застосування інших важелів.

Тож, можемо скласти таблицю вихідних даних для роз-
робки моделі (табл. 1). Для безпосереднього моделювання
доцільно звести показники до єдиної розмірності — в да-
ному випадку темп росту значення факторів, котрі визнача-
ють результативний показник, у відсотках. В якості еквіва-
лента динаміки курсу національної валюти обрано вартість
долара США як найбільш важливої валюти для зовнішньо-
економічної діяльності України.

Таким чином, модель, котру необхідно побудувати, на-
буває вигляду (2).

 ),( 21 xxFІСЦ = (2),

де  ІСЦ  — індекс споживчих цін;
 

1х  — темп росту обсягу чистих активів НБУ;
 

2х  — темп росту курсу долара США.
Через те, що значення залежної змінної визначається не

одним, а двома факторами, то для прогнозування необхідно
використати багатофакторну модель. Для математичного мо-
делювання у більшості випадків достатньо адекватною вияв-
ляється багатофакторна лінійна залежність, яка має вигляд (3).

 
nn xbxbxbaY ++++= ...2211

(3),

де  Y   — залежна змінна;
 

nxхx ,...,, 21
 — незалежні змінні;

 
nbbba ,...,,, 21
 — параметри рівняння регресії;

 n  — кількість незалежних змінних.
Таким чином, завдання побудови моделі зводиться до

пошуку значень параметрів рівняння регресії. Математич-
ний зміст параметрів  nbbb ,...,, 21  полягає у вираженні швид-
кості зростання значення залежної змінної при зростанні
значення відповідної незалежної змінної x , тобто є частко-

вою похідною функції незалежної змінної 
 

i

i
dx

dY
b =  . Пара-

метр  a  відповідає координаті  y  точки перетину площини,
котра відображає лінійну залежність у  1+n  -вимірному про-
сторі, з віссю  Y .

На практиці найпоширенішим способом знаходження

значень параметрів  nbbba ,...,,, 21  є застосування методу най-
менших квадратів (МНК)  [10; 11]. Даний метод грунтується

на припущенні про існування таких  nbbba ,...,,, 21 , при котрих
 

∑
=

m

p

p

1

ε  є мінімальною, де  pε  відповідає похибці, різниці між

фактичним та розрахунковим значенням залежної змінної
спостереження  p   із загальної кількості спостережень  m  в
системі (4).
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Щоб знайти параметри регресії, що відповідатимуть
критерію мінімуму суми похибок, необхідно прирівняти до
нуля часткові похідні системи (4) та розв'язати отриману си-
стему нормальних рівнянь (5).
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Розв'язання системи нормальних рівнянь та знаходжен-
ня значень параметрів моделі зводиться до стандартних
методів. Для розв'язку (5) застосуємо метод Крамера [12].
В матричному вигляді дана система рівнянь матиме вигляд
(6):

Роки 

Обсяг чистих активів НБУ Курс долара США ІСЦ, % до 

попереднього 

року млн грн. 
Темп росту до 

попереднього року, % 

грн. за 100 

доларів 

Темп росту до 

попереднього року, % 

2000 
15 073 - 544,02 - 128,2 

2001 
21957 145,7 537,21 98,7 112,0 

2002 
30395 138,4 532,66 99,2 100,8 

2003 
40633 133,7 533,27 100,1 105,2 

2004 
51665 127,2 531,92 99,7 109,0 

2005 
67129 129,9 512,47 96,3 113,5 

2006 
88015 131,1 505,00 98,5 109,1 

2007 
138831 157,7 505,00 100,0 112,8 

2008 
257509 185,5 526,72 104,3 125,2 

2009 
266625 103,5 779,12 147,9 115,9 

2010 
289561 108,6 793,56 101,9 109,4 

2011 
296504 102,4 796,76 100,4 108,0 

2012 
289690 97,7 799,10 100,3 100,6 

2013 
318014 109,8 799,30 100,0 99,7 

Таблиця 1. Вихідні дані для розробки моделі взаємозв'язку між емісією, інфляцією
та зміною курсу національної валюти

Складено автором за даними ДКСУ [7] та НБУ [8; 9].
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На основі значень таблиці 1 матриця (6) набуде наступ-
ного вигляду:

 

2,147659

4,183970

2,1421

1,1417957,1721493,1347

7,1721496,2223722,1671

3,13472,167113

.

Виконавши необхідні дії за методом Крамера отримає-
мо значення параметрів рівняння регресії:   78,54=a ,

 2063,01 =b ,  2704,02 =b . Таким чином, можемо формалізува-
ти взаємозв'язок між емісією, інфляцією та зміною курсу
валюти (7).

 
21 2704,02063,078,54 ххІСЦ ++= (7).

Адекватність побудованої моделі підтверджується як
графічно (рис. 1), так і значенням критерію Фішера. За
рівнем останнього модель достовірна з імовірністю 92%.

Виявлена взаємозалежність на практиці дозволить
більш обгрунтовано підходити до прийняття рішень у

сфері валютної та грошово-кредит-
ної політики. Модель можна викори-
стовувати, як прямо — для прогно-
зування рівня інфляції на основі уяв-
лення про очікувану динаміку курсу
валюти та обсяги емісії платіжних за-
собів НБУ, так і для зворотних роз-
рахунків — для встановлення ліміту
емісії при заданій динаміці курсу ва-
люти (або межі зростання курсу при
визначеному обсягу емісії), котрий
дозволив би втримувати зростання
цін на споживчі товари у заздалегідь
визначених межах.

Проілюструємо застосування побу-
дованої моделі для оцінки реальності
прогнозу КМУ та НБУ щодо рівня
інфляції. Прогнозний її показник на
2014 рік становить 12—15,7% [13].
Спрогнозуємо рівень ІСЦ на основі по-
будованої моделі при умові, що НБУ не
здійснюватиме емісії протягом року
( 1001 =х ), а курс долара США не буде

зростати від рівня, досягнутого у квітні 2014 року (1163,42
грн. за 100 дол. США) [14], тоді  9,1362 ≈х . У такому випадку

 4,1129,136*2704,0100*2063,078,54 =++=ІСЦ . Тобто на даний
час прогноз щодо інфляції слід оцінювати як реалістичний,
але якщо уряд бажає втримати її на нижній межі прогнозу,
то НБУ змушений буде докласти всіх зусиль до підтриман-
ня курсу гривні та не матиме можливості здійснення додатко-
вої емісії. Якщо ж в якості ліміту розглядати верхню межу
прогнозу, то виникають рівні свободи дій НБУ на валютно-
му ринку та у сфері емісії, множину яких можна представи-
ти графічно.

Річ у тому, що рисунок 1 ілюструє лише близькість роз-
рахункових та реальних даних щодо інфляції, дійсний же
вид залежності повною мірою можливо представити лише у
тривимірному просторі (рис. 2). Тривимірним еквівалентом
формальної залежності (7) є площина тривимірного просто-
ру, нахилена під різними кутами до осей. На графіку пред-
ставлений фрагмент даної площини, котрий містить
найбільш важливі множини точок на ній. Відповідні множи-
ни відмежовані перетинами горизонтальних та вертикаль-
них площин та позначені різними кольорами. Координати
зазначених на рисунку 2 точок наведені в таблиці 2.

Точки А1-А3 вказують на значення незалежної змінної
 

1х , котрі обумовлюють значення залежної змінної  Y  на рівні
100%, 112% та 115,7% відповідно за умови, нульового зна-
чення змінної  

2х . А4-А5 вказують на координати  
2х  з тими

самими рівнями  Y  при нульовому рівні  
1х .

Пари А1-А6, А2-А5 та А3-А4 визначають прямі на пе-
ретині  

21 2704,02063,078,54 xxy ++= ,    площини   з площина-

ми  100=y ,  112=y та  7,115=y . Слід однак зазначити, що до-
сягнення незалежними змінними  

1х  та  
2х  нульового зна-

чення є недоцільним та практично неможливим, тому крайні
зони площини  

21 2704,02063,078,54 xxy ++=  відмежовані

площинами  501 =х  та  502 =х , позначені нами як малоймо-
вірна зона. Множина точок площини значень  Y , що знахо-
диться в рамках підпростору  { }50;50 21 >> xx , розділена на
чотири підмножини. Перша з них відмежована відрізком
B1B2 та містить точки зі значенням  100<y , тобто є зоною
дефляції. Підмножина точок, обмежена чотирикутником
D1C1C2D2 включає можливі комбінації незалежних змінних,
котрі обумовлять рівень інфляції в рамках прогнозованого
НБУ інтервалу на 2014 рік  ( )7,115;112∈y . Власне кажучи, це
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Рис. 1. Фактичний та розрахунковий рівні індексу споживчих
цін в Україні у 2001—2013 роках, %

Побудовано автором за даними ДССУ [7] та за результатами моделювання.

Точка 

Координати 

1х  2х  y  

A1 295,4 0,0 115,7 

A2 277,4 0,0 112,0 

A3 219,2 0,0 100,0 

A4 0,0 167,2 100,0 

A5 0,0 211,6 112,0 

A6 0,0 225,3 115,7 

B1 153,7 50,0 100,0 

B2 50,0 129,1 100,0 

C1 211,9 50,0 112,0 

C2 50,0 173,4 112,0 

D1 229,8 50,0 115,7 

D2 50,0 187,1 115,7 

Таблиця 2. Координати ключових точок
рисунку 2
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і є той вузький коридор в якому вже на даний час повинні
діяти уряд та нацбанк для втримування інфляції на рівні не
більшому 115,7%, адже станом на кінець квітня 2014 вже
сформувалися передумови для досягнення показника
інфляції до кінця року на рівні 112%. Підмножина точок
чотирикутника C1B1B2C2 включає комбінації значень не-
залежних змінних, що обумовлюють рівень інфляції в ме-
жах . Найбільша область, що лежить за відрізком D1D2 вка-
зує на комбінації значень аргументів, котрі обумовлять пе-
ревищення ліміту прогнозного значення інфляції та є не-
бажаними.

Розроблена модель та виділені підмножини площини
у = 54,78 + 0,2063х

1
+ 0,2704х

2
 дозволяють конкретизува-

ти рекомендації щодо емісійного кредитування та деваль-

вації національної валюти, зокрема шляхом розрахунку
можливих їх рівнів за умови утримання рівня інфляції в про-
гнозованих межах. Зокрема за умови стабільності курсу на-
ціональної валюти, до кінця року НБУ може провести емі-
сію не перевищуючи граничного обсягу інфляції в 115,7% з
наступного розрахунку:

115,7 = 54,78 + 0,2063х
1
+ 0,2704*136,9

звідки:
х

1
= 115,9.

Темп росту чистих активів НБУ на рівні 115,9% доз-
воляє йому емітувати додатково 50,6 млрд грн. платіж-
них засобів, котрі слід вважати суттєвим інвестиційним ре-
сурсом за умови виробничого, а не споживчого спряму-
вання.

а)

Рис. 2. Графічне представлення моделі взаємозв'язку між емісією, інфляцією та зміною курсу
національної валюти у тривимірному просторі

Побудовано автором за результатами моделювання.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вищезазначене дозволяє констатувати той факт, що
побудована модель взаємозв'язку між емісією, інфля-
цією та зміною курсу національної валюти є потужним
інструментом обгрунтування прийняття рішень щодо гро-
шово-кредитної та валютної політики уряду. Крім того,
розрахунки доводять наявність суттєвого незадіяного
резерву інвестиційних ресурсів у вигляді емісії, засто-
сування якого не призведе до катастрофічних інфляцій-
них наслідків. Слід однак зазначити, що обгрунтована
залежність підлягає перегляду в міру отримання емпі-
ричних даних за нові періоди, що обумовлено специфі-
кою застосованого підходу "чорної скриньки" з ураху-
ванням інертності економіки. В кожному наступному пе-
ріоді економіка буде інертної, вже до нових досягнутих
рівнів і значень незалежних змінних, тому коефіцієнти
регресії можуть виявитися неадекватними і потребува-
тимуть уточнення, що і слід вважати перспективою по-
дальших досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активність інвестиційної діяльності країни визначає

рівень розвитку національної економіки. Розробка та ре-
алізація інвестиційної політики в сьогоднішніх умовах має
базуватися, зокрема, на чітко визначених пріоритетах
ефективного залучення іноземного інвестування. За таких
умов постає необхідність виробити обгрунтовані підходи
до ефективного залучення іноземних інвестицій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наразі існує значна кількість публікацій, присвячених
пошуку шляхів забезпечення інвестиційного розвитку на-
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ціональних економік. Окремі аспекти формування стратегії
та політики залучення іноземних інвестицій розглянуто у
роботах вітчизняних [1—4] та іноземних учених [5—9].
Однак ці дослідження загалом стосуються оцінки ефектив-
ності інвестиційної політики в цілому; у більшості з них
відсутній аналіз конкретних заходів щодо залучення пря-
мих іноземних інвестицій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У зв'язку з вищевикладеним, метою даної статті є виз-

начення конкретних напрямків та інструментів, спрямова-
них на формування пріоритетів залучення іноземних інве-
стицій в економіку України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підходи до залучення іноземних інвестицій поділяють-

ся на пасивний, активний і комплексний. Наразі в Україні,
переважно, використовується пасивний підхід залучення
інвестицій, який засновано, переважно, на порівняльних
перевагах країни. Він базується на встановленні політич-
них засад, покликаних спростити потоки вхідних інвес-
тицій. Пасивний підхід може пасувати для залучення ком-
паній, зацікавлених у перевагах, характерних для певної
країни (внутрішній або сусідні ринки, природні ресурси).
Основні елементи, якими користується країна для залучен-
ня іноземних інвестицій, за умови провадження пасивної
інвестиційної політики — це, передовсім, природні пере-
ваги: географічне розташування, природні ресурси, про-
позиція праці. Умови для іноземних інвестицій в даному
випадку є такими: законодавча система, процес прийняття
та відбору інвестиційних програм і проектів, захист інвес-
тицій, обмеження інвестицій. Конкурентні переваги: інфра-
структура, умови господарювання, макроекономічна
рівновага, відкритість економіки, особливі переваги.

Натомість, альтернативний — активний підхід до за-
лучення іноземних інвестицій включає певні особливі за-
ходи, покликані заохотити до входження в економіку ті чи
інші типи інвестицій із більшим потенціалом, щоби генеру-
вати позитивні екстерналії у приймаючій країні (наприклад,
виробничі взаємозв'язки або створення доданої вартості,
ноу-хау та обладнання). Головною метою активного підхо-
ду є скорочення розриву з конкурентами. Він застосовуєть-
ся в тих країнах, де уряд зацікавлений в інтенсифікації та
диференціації процесу залучення іноземних інвестицій. Го-
ловна ідея активного підходу полягає в тому, аби визначи-
ти, який тип інвестицій принесе очікувані вигоди, щоби зго-
дом створити, враховуючи обмеженість ресурсів, умови,

необхідні для залучення інвестицій цього типу. Активний
підхід передбачає встановлення спеціальної інституційної
структури для просування та залучення іноземних інвес-
тицій. Основними її складовими є агентства із залучення
інвестицій (investment promotion agencies), які успішно
функціонують у країнах світу.

Проміжний — комплексний підхід до залучення іно-
земних інвестицій має місце, коли країна обирає залучен-
ня певного типу інвестицій, поєднуючи його із загальною
політикою розвитку держави. В цьому випадку виникає зво-
ротній зв'язок між інвестиційною та загальнодержавною
політикою, що надає позитивних екстерналій обом. За за-
стосування комплексного підходу політика залучення інве-
стицій та політика економічного розвитку координуються
та інтегруються, надаючи, таким чином, синергетичний
ефект для державної політики залучення інвестицій. Слід
зазначити, що комплексний підхід містіть інституційні та
економічні складові, притаманні активному підходу.

При виборі типу підходу залучення іноземних інвес-
тицій слід зважати на таке. Пасивний підхід доцільно ви-
користовувати тим країнам, чиї переваги є більш вагоми-
ми за переваги конкурентів. Очевидно, що в Україні це на-
разі не так. Активний підхід до залучення іноземних інвес-
тицій варто використовувати тим країнам, у яких переваги
несуттєво слабші за переваги конкурентів. У певних галу-
зях ця ситуація характерна і для українських реалій, про-
те, в більшості сегментів економіка нашої країни далеко
відстала від своїх конкурентів, тож не може отримувати
вигоди від активної політики та потребує довгострокових
дій щодо проведення структурних перетворень. Тому
найбільш відповідним для України уявляється комплекс-
ний підхід до залучення іноземних інвестицій. Організа-
ційно-економічний механізм реалізації комплексного

Рис. 1. Механізм реалізації комплексного
підходу до формування пріоритетів залучення іноземних інвестицій

в Україну
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підходу до формування пріоритетів залучення іноземних
інвестицій в Україну наведено на рис. 1.

Заходи зі стимулювання інвестицій можна розподіли-
ти на економічні, інституційно-організаційні та законодав-
чо-правові.

Економічні заходи. В Україні, як і в більшості країн
світу, інвестиційні пільги надаються у двох формах: подат-
кові пільги та фінансове заохочування (у формі прямих суб-
сидій для інвестиційних програм та проектів). Крім того,
застосовуються різноманітні заходи зі спрощення інвес-
тицій, покращення нормативно-правової бази як частини
довготривалого процесу, який включає до себе контакт з
інвесторами. Основним чинником для іноземних інвесторів
при обранні місця розміщення інвестицій вважаються по-
даткові пільги, тому нижче головну увагу приділено саме
їм.

Ст. 30.9 Податкового Кодексу України передбачає, що
в Україні податкові пільги можуть надаватись шляхом по-
даткового вирахування (знижки), що зменшує базу оподат-
кування до нарахування податку та збору; зменшення по-
даткового зобов'язання після нарахування податку та збо-
ру; встановлення зниженої ставки податку та збору;
звільнення від сплати податку та збору.

Останні два види є найбільш простими типами подат-
кових пільг, використання яких надає іноземним інвесто-
рам швидкі та широкі переваги, проте, приводять до вими-
вання податкової бази та скорочення податкових надход-
жень держави.

З метою скорочення окреслених вище негативних
наслідків такі види пільг варто надавати іноземних компа-
ніям, які планують короткострокове інвестування в Україні,
а також для тих компаній, які створюються, а не для тих,
що розширюються. Також саме ці пільги доцільно надава-
ти компаніям, які працюють на багатьох ринках, зокрема,
компаніям, бізнес яких пов'язаний з Інтернетом, страхо-
вим компаніям, банкам, оскільки вони можуть краще ко-
ристуватись різними податковими режимами у країнах. Для
експортноорієнтованих іноземних інвесторів ці види пільг
також краще, аніж для компаній, орієнтованих на
внутрішній ринок, оскільки перші працюють на багатьох
ринках, а також на ринках з високим рівнем конкуренції.

Перші два типи пільг варто використовувати для іно-
земних інвесторів, які планують довгострокові інвестиції;
також їх складніше надавати у ручному режимі. Проте вар-
то враховувати, що у них є суттєві обмеження, зокрема для
інвестиційних програм і проектів з довгим циклом вироб-
ництва та у нестабільному макроекономічному середовищі.
Для України наразі це є суттєвим обмежуючим чинником.
Також їх важко адмініструвати і вони потребують розви-
нутої системи бухгалтерського обліку.

Слід розуміти, що ефективність надання пільги, покли-
каної стимулювати приплив прямих іноземних інвестицій у
певну галузь суттєво залежить від, власне, кількісного сти-
мулюючого ефекту пільги, тобто від того, який приріст до-
ходності принесе її впровадження і чи перекриє цей приріст
збитки від зменшення податкового навантаження чи зву-
ження податкової бази. При цьому обов'язковою умовою
є незалежність експертизи сфер інвестування та характе-
ру потенційних інвестицій.

Значну увагу слід також приділити механізму надання
пільг задля стимулювання іноземних інвестицій.

Якщо пільги призначаються в довільний спосіб, внас-
лідок чого інвестори, що претендують на пільговий режим
оподаткування, мусять проходити окремий процес затвер-
дження чиновниками, їх витрати суттєво зростають, а ба-
жання інвестувати в економіку зменшується. Крім того,
процес затвердження може зайняти багато часу, відтак, на-

гальна потреба в інвестиціях у певний сегмент економіки
зникне. Ще одним корупційним стимулом є вартість інвес-
тиційних проектів, точніше, маржа, яка виникає між зви-
чайною та пільговою їх реалізацією. Реалізація цього сти-
мулу також напряму залежить від характеру надання пільг
(ручний, на розсуд чиновника чи автоматичний), чіткості
критеріїв відбору, закритості угод тощо.

Зважаючи на прагнення потенційного інвестора чи/
або осіб,зацікавлених у його приході в національну еко-
номіку, зменшити витрати часу та коштів на узгодження бю-
рократичних нюансів, логічно припустити, що надмірна
свобода дій чиновників у питаннях надання пільг збільшує
можливості для корупції, тобто чим менш чіткими є прави-
ла отримання інвесторами пільг, тим більшою є можливість
порушень.

Тому відбір інвестиційних проектів в Україні мусить
здійснюватись якомога більш автоматично, на підставі
чітких, формально виписаних критеріїв надання пільг, що
базуються на оцінці проектів і потреб держави у проектах
саме такого спрямування. Бажано, аби такі умови були ча-
стиною податкового чи іншого законодавства.

Інституційно-організаційні заходи. Основним інстру-
ментом такого підходу є створення в Україні приватних
агентств із залучення інвестицій.

Наразі для потенційних іноземних інвесторів притаман-
ний брак обізнаності з особливостями та перевагами інве-
стування в Україні. Це виникає за рахунок таких факторів
як інформаційна асиметрія та наявність витрат на створен-
ня нових підприємств. Для компанії, що інвестує в Україну
вперше, необізнаність із чинними законодавчими проце-
дурами, ринками факторів виробництва, діловою культу-
рою тощо можуть стати перепоною до створення компанії
у країні, і, як наслідок, Україна втратить інвестиції.

Усунути цю необізнаність покликані агентства із залу-
чення інвестицій.

На даний момент в Україні існують два державних аген-
тства, які займаються діяльністю із залучення інвестицій:
Державне агентство з інвестицій і розвитку та Державне
агентство з питань науки, інновацій та інформатизації.

Іноземні інвестиції приваблює більш ліберальний ре-
жим в економіці, зокрема, зменшення втручання уряду.
Тому в рамках реалізації комплексного підходу до фор-
мування пріоритетів залучення іноземних інвестицій в Ук-
раїні доцільно на додачу до державних створити декілька
потужних приватних агентств із залучення інвестицій. Ба-
зові напрями діяльності приватного агентства із залучен-
ня інвестицій наведено на рисунку 2.

Стратегічна діяльність приватного інвестиційного аген-
тства із залучення інвестицій містить такі складові.

Аналіз політичного та економічного середовища, що
спрямований на дослідження тих чинників, що впливають
на стан бізнесу, але знаходяться поза контролем власни-
ка бізнесу. Це може включати все, починаючи від кваліфі-
кованої робочої сили, законодавства та регуляторних
актів, які бізнес має виконувати, до географічних умов ро-
боти. Агентство має надавати потенційним інвесторам ви-
черпну інформацію стосовно цього середовища.

Пільги для іноземних інвесторів. До функцій агентства
мусить входити інформування інвесторів щодо пільг, які
надаються урядом України.

Тактична діяльність приватного інвестиційного агент-
ства повинна містити такі аспекти: управління підприєм-
ством; управління персоналом; взаємозв'язки та партне-
ри.

У сучасних умовах в Україні приватному інвестиційно-
му агентству доцільно розвивати два типи встановлення та
підтримання взаємозв'язків.
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1. Співробітництво з установами, що мають безпосе-
реднє відношення до надання інвестицій. Цей тип містить
взаємозв'язки з організаціями, які безпосередньо дотичні
до процесу залучення інвестицій, такими як урядові орган-
ізації, торгово-промислові палати, банки. Таке партнерство
є важливим як з точки зору оцінки економічного стану, так
і налагоджування контактів із метою надання пропозицій
щодо його покращення. Також такі зв'язки є важливими
для створення відповідного образу компанії.

2. Співробітництво з установами, що мають опосеред-
коване відношення до інвестицій. Разом із роботою з без-
посередніми партнерами, приватним інвестиційним агент-
ствам в Україні доцільно залучати до роботи заклади вищої
освіти та науково-дослідні інститути, великі компанії-екс-
портери, логістичні компанії, міжнародні організації, які
можуть допомогти тим чи іншим чином. Насамперед, вони
є важливим джерелом знань, від якого агентство може з
перших вуст почути інформацію стосовно планів розши-
рення корпорації (з її філіалів). По-друге, якщо агентство
буде допомагати встановлювати зв'язки між різними учас-
никами "ланцюга" — наприклад, поєднувати НДІ з місце-
вими компаніями з метою поширення результатів НДДКР,
таке загальне посилення місцевого "ланцюга" зробить його
більш привабливим для іноземних інвесторів.

Операційну діяльність приватних інвестиційних
агентств в Україні доцільно розділити на три складові.

1. Вибір потенційних секторів та компаній для залу-
чення іноземних інвестицій містить ідентифікацію потен-
ційних іноземних інвесторів, кампанії в суспільних медіа,

інвестиційні форму, семінари, веб-
інари та індивідуальні презентації
для потенційних інвесторів.

2. Поточне обслуговування іно-
земних інвесторів передбачає допо-
могу потенційним інвесторам в
аналізі інвестиційних можливостей,
встановленні бізнесу та його
підтримки. Для України діяльність
у цій сфері має включати надання
інформації, принцип єдиного вікна
в наданні послуг стосовно процесу
відбору інвестиційних програм і
проектів, допомогу при оформленні
бізнесу тощо.

3. Післяпроектне обслуговуван-
ня іноземних інвесторів доцільно
фокусувати на компаніях, що вже
працюють у регіоні з метою
збільшення майбутніх інвестицій за
рахунок залучення нових інвестицій
з іноземних філіалів. Наразі в Ук-
раїні післяпроектне обслуговуван-
ня доцільною організувати таким
чином, щоби воно містило такі
функції:

— надання інформації для оці-
нки інвестором стану економічного
середовища;

— надання інформації стосов-
но планів розширення головних
компанії;

— потенційне покращення си-
стеми взаємовідносин між учасни-
ками інвестиційного ланцюга в ме-
жах регіону.

Законодавчо-правові заходи.
Наразі правове регулювання інвес-

тиційної діяльності в Україні здійснюється на основі норм
Господарського кодексу України та Закону України "Про
інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 № 1560-XII. На наш
погляд, при удосконаленні законодавства в інвестиційній
сфері задля поліпшення інвестиційного клімату в Україні
окрему увагу слід приділити розробці Інвестиційного ко-
дексу, який передбачатиме створення чітко структурова-
ної та прозорої системи законодавства у сфері інвестуван-
ня, а також забезпечити контроль за поведінкою інвес-
торів. Підготовка до його розробки розпочалася в Україні
ще у 2012 році, проте її було призупинено майже на само-
му початку.

Наразі в Україні при підготовці Інвестиційного Кодек-
су варто приділяти увагу двом ключовим моментам: про-
цесу та змісту. Стосовно процесу, у Кодексі має бути ви-
роблений окремий підхід до процесу залучення іноземних
інвестицій, з яким інвестор може консультуватись на пев-
них етапах підготовки та реалізації інвестиційних програм
та проектів. Цей підхід має бути прописаний лише після
того, як сформульована стратегія, узгоджено різні момен-
ти процесу підготовки та реалізації інвестиційних проектів,
розглянуто можливості визначення можливих розходжень,
дублювань та ризиків виникнення конфліктів.

Стосовно змісту, варто відзначити, що Кодекс має бути
невеликим за обсягом та чітко прописаним, встановлюю-
чи фундаментально важливі гарантії та принципи для інве-
сторів. Інвестиційний Кодекс України має бути побудова-
ний таким чином, щоби гарантувати іноземним інвесторам:

— недискримінацію з боку приймаючої країни;

 
Рис. 2. Напрями діяльності приватного агентства із залучення

інвестицій
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— можливість швидко та вільно переводити за кордон
їх прибутки, дивіденди та інші фонди і активи;

— відсутність експропріації без відповідної компен-
сації;

— можливість звернення до міжнародного арбітражу
з метою вирішення суперечок, що виникають з урядом Ук-
раїни та/або з вітчизняними компаніями.

Окрім цих ключових моментів Інвестиційний Кодекс в
Україні має передбачати широкий рівень захисту інвесторів
та він має спростити режим іноземного інвестування, усу-
ваючи бюрократичні перепони.

Інше законодавство. Можна виділити два основних на-
прямки удосконалення законодавства в інвестиційній
сфері з метою покращення залучення іноземних інвес-
тицій.

1. Законодавство та регулюючі акти стосовно встанов-
лення нового бізнесу для іноземних інвесторів такі, як тор-
говельне право, акціонерне право, законодавство про
партнерства, стандарти бухгалтерського обліку та інші за-
конодавчі акти, регулюючі іноземну власність, мають бути
наріжним каменем для удосконалення інвестиційного за-
конодавства.

Сюди ж відноситься розробка внутрішньогалузевих ви-
мог у стратегічних галузях економіки. Для України варто
розробити вимоги, що впливають на ведення бізнесу, вклю-
чаючи такі сфери, як трудові відносини, приїзд іноземних
спеціалістів тощо у таких галузях, як металургія, машино-
будування, хімічна промисловість, агропромисловий ком-
плекс.

Також наразі ще одним стримуючим чинником для іно-
земних інвестицій в Україні є невизначеність з правами
власності. Необхідно їх удосконалювати, змінюючи Гос-
подарський Кодекс, Цивільний Кодекс, Закон України
"Про режим іноземного інвестування".

З метою удосконалення прав власності іноземних інве-
сторів на земельні ділянки внесення змін потребують Зе-
мельний Кодекс України, Закон України "Про земле-
устрій", Закон України "Про Державний земельний ка-
дастр".

2. Захист іноземних інвестицій. Зазвичай це базується
на багатосторонніх або двосторонніх угодах, проте іноді
базується на особливих нормах захисту — конституційних
гарантіях, або загальних гарантіях, спрямованих проти дис-
кримінації інвестицій, підкріплених державними гарантія-
ми. Для України на сьогоднішній день важливо чітко про-
писати можливість використання міжнародного арбітражу
у випадку виникнення суперечок та заборону на експроп-
ріацію без компенсації.

До того ж, наразі важливо для довгострокових інозем-
них інвестиційних проектів у стратегічні галузі прописати
окремі положення у загальному законодавстві, згідно з
якими профільні урядові міністри матимуть право заклю-
чати особливі інвестиційні угоди з інвесторами. З метою
уникнення зловживань при такому ручному режимі
відповідні інвестиційні угоди мають містити положення про
стабільність (які гарантують стабільність усіх засадничих
правових й економічних умов угоди), що захищатиме інве-
стора від односторонніх змін податкового законодавства
або обмежуватиме право міністра достроково припиняти
положення угоди тощо.

ВИСНОВКИ
Реалізація зазначених пропозицій у сфері інвести-

ційного регулювання в сучасних умовах інтеграції України
до світової господарської системи сприятиме зростанню
обсягів залучених іноземних інвестицій, що позитивно по-
значиться на економічному розвитку країни в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація ринків, економічна лібералізація,

інтенсифікація виробничих процесів, обмеженість ре-
сурсів, науково-технічний прогрес, нестабільність нор-
мативно-правового поля змінюють умови господарю-
вання суб'єктів економічної діяльності, створюють нові,
деформують та ліквідують усталені можливості підви-
щення конкурентних позицій, ігнорування чого призво-
дить до втрати конкурентоспроможності на фоні адап-
тації конкурентів до нових факторів комерційного успі-
ху. Динамічність та суттєвість змін умов господарюван-
ня змушують підприємства як учасників господарсько-
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економічних відносин, не лише коригувати стратегію
розвитку, чи підходи до управління бізнесом, а й вдава-
тись до кардинальних внутрішніх перетворень, що пе-
редбачають структурні зміни господарського механіз-
му.

Для приведення внутрішньої структури бізнес-про-
цесів у відповідність зовнішнім умовам господарюван-
ня на практиці найчастіше застосовується реструктури-
зація — процес структурної перебудови підприємства.
Необхідна передумова максимізації економічного ефек-
ту від реструктуризації — теоретично обгрунтований ме-
ханізм реалізації процесу, системність та комплексність
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формування якого дозволяє якісно прогнозувати ре-
зультати перетворень, ураховувати потенційні ризики,
уникати помилок під час реалізації запланованих за-
ходів.

Основну частину механізму реструктуризації скла-
дає фінансовий механізм, який відповідає за фінансову
частину процесів планування, організації, забезпечен-
ня, реалізації та контролю за перетвореннями на
підприємстві. Чітке усвідомлення змісту фінансового
механізму реструктуризації підприємства необхідне для
ідентифікації ключових елементів механізму, структу-
ри та характеру зв'язків між ними, формулювання па-
раметрів пошуку нових, сучасних субститутів з метою
заміщення морально застарілих, оптимізації взаємо-
зв'язків, підвищення економічного ефекту від проведен-
ня реструктуризації. Однак у науковій літературі при-
свяченій реструктуризації не приділено належної уваги
устрою її фінансового механізму, що негативно позна-
чається на комплексності підходів до вдосконалення
процесу структурної перебудови підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Не зважаючи на широкий спектр розкритих у нау-
ковій літературі питань стосовно реструктуризації
підприємства, фінансовий механізм цього процесу нау-
ковцями залишено поза увагою, проте, фінансовий ме-
ханізм в інших аспектах на рівні підприємства вивчали:
Л.М. Дідик, досліджуючи зміст фінансового механізму
управління діяльністю підприємства, зазначає, що він
включає фінансові методи, фінансові важелі, правове,
нормативне та інформаційне забезпечення [3, с. 98];
С.Я. Єлецьких до складу фінансового механізму стійко-
го розвитку промислового підприємства відносить
фінансові методи, фінансові важелі, стимули і санкції,
нормативно-правове, адміністративно-організаційне та
інформаційне забезпечення [4, с. 107]; А.М. Под-
дєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк вважають, що фінан-
совий механізм підприємства складається з фінансових
методів, фінансових важелів, правового, нормативно-
го та інформаційного забезпечень [13, c. 20]; Ю.Б. Сло-
бодяник наголошує на тому, що фінансовий механізм
поєднує в собі фінансові методи, фінансові важелі,
інформаційно-правове забезпечення [11, с. 68]. Фінан-
совому механізму держави присвячено праці таких ав-
торів: І.С. Борисова вважає, що фінансовий механізм
держави складається з фінансових методів, фінансових
важелів, фінансових стимулів, фінансових санкцій та
нормативно-правового забезпечення [1, с. 226]; на дум-
ку О.М. Ковалюка, до складу фінансового механізму
держави входять фінансові методи, фінансові важелі,
фінансова політика, нормативне, правове та інформа-
ційне забезпечення [8, с. 14]; С.І. Юрій та В.М. Федосов
на відміну від О.М. Ковалюка дотримуються позиції, що
фінансова політика не входить до складу фінансового
механізму, а реалізується за допомогою нього, а сам
механізм складається з фінансових методів, фінансо-
вих важелів, фінансових інструментів, нормативно-
правового, організаційного та інформаційного забезпе-
чень [12, с. 90]. У економічних словниках термін "фінан-
совий механізм" включає фінансові методи та фінансові
важелі [7, с. 274; 9, с. 406], а в складі механізму рест-

руктуризації підприємства в науковій літературі фігуру-
ють також принципи, методичне, правове, ресурсне,
організаційне та інформаційне забезпечення [2, с. 85;
5, с. 85].

Таким чином, не зважаючи на відсутність у науко-
вих джерелах чіткої позиції щодо змісту фінансового
механізму підприємства та держави, переважна біль-
шість науковців вважають, що фінансовий механізм
складається з фінансових методів, фінансових важелів,
нормативно-правового та інформаційного забезпечень,
проте устрій фінансового механізму реструктуризації
підприємства може мати свої особливості пов'язані зі
специфікою процесу структурних перетворень, що по-
требує дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтування системологічного устрою фінансо-

вого механізму реструктуризації підприємства на основі
моделювання процесу його структурної перебудови.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою обгрунтування устрою фінансового меха-

нізму реструктуризації згідно засад системної методо-
логії системології, використовуючи моделювання як
метод наукового пізнання [6, с. 17], нормативно-право-
ву базу та наукові джерела з питань структурної пере-
будови підприємств, побудовано модель процесу рест-
руктуризації. До моделі включено основні суб'єкти ре-
структуризації, відображено структуру та зміст зв'язків
між ними відповідно до етапів процесу перетворення
структури підприємства, штриховим пунктиром позна-
чено учасники реструктуризації характерні виключно
для підприємств державної форми власності, а штрих-
пунктиром — ті, що в першу чергу стосуються держав-
них підприємств, проте в окремих випадках можуть сто-
суватись підприємств інших форм власності (рис. 1).

Всі суб'єкти та об'єкти, що фігурують в проведенні
реструктуризації складають механізм реструктуризації,
у якому можна виділити зовнішніх учасників цього про-
цесу таких, як Міністерство фінансів, Державний комі-
тет статистики, Державне казначейство, фінансово-кре-
дитні установи, фінансові та торгові посередники, інве-
стори, акціонери, інші фізичні та юридичні особи, і
внутрішніх, серед яких адміністрація, бухгалтерія, ви-
робничо-збутовий, фінансово-економічний та юридич-
ний відділи, відділи кадрів, наукових досліджень, мар-
кетингу, ІТ та ін.

Внутрішні учасники реструктуризації взаємодіють із
зовнішніми, обмінюючись формами звітності, статистич-
ною інформацію, програмним забезпеченням, грошо-
вими коштами тощо, які входять до складу механізму
реструктуризації, однак, залежно від обраного типу ре-
структуризації та форми власності підприємства склад
механізму реструктуризації відрізнятиметься, що зумов-
лено відмінностями поставлених завдань, законодавчих
вимог до приватних та державних підприємств, можли-
востями використання певних джерел фінансування.

Порядок реструктуризації державних підприємств
чітко регламентований, а підприємств інших форм влас-
ності може відрізнятись, проте включає подібні етапи:
збір інформації щодо результатів діяльності підприєм-
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Рис. 1. Модель процесу реструктуризації підприємства
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ства, виявлення необхідності реструктуризації та ви-
значення її типу, планування, фінансове забезпечення,
реалізація та контроль за виконанням заходів з ре-
структуризації. Основними нормативно-правовими ак-
тами, що регулюють процес реструктуризації держпід-
приємств є Положення про порядок реструктуризації
підприємств, затверджене наказом Фонду державного
майна України (ФДМУ) від 12.04.2002 № 667, Методичні
вказівки щодо проведення реструктуризації державних
підприємств, затверджене наказом Мінекономіки від
23.01.1998 № 9, Наказ ФДМУ Про затвердження типо-
вого плану реструктуризації та досудової санації гос-
подарських товариств, у статутних фондах яких держав-
на частка становить більше, ніж 50 % від 17.11.2004 №
2502, Методика розробки планів реструктуризації дер-
жавних підприємств та організацій, затверджена нака-
зом Агентства з питань запобігання банкрутству
підприємств та організацій від 02.06.1997 № 73, Поло-
ження про порядок здійснення аналізу фінансового ста-
ну підприємств, що підлягають приватизації, затвердже-
ного спільним наказом Міністерства фінансів України
та ФДМУ від 26.01.2001 № 49/121. Для підприємств
приватної форми власності регламентуючими докумен-
тами щодо проведення реструктуризації виступають
внутрішні накази, а колективної — рішення загальних
зборів, у яких окрім порядку реалізації процесу можуть
зазначатись виконавці, терміни виконання, інші кількісні
та якісні обмеження, наприклад щодо обсягу або част-
ки прибутку, що спрямовуватиметься на фінансування
процесу перетворень, критичних значень коефіцієнтів
ліквідності, платоспроможності тощо. Затверджені нор-
мативно-правові акти, що регламентують порядок про-
ведення реструктуризації підприємств складають нор-
мативно-правове забезпечення фінансового механізму
реструктуризації.

Реалізація реструктуризації потребує створення
умов її проведення, вирішення питань щодо виконання
передбачених заходів, координації дій всіх учасників,
які беруть у ній участь, та здійснення контролю за її хо-
дом, що виконує спеціально сформована група фахівців,
яка може складатись з працівників підприємства та сто-
ронніх консультантів, а до групи з реструктуризації дер-
жавних підприємств обов'язково включаються пред-
ставники ФДМУ, яких призначають головою та заступ-
ником комісії. Таким чином, підприємство може само-
стійно організувати проведення реструктуризації, а
може делегувати повністю або частково цю функцію
зовнішнім суб'єктам господарської діяльності, долучив-
ши їх до процесу структурної перебудови підприємства.
Використання існуючих або створення нових фінансо-
вих підрозділів з метою реалізації фінансової політики
групи з реструктуризації в процесі підготовки та реалі-
зації проекту структурної перебудови підприємства, ви-
значення їх повноважень складає організаційне забез-
печення фінансового механізму реструктуризації.

Реструктуризації передує збір даних щодо резуль-
татів діяльності підприємства, на підставі яких здійс-
нюється попередня оцінка його стану та приймається
рішення щодо необхідності та доцільності її проведен-
ня. Головним джерелом інформації слугує фінансова
звітність, що складається підприємством на підстав внут-
рішнього наказу про облікову політику відповідно до

затверджених Міністерством фінансів України форм та
правил відображення даних, а також ратифікованих
Верховною Радою України міжнародних стандартів
фінансової звітності. Інформація щодо показників
діяльності підприємства складає внутрішню частину
інформаційного забезпечення фінансового механізму
реструктуризації.

Зібрану інформацію аналізують, оцінюють поточний
стан підприємства та визначають чи є необхідність у
перетвореннях, у тому числі тих, що призведуть до
структурних змін. Діагностика стану підприємства
здійснюється за допомогою методів аналізу, що входять
до складу фінансових методів, зокрема планування,
згідно з методичним забезпеченням наявного в науко-
во-методичній літературі, нормативно-правових актах у
формі методик та рекомендацій. У випадку, якщо вияв-
лена потреба підприємства в реструктуризації, доціль-
но оцінити перспективи розвитку галузі, до якої нале-
жить підприємство, щоб розробити оптимальний план
заходів щодо формування нової структури підприємства
з урахуванням майбутнього впливу екзогенних фак-
торів, що також стосується фінансового планування.

Оцінка зовнішнього середовища господарювання
підприємства, його перспектив здійснюється на підставі
інформації щодо макропоказників таких, як валовий
внутрішній продукт, обсяг виробництва та реалізації
продукції в галузі, до якої належить підприємство, от-
риманих від Державного комітету статистики, інших ста-
тистично-облікових установ, організацій, зібраних на
замовлення інститутами соціологічних досліджень та
власною маркетинговою службою і має на меті визна-
чення обсягу та структури попиту на продукцію, ступінь
його задоволення, останні тенденції щодо вподобань
споживачів та їх купівельну спроможність, потенціал
ринку тощо. Інформація щодо кон'юнктури ринку скла-
дає зовнішню частину інформаційного забезпечення
фінансового механізму реструктуризації.

Головне завдання плану реструктуризації полягає у
фіксуванні хронології передбачених заходів щодо
структурної перебудови підприємства, закріпленні за
ними виконавців та відповідальних осіб, формулюванні
стратегічної мети перетворень яка прямо або опосеред-
ковано передбачатиме підвищення рентабельності ак-
тивів підприємства, фіксуванню підпорядкованих цілей
що можуть стосуватися економії коштів на всіх етапах
виробництва, управління, реалізації, післяпродажного
обслуговування продукції та інших процесів, які мають
місце на підприємстві, та підвищення якості товарів,
робіт і послуг з метою зменшення їх собівартості та,
відповідно, підвищення конкурентоспроможності.

Згідно зі складеним планом реструктуризації фінан-
сово-економічний відділ підприємства, чи відповідний
підрозділ команди з реструктуризації, яка сформована
для організації цього процесу, розробляє бюджет його
фінансування із зазначенням джерел та обсягу залучен-
ня коштів, де пріоритетними вважаються власні кошти,
консолідовані у формі прибутку, амортизаційних відра-
хувань, фінансових резервів розвитку тощо, які відзна-
чаються високим ступенем свободи використання, про-
те, розглядаються і зовнішні джерела фінансування як
у випадку вимушеної потреби за нестачі власних коштів,
так і при економічній доцільності, коли рентабельність
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діяльності підприємства переви-
щує відсоток за користування
позиковими коштами або відво-
лікання власних фінансових ре-
сурсів призводить до втрати по-
тенційних прибутків внаслідок
тимчасової консервації розши-
рення виробництва чи його ско-
рочення.

Для оптимізації структури
позикового капіталу, який пла-
нується використовувати під час
проведення реструктуризації аналізується зовнішня
інформація щодо можливості отримання кредитів та їх
вартості, наявності та стану виконання державних про-
грам підтримки розвитку галузі підприємств, до якої
належить суб'єкт реструктуризації, досліджуються інші
джерела фінансування. У разі, якщо підприємство не в
змозі залучити необхідний обсяг коштів для проведен-
ня реструктуризації, її план коригується.

Таким чином, фінансове забезпечення входить
до складу фінансового механізму реструктуризації і є
об'єктом фінансового управління, яке здійснюється
фінансовою службою підприємства, робочою групою
чи комісією з реструктуризації згідно з результатами
фінансового планування з метою раціонального та
ефективного формування, розподілу і використання
фінансових ресурсів у процесі реструктуризації.

Потреба робочої групи з реструктуризації у дос-
товірній інформації щодо відповідності фактичних об-
сягів використання грошових коштів на фінансування
заходів з реструктуризації запланованим, своєчасності
їх надходження та списання зумовлює потребу в фінан-
совому контролі. Відхилення між запланованими грошо-
вими потоками та фактично використаними в ході фінан-
сування процесу реструктуризації зумовлює необхідність
фінансового регулювання, оскільки перевищення фак-
тичних витрат над передбаченими у разі відсутності відпо-
відного зростання доходів під час структурної перебу-
дови може призвести до зниження фінансової стійкості,
підвищення ризиковості діяльності підприємства та уск-
ладнити пошук додаткових коштів для завершення рест-
руктуризації, а недовиконання плану по витратах може
вказувати на недофінансування запланованих заходів та
спричинити порушення термінів реалізації перетворень,
зриву укладених договорів, виникнення штрафних
санкцій за порушення зобов'язань перед кредиторами,
постачальниками, клієнтами, бюджетом, іншими учасни-
ками господарських відносин тощо.

Після завершення перетворень на підприємстві, по-
вторно аналізується його стан та оцінюється ступінь
досягнення поставлених цілей, після чого приймається
рішення про закінчення реструктуризації або включен-
ня до плану дій додаткових заходів, по завершенню яких
оцінка повторюється. Слід зазначити, що реструктури-
зація у середньому триває 1,5—2 роки, а зовнішні умо-
ви діяльності підприємства динамічно змінюються, тому
потреба в нових перетвореннях може виникнути ще до
завершення запланованих раніше заходів, що робить
процес реструктуризації безперервним.

Узагальнюючи вищенаведене можна зробити вис-
новок, що беручи за основу цільовий підхід до класи-

фікації фінансових методів які застосовуються в про-
цесі реструктуризації підприємства серед них можна ви-
окремити фінансове планування, управління, контроль,
регулювання та забезпечення, а власне забезпечення
фінансового механізму реструктуризації залежно від
призначення доцільно розділяти на нормативно-право-
ве, організаційне, методичне та інформаційне. Також
слід зазначити, що оскільки метод за своєю сутністю
передбачає лише порядок вирішення завдань та потре-
бує інструментарію для його реалізації, то фінансовий
механізм окрім фінансових методів включає фінансові
важелі, які слугують регуляторами фінансових відносин
у формі доходів, витрат, податків, фінансових резервів,
стимулів, санкцій тощо, та фінансові інструменти, що
слугують засобами приведення в дію одного або кількох
фінансових важелів одночасно у вигляді цін, окладів
заробітної плати, норм амортизаційних відрахувань та
відрахувань до резервних фінансових фондів, ставок
податків, відсотків по облігаціях, дивідендів по акціях,
премій, штрафів тощо (рис. 2).

Крім того, оскільки фінансовий механізм реструк-
туризації підприємства за своєю сутністю є системою,
він має відповідати загальним системним принципам,
таким як цілісність, структурність, ієрархічність, взає-
мозалежність системи та зовнішнього середовища тощо
[10, с. 552], тому, враховуючи антропогенне походжен-
ня механізму, при його формуванні слід дотримуватись
цих принципів для забезпечення належної якості функ-
ціонування, яка визначає потенційний ефект від засто-
сування, а емерджентність системи фінансового меха-
нізму вказує також на потребу приділяти належну увагу
принципам, властивим її підсистемам. Наприклад, при
побудові фінансового планування слід дотримуватись
принципів наукової обгрунтованості, комплексності,
безперервності, стабільності, оптимальності, при орга-
нізації фінансового контролю — незалежності, об'єк-
тивності, регулярності, превентивності тощо [12, с. 92].

Отже, за результатами дослідження можна ствер-
джувати, що фінансовий механізм реструктуризації під-
приємства — це система взаємопов'язаних елементів,
яка охоплює фінансові аспекти процесів, що мають
місце при реструктуризації підприємства та включає
фінансові методи, фінансові важелі, фінансові інстру-
менти, принципи, нормативно-правове, організаційне,
методичне та інформаційне забезпечення.

Також слід зазначити, що загалом устрій фінансо-
вого механізму реструктуризації підприємства схожий
з устроєм фінансового механізму управління підприєм-
ством, оскільки обидва виконують аналогічні завдання,
пов'язані з формуванням, розподілом та використанням
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Рис. 2. Фінансовий механізм реструктуризації підприємства
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фінансових ресурсів для забезпечення функціонуван-
ня підприємства. Не зважаючи на подібність структури
фінансового механізму реструктуризації підприємства
з фінансовим механізмом управління державою, вони
мають певні відмінності між елементами механізму внас-
лідок специфічності функцій та повноважень держави.

ВИСНОВКИ
Застосувавши моделювання як метод наукового

пізнання відповідно до засад системної методології си-
стемології, згідно з результатами аналізу наукової літе-
ратури та чинного законодавства з питань проведення
реструктуризації побудовано модель процесу реструк-
туризації підприємства, на підставі якої досліджено
структуру та зміст взаємозв'язків між його учасниками
та ідентифіковано елементи фінансового механізму
реструктуризації. Результати дослідження вказують на
те, що фінансовий механізм реструктуризації підприє-
мства включає фінансові методи, фінансові важелі,
фінансові інструменти, принципи, нормативно-правове,
організаційне, методичне та інформаційне забезпечен-
ня.

Результати дослідження доповнюють наукову базу
з питань проведення реструктуризації підприємств у
частині теоретичного обгрунтування устрою фінансово-
го механізму реструктуризації та можуть слугувати ос-
новою їх подальшого вивчення.
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LEGAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF TOURISM IN UKRAINE

У статті розглядається система правового державного регулювання підприємницької діяльності

в галузі туризму. Визначено пріоритетні напрями державної політики розвитку туризму. Окресле-

но основні цілі та мету державного регулювання на національному та регіональному рівні. Визна-

чено модель участі держави в організації й регулюванні розвитку туристичної діяльності регіонів.

У статті встановлено, що туристична галузь в Україні є п'ятою за значенням складовою попов-

нення бюджету, а в перспективі її питома вага у поповненні бюджету країни може значно зрости.

Розвиток туризму в Україні діалектично пов'язаний з розвитком таких секторів економіки, як транс-

порт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжит-

ку та туристичного призначення.

Узагальнено, що законодавча основа державного регулювання туристичної діяльності в Україні

є важливою для розвитку туристичної галузі країни. Державне регулювання туристичної індустрії

здійснюється за допомогою різноманітних принципів та напрямів державного регулювання,

найбільш ефективними з яких є створення ефективного механізму державного регулювання та

розробка і реалізація програм розвитку туризму.

 Наведені в статті результати дослідження можуть бути використані в якості джерела інформації

для побудови ефективного механізму державного регулювання, створення європейської моделі

управління в туристичній індустрії.

The article deals with the legal system of state regulation of business in tourism. It determines the

prioritized directions of the state policy for tourism development. The basic objectives and purpose of

government regulation at national and regional level are also considered. The article defines the model

of state involvement in the organization and regulation of the development of tourism regions.

The article states that the tourism industry in Ukraine takes the fifth place in terms of value for the

budget, and in perspective its share in the national budget may increase significantly. Tourism

development in Ukraine is dialectically linked with the development of such sectors of economics as

transport, trade, communication, construction, agriculture, production of consumer goods.

It is summarized that the legislative basis for state regulation of tourism in Ukraine is essential for the

development of tourism industry in the country. State regulation of the tourism industry is accomplished

by using various principles and directions of state regulation, the most effective of which is the creation

of an effective mechanism of state regulation and the development and implementation of programs for

tourism development.

 The research findings stated in the article can be used as a source of information for the formation of

an effective mechanism of state regulation and creation of a European model of management in tourism.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державне регулювання туристичної діяльності — це за-

безпечення розвитку внутрішнього та іноземного туризму, виз-
начення перспектив і напрямів розвитку туризму, організація
рекреаційно-туристичної діяльності у правових рамках, що ре-
гулюється: нормативно-правовими актами реєстрації юридич-

Ключові слова: державне регулювання туристичної індустрії, оцінка туристичних ресурсів, туристична га-
лузь, державні інвестиції, міжнародний туризм, принципи регулювання, економіка, Програма розвитку туризму.

Key words: government regulation of the tourism industry, assessment of tourism resources, tourism industry, state
investments, international tourism, the principles of regulation, economics, tourism development program/guidelines.

них осіб та також фізичних осіб, які займаються підприємниць-
кою діяльністю; законодавчими актами про сертифікацію ту-
ристичних підприємств та ліцензуванням туристичної діяль-
ності; податковим законодавством. У зв'язку з цим законодавча
основа державного регулювання туристичної діяльності в Ук-
раїні є визначальною для розвитку туристичної галузі країни.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Правовим засадам державного регулювання підприєм-
ницької діяльності в галузі туризму приділяється багато ува-
ги з боку вітчизняних практиків та вчених, серед яких
Ю. Алексєєва [3], Т.В. Божидарнік [4], В.П. Вахмистров [5],
О.П. Гребельник [6] та інші.

Останні публікації з названих питань дають змогу зро-
бити висновок як про існування позитивних тенденцій, так і
про наявність дестабілізуючих чинників щодо державного
регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму в
Україні.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Однак у зв'язку з тим, що туризм — це динамічна
галузь, визначення якої в сучасних умовах потребує пост-
ійного відстеження та створення сучасної законодавчої бази.
Усе це свідчить про актуальність обраної тематики, а відтак
зумовило вибір напряму дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основними завданнями статті є розробка концептуаль-

них напрямів вдосконалення державного регулювання сфе-
ри туризму в Україні, що є передумовою оптимізації ефек-
тивного використанняч наявного туристичного потенціалу
країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток туризму впливає на національну економіку

країни та окремих її регіонів. Туризм безпосередньо впли-
ває та стимулює розвиток майже всіх галузей економіки та-
ких, як промисловість, торгівля, будівництво, транспорт,
сільське господарство, побутове обслуговування, малий та
середній бізнес, виступаючи каталізатором соціально-еко-
номічного розвитку країни. Туризм може бути короткочас-
ним і тривалим. При короткочасному впливі за допомогою
перерозподілу частини доходів населення в туристичний
сектор зростає попит на послуги відповідних сегментів рин-
ку. Це дає підставу розглядати розвиток туризму як інстру-
мент перерозподілу видаткової частини бюджетів домогос-
подарств.

Туристичними ресурсами України є пропоновані або
такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на
основі та з використанням об'єктів державної, комунальної
чи приватної власності.

Напрями освоєння і розвитку туристичних ресурсів Ук-
раїни визначаються органами державної влади, органами
місцевого самоврядування відповідно до програм розвитку
туризму.

Класифікація і оцінка туристичних ресурсів України,
режим їх охорони, порядок використання з урахуванням
гранично припустимих навантажень на об'єкти культурної
спадщини і довкілля, порядок збереження цілісності турис-
тичних ресурсів України, заходи для їх відновлення визна-
чаються відповідно до закону.

Унікальні туристичні ресурси можуть знаходитися на
особливому режимі охорони, що обмежує доступ до них.
Ці обмеження визначаються їх реальною пропускною спро-
можністю, рівнем припустимого антропогенного наванта-
ження, сезонними та іншими умовами.

Під час містобудівного планування, проектування, роз-
міщення, будівництва і реконструкції об'єктів містобудуван-
ня на територіях рекреаційних зон відповідні органи вико-
навчої влади, власники об'єктів містобудування повинні пе-
редбачати максимальну інтеграцію споруджуваних об'єктів
до місцевого соціально-економічного, природного й істо-
рико-культурного середовища.

Важливість розвитку туризму для національної і регіо-
нальної економіки визначає його державне регулювання.
Законодавча основа державного регулювання туристичної

діяльності в Україні складається з Закону України "Про ту-
ризм", прийнятих відповідно до нього державних законів і
нормативно-правових актів України. Згідно ст. 5 Закону
України "Про туризм" можна визначити основні ознаки
суб'єктів (учасників) відносин, що виникають при здійсненні
туристської діяльності.

Учасниками відносин, що виникають при здійсненні ту-
ристської діяльності є юридичні й фізичні особи, які ство-
рюють туристичний продукт, надають туристичні послуги
(перевезення, тимчасового розміщення, харчування, екскур-
сійне, курортне, спортивне, розважальне та інше обслуго-
вування) чи здійснюють посередницьку діяльність із надан-
ня характерних та супутніх послуг, а також громадяни Ук-
раїни, іноземні громадяни і особи без громадянства (турис-
ти, екскурсанти, відвідувачі та інші), в інтересах яких прово-
диться туристична діяльність. Отже, учасників цих відносин
можна розподілити на дві групи:

І. Особи, які виконують та/або забезпечують туристсь-
ку діяльність (далі — суб'єкти туристської діяльності). Та-
кими суб'єктами є:

— туристичні оператори (туроператори) — юридичні
особи, створені згідно із законодавством України, для яких
виключною діяльністю є організація та забезпечення ство-
рення туристичного продукту, реалізація та надання турис-
тичних послуг, а також посередницька діяльність із надання
характерних та супутніх послуг і які в установленому поряд-
ку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;

Згідно із ст. 80 ЦКУ, юридичною особою є організація,
створена і зареєстрована у встановленому законом поряд-
ку.

Залежно від способів утворення, ЦКУ виділяє:
— юридичних осіб приватного права, які створюються

на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 ЦКУ;
— юридичних осіб публічного права, які створюються

розпорядчим актом Президента України, органу державної
влади або органу місцевого самоврядування;

— туристичні агенти (турагенти) — юридичні особи,
створені згідно із законодавством України, а також фізичні
особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які здійсню-
ють посередницьку діяльність з реалізації туристичного про-
дукту туроператорів і туристичних послуг інших суб'єктів
туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність з
реалізації характерних та супутніх послуг і які в установле-
ному порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність;

— інші суб 'єкти підприємницької діяльності, які нада-
ють послуги з тимчасового розміщення (проживання), хар-
чування, екскурсійні, розважальні та інші туристичні послу-
ги;

— гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні ін-
структори, провідники та інші фахівці туристичного су-
проводу — фізичні особи, які проводять діяльність, пов'я-
зану з туристичним супроводом і які в установленому по-
рядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного
супроводу, крім осіб, які працюють на відповідних посадах
підприємств, установ, організацій, яким належать чи які об-
слуговують об'єкти відвідування.

Порядок видачі дозволів на право здійснення туристич-
ного супроводу фахівцями туристичного супроводу визна-
чений Наказом Держтурадміністрації України від 24.09.2004
р. № 83 "Про затвердження Положення про порядок видачі
дозволів на право здійснення туристичного супроводу фах-
івцям туристичного супроводу"

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу
(далі — Дозвіл) є офіційним документом, який підтверджує
кваліфікацію фахівця туристичного супроводу і дає право
на:

— надання екскурсійних послуг екскурсоводами й гіда-
ми-перекладачами в населених пунктах і об'єктах показу,
внутрішніми правилами яких це не заборонено, в межах даної
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адміністративної території та надання дорожньої інформації
під час слідування туристичних груп до місця призначення;

— надання відповідних послуг із туристичного су-
проводу іншими фахівцями туристичного супроводу.

Дозвіл повинні отримувати гіди-перекладачі, екскурсо-
води, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці ту-
ристичного супроводу — фізичні особи, які проводять
діяльність, пов'язану з туристичним супроводом, за винят-
ком осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств,
установ, організацій, яким належать чи які обслуговують
об'єкти відвідування.

ІІ. Особи, які споживають туристичні послуги, створені й
надані суб'єктами туристичної діяльності. Такими суб'єктами є:

— громадяни України, іноземці та особи без громадян-
ства (туристи, екскурсанти, відвідувачі та ін.), в інтересах
яких здійснюється туристична діяльність, які є безпосеред-
німи споживачами туристичних послуг.

Реалізація державної політики в галузі туризму
здійснюється шляхом:

— визначення і реалізації основних напрямів держав-
ної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів роз-
витку туризму;

— визначення порядку класифікації та оцінки туристич-
них ресурсів України, їх використання і охорони;

— спрямування бюджетних коштів на розробку і реал-
ізацію програм розвитку туризму;

— визначення основ безпеки туризму;
— нормативного регулювання відносин у галузі туриз-

му туристичного, готельного, екскурсійного та інших видів
обслуговування громадян);

— ліцензування в галузі туризму, стандартизації і сер-
тифікації туристичних послуг, визначення кваліфікаційних
вимог до посад фахівців туристичного супроводу, видачі
дозволів на право здійснення туристичного супроводу;

— встановлення системи статистичного обліку й
звітності в галузі туризму та курортно-рекреаційного комп-
лексу;

— організації і здійснення державного контролю за
дотриманням законодавства в галузі туризму;

— визначення пріоритетних напрямів і координації на-
укових досліджень та підготовки кадрів у галузі туризму;

— участі в розробці й реалізації міжнародних програм
з розвитку туризму [10, с. 68].

Держава, визначаючи туристичну діяльність як одну з
пріоритетних галузей національної економіки, здійснює її
регулювання відповідно до таких принципів:

— удосконалення правових засад регулювання відно-
син у галузі туризму;

— забезпечення становлення туризму як високорента-
бельної галузі економіки України, заохочення національних
та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, ство-
рення нових робочих місць;

— розвиток в'їзного і внутрішнього туризму, сільського,
екологічного (зеленого) туризму;

— розширення міжнародного співробітництва, утверд-
ження України на світовому туристичному ринку;

— створення сприятливих для розвитку туризму умов
шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютно-
го, митного, прикордонного та інших видів регулювання;

— забезпечення доступності туризму та екскурсійних
відвідувань для дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів
і малозабезпечених громадян шляхом запровадження пільг
стосовно цих категорій осіб.

Світовий досвід дає кілька типів моделей участі держави
в організації й регулюванні розвитку туристичної діяльності
регіонів. Для України, що обрала європейський вектор роз-
витку, рекомендовано запровадити модель управління, при-
таманну таким розвинутим європейським державам, як Фран-
ція, Іспанія, Великобританія, Італія. Суть такої моделі поля-

гає в тому, що питання розвитку туристичної діяльності в країні
вирішуються на рівні відповідного галузевого підрозділу пев-
ного багатогалузевого міністерства. При цьому, підрозділ
такого міністерства, що відповідає за розвиток туризму в
країні, здійснює свою діяльність у двох напрямах: вирішує
або регламентує загальні питання державного регулювання
(розробка нормативно-правової бази, координація діяльності
регіональної представницької й виконавчої влади, міжнарод-
не співробітництво на міждержавному рівні, збирання й об-
робка статистичної інформації тощо) та спрямовує й коорди-
нує маркетингову діяльність (участь у виставках і міжнарод-
них об'єднаннях у туристичній сфері, управління туристични-
ми представництвами своєї країни за кордоном тощо). Дер-
жавні дотації для суб'єктів туристичної діяльності в країнах
ЄС можуть виявлятися в різних формах.

Серед основних видів державних інвестицій виділяють
наступні:

— зниження ціни інвестиції в туристичні проекти, що
враховує позики за вигідними процентними ставками (уряд
відшкодовує різницю між фіксованою процентною ставкою
й ринковою);

— продаж, оренду землі або інфраструктури за ціною
нижче ринкової;

— податкові пільги, захист від подвійного оподаткуван-
ня завдяки укладанню угод з іншими країнами;

— зниження мита, прямі субсидії або надання гарантій на
інвестиції з метою залучення іноземних інвесторів [6, с. 45].

Нині Україна посідає 78 місце в рейтингу кращих турис-
тичних країн світу (Росія — 68, Туреччина — 52, Кіпр — 20).
З огляду на місце і роль туризму в світовій економіці, Кабі-
нет Міністрів України 29 квітня 2002 р. затвердив Державну
програму розвитку туризму на 2002—2010 рр., за якою пріо-
ритетним є розвиток в'їзного і внутрішнього туризму. На ос-
нові цієї державної програми розроблені й виконуються ре-
гіональні програми та програми окремих туристичних
центрів [9, с.116].

Сьогодні туристична галузь в Україні є п'ятою за зна-
ченням складовою поповнення бюджету, а в перспективі її
питома вага у поповненні бюджету країни може значно зро-
сти. Розвиток туризму в Україні діалектично пов'язаний з
розвитком таких секторів економіки, як транспорт, торгів-
ля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробниц-
тво товарів широкого вжитку та туристичного призначення.

Для забезпечення охорони туристичних ресурсів України,
їх збереження та відновлення, раціонального використання,
забезпечення безпеки туризму, конституційних прав громадян
на відпочинок та інших прав громадян, патріотичного виховання
органами державної влади та органами місцевого самовряду-
вання в межах їх повноважень затверджуються державні
цільові, регіональні та інші програми розвитку туризму.

Планування є методом діяльності органів державної
влади й органів місцевого самоврядування, сутність якого
полягає у завчасному прогнозуванні розвитку суспільних
відносин і процесів у відповідній сфері та визначенні своїх
дій у близькому й віддаленому майбутньому. Розроблення і
затвердження програм розвитку туризму є втіленням мето-
ду планування в діяльність зазначених органів.

Програма розвитку туризму — це комплекс взаємозв'-
язаних норм, економічних та організаційних заходів, спря-
мованих на реалізацію конституційних прав громадян і роз-
виток туристичної галузі. Програми розвитку туризму зат-
верджуються з метою реалізації довгострокових пріоритетів
країни в галузі туризму і становлять комплекс взаємозв'я-
заних правових, економічних та організаційних заходів,
спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян,
розвиток туристичної галузі. Державні цільові, регіональні
та інші програми розвитку туризму повинні передбачати за-
ходи щодо забезпечення безпеки в галузі туризму. Поря-
док формування, фінансування і реалізації регіональних та
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місцевих програм розвитку туризму
визначається законом. Основною ме-
тою Програми є створення конкурен-
тоспроможного на міжнародному рин-
ку національного туристичного продук-
ту, здатного максимально задовольни-
ти туристичні потреби населення краї-
ни, забезпечення на цій основі комплек-
сного розвитку регіонів за умови збе-
реження екологічної рівноваги й куль-
турної спадщини.

Застосування важелів державного
регулювання туристичного бізнесу в Ук-
раїні дасть змогу:

— зрозуміти важелі прямого та не-
прямого впливу держави на формуван-
ня туристичної індустрії;

— побудувати функціональну
структуру пріоритетних напрямів туристичної діяльності.

ВИСНОВКИ
Сучасні умови господарювання вимагають пошуку шляхів

підвищення ефективності діяльності окремих галузей націо-
нального господарства, регіонів і держави в цілому. В дано-
му аспекті особливої уваги заслуговує сфера туризму, що є
однією з найбільш перспективних, динамічних і прибуткових
галузей світового господарства, акумулює наявний природ-
но-рекреаційний потенціал, професійне використання якого
створює можливості для отримання значних прибутків. Її роз-
виток потребує регулювання та підтримки з боку держави,
адже ринкові відносини, жорстка конкуренція вимагають ви-
рішення нових завдань, адекватного реагування держави на
значні зміни як зовнішнього, так і внутрішнього середовищ,
врахування специфіки функціонування організацій індустрії
туризму. Тому великого значення набуває активна політика
держави щодо підтримки та розбудови туристичної сфери,
розвитку туристичної інфраструктури, створення умов для
підвищення привабливості регіонів для іноземних і внутрішніх
туристів, поліпшення якості туристичних послуг, забезпечен-
ня їх комплексності. Туристична галузь постійно розвиваєть-
ся, тому основними завданнями органів державного управл-
іння в цій сфері є встановлення правового поля на ринку по-
слуг, здійснення контролю щодо їх виконання, надання все-
бічної допомоги тим підприємствам, що розвивають
внутрішній та в'їзний туризм, просування іформації про тури-
стичний продукт у світі. Таким чином, державне регулювання
туристичної діяльності функціонує туризм як специфічну га-
лузь національної економіки, що базується на виробництві
та споживанні туристичного продукту, здатного задовольня-
ти потреби населення.
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Рис. 1. Механізми державного регулювання туристичної
галузі
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Тема сек'юритизації іпотечних активів в Україні об-
говорювалась досить активно до фінансової кризи 2008
року. Розвиток іпотечного ринку, дешеві зовнішні ресур-
си банків дозволяли динамічно розвивати ринок банкі-
вських послуг та створювати нові інструменти рефінан-
сування активів. Паралельно із обговоренням питання
декілька українських банків здійснили емісії іпотечних
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лись українськими банками. Зокрема, автор звертає увагу на дохідність іпотечних облігацій та

альтернативних фінансових інструментів рефінансування іпотечних активів. У результаті анал-

ізу зроблено висновок про відсутність вагомих вигід від емісії іпотечних облігацій у розрізі вар-

тості залучених коштів. За допомогою емпіричних методів автором також аналізується реакція

учасників фондового ринку України на факт емісії іпотечних облігацій. При цьому динаміка акцій

банків-емітентів іпотечних облігацій вважається інтегральним індикатором фінансових показ-

ників таких банків та перспектив їх подальшого розвитку. Емпіричні оцінки дозволили зробити

висновок про відсутність позитивного ефекту від сек'юритизації іпотечних активів на фінансо-

вий стан банків. Узагальнюючим підсумком проведеного аналізу є те, що неліквідність вітчиз-

няного фондового ринку та порівняно високі ставки дохідності по іпотечним облігаціям є одни-

ми з основних перепон на шляху розвитку операцій сек'юритизації фінансових активів в Україні.

The paper examines some of the parameters of mortgage assets securitization carried by Ukrainian

banks. In particular, the author draws attention to the profitability of mortgage bonds and alternative

financial instruments for refinancing of mortgage assets. The analysis concluded no significant

benefit from the issue of mortgage bonds in terms of the cost of borrowed funds. Using empirical

methods the author also analyzes the reaction of the stock market of Ukraine on mortgage bonds

issue. Thus, the dynamics of the shares of banks issuing mortgage bonds is considered an integral

indicator of financial performance of banks and the prospects for their further development. Empirical

evaluation led to the conclusion about the absence of a positive effect of securitization of mortgage

assets on the financial position of banks. Synthesis result of the analysis is that the illiquidity of the

stock market and the relatively high rate of return on mortgage bonds are one of the main obstacles

to the development of securitization of financial assets transactions in Ukraine.
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облігацій, що на той час стало прецедентом на фінансо-
вому ринку України. Зокрема у 2007 році емісії було
здійснено ПАТ "Приватбанк" та ПАТ КБ "Укргазбанк", у
2009 — ПАТ КБ "Хрещатик". Криза на фінансових рин-
ках призвела до стагнації ринку нерухомості, зникнення
ліквідності на ринку капіталу та звузила можливості
банків отримувати рефінансування. Після 2009 року іпо-
течні облігації в Україні розміщувались вже не самими
банками, а Державною іпотечною установою (ДІУ), яка
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є своєрідним посередником у рефінансуванні іпотечних
кредиторів (банків і небанківських фінансових установ,
які проводять діяльність з надання забезпечених іпоте-
кою кредитів) за рахунок власних та залучених коштів,
у тому числі коштів, що надійшли від розміщення цінних
паперів. Також у 2013 році дві емісії було здійснено ПАТ
Агентство по рефінансуванню житлових кредитів
(АРЖК), що було створено в лютому 2012 року за
підтримки чотирьох державних банків: Ощадбанк, Укр-
Ексім Банк, Укргазбанк та банк Київ. Хоча початок про-
цесу сек'юритизації фінансових активів банків було по-
кладено, на сьогодні такі операції не набули поширен-
ня на фінансовому ринку України. Причини непопуляр-
ності подібних операцій полягають не тільки у зовнішніх
умовах (світова криза ліквідності), а і у внутрішніх про-
блемах фінансового ринку України. Аналіз таких про-
блем і виявлення факторів, що перешкоджають введен-
ню інноваційних фінансових інструментів на вітчизня-
ний фінансовий ринок є важливою науково-практичною
задачею.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
У статті ми ставимо за мету порівняти вартість залу-

чення фінансових ресурсів через емісію іпотечних об-
лігацій та використання альтернативних каналів — емі-
сія єврооблігацій, залучення синдикованих кредитів. Це
дозволить зробити висновки щодо фінансової доціль-
ності сек'юритизації іпотечних активів в умовах фінан-
сового ринку України, а також пояснити відхід банків від
схем прямої емісії іпотечних облігацій. Другим завдан-
ням є аналіз впливу сек'юритизації активів на торгівлю
акціями банків, що її здійснюють. Ідея такого аналізу
полягає в тому, що у разі позитивного ефекту від сек'ю-
ритизації на фінансові показники банку, ринок почне
більш позитивно оцінювати перспективи такої установи,
акції мають рости в ціні та ставати більш ліквідними. Ви-
конання поставлених у даній статті завдань дозволить
зрозуміти реальні вигоди від сек'юритизації іпотечних
активів для вітчизняних банків та окреслити перспекти-
ви розвитку даного ринку в подальшому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В емпіричній літературі досить поширеними є дослі-
дження факторів та цілей, що спонукають банки до се-
к'юритизації активів. Так, у дослідженні (Bannier and
Dennis, 2007) аналізуються емісії іпотечних облігацій
європейських банків протягом 1997—2004 рр. з метою
ідентифікації мікро- та макроекономічних факторів, що
спонукають банки проводити сек'юритизацію активів. За
результатами дослідження вчені роблять висновок, що
сек'юритизація є прийнятним інструментом фінансуван-
ня для банків, що акумулюють високо-ризикові активи і
мають низьку ліквідність. Натомість, арбітраж капіталу
(зниження вимог до власного капіталу внаслідок пере-
дачі активів) не є вагомою причиною для емісії іпотеч-
них облігацій. Варто також зазначити, що виявлені за-
кономірності є досить обмеженими, оскільки банки з
найнижчими рівнями ліквідності та з найвищими ризи-
ками не були схильні до сек'юритизації [1].

Подібне дослідження (Affinito and Tagliaferri, 2010)
з використанням даних італійських банків за період
2000—2006 рр. свідчить про досить низький рівень сек-
'юритизації банківських активів в Італії. Використовую-
чи ряд різних методик оцінок статистичних моделей, ко-
ригуючи результати на ендогенність, автокореляцію та
гетероскедастичність дослідники виявили, що емісія іпо-

течних облігацій відбувається раніше і в більших розмі-
рах в банках з нижчою капіталізацією, прибутковістю,
ліквідністю та вищими ризиками. До того ж, більші та
більш диверсифіковані банки, в яких кредитні портфелі
зростають швидко демонструють вищу активність щодо
сек'юритизації. Після проведення сек'юритизації банки
оперують нижчим капіталом, але мають менше поганих
позик і вищу прибутковість [2].

У (Schuetz, 2011) було проаналізовано баланси
250 найбільших банків Європи, Німеччини та США
за період 1994—2009 рр. та ідентифіковано причи-
ни сек'юритизації активів в різних регіонах. Так,
банки в США емітують іпотечні облігації для транс-
феру ризиків та для покращення показників діяль-
ності, банки в Європі більше сконцентровані на ар-
бітражі капіталу та фінансових показниках, німецькі
банки розглядають сек'юритизацію як зручний
спосіб фінансування. Таким чином, мотиви і схеми
сек'юритизації, що використовуються в США є до-
сить небезпечними для стабільності фінансового
ринку, водночас схеми рефінансування в Німеччині
та Європі є більш збалансованими та вимагають
більш якісних активів для транзакцій, що знижує мо-
ральні ризики [3].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ.

У 2000-х роках основними каналами залучення
фінансових ресурсів вітчизняними банками були син-
диковані кредити та єврооблігації. Швидкий ріст
світової економіки та оптимізм інвесторів дозволяли
резидентам залучати дешеві кошти із зовнішніх
ринків та рефінансувати кредитні операції. Порівнян-
ня різних фінансових інструментів може відбуватись
за рядом параметрів: термін до погашення випуску,
складність структурування угоди, врегулювання пи-
тань дефолту, обсяг вивільнення капіталу, середнь-
озважена вартість капіталу (WACC), кредитний рей-
тинг, прибутковість активів, вартість залучення ре-
сурсів. Частина з наведених параметрів враховуєть-
ся при формуванні вартості залучення капіталу (кре-
дитні рейтинги, вартість укладання угоди тощо). Для
розрахунку інших показників необхідно володіти
внутрішньою інформацією емітентів. Якщо обирати
із наведених показників такий, який би комплексно
характеризував вигоди від застосування того чи іншо-
го інструменту, то, на нашу думку, варто зупинитись
на вартості фінансових ресурсів, оскільки цей показ-
ник є результатом взаємодії багатьох чинників, що
формують вибір конкретного фінансового інструмен-
ту.

Теоретично, вартість фінансових ресурсів, залучених
із використанням єврооблігацій, синдикованих кредитів
та іпотечних облігацій можна оцінити, застосовуючи на-
ступний підхід [4].

В угодах сек'юритизації загальна вартість розрахо-
вується як:

TCsec = Spread + Cswap+ Сhedge+ FC (1),
де TC

sec
 — загальні витрати на випуск забезпечених

облігацій;
Spread (спред) — маржа над бенчмарком (наприк-

лад, Libor/Euribor) за випущеними облігаціями;
C

swap
 — вартість свопу на момент випуску з тривалі-

стю, еквівалентною строковості емісії;
С

hedge
 (вартість хеджу) — витрати на хеджування

(своп), що відображають кредитний ризик емісії;
FC — фіксовані витрати на емісію.
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Вартість залучення синдикованих кредитів розрахо-
вується як:

(2),

де TC
synd

 — загальні витрати на залучення синдико-
ваного кредиту;

Spread — маржа за синдикованим кредитом;
3m Libor — ставка (бенчмарк) на дату випуску;
FC — фіксовані витрати залучення кредиту;
t — період виплати платежу по кредиту від 1 до Т;
r

t
 — ставка дисконтування в період t.

Вартість залучення єврооблігацій:
TС

bonds
 = YTM+ FC (3),

де TС
bonds

 — загальні витрати на розміщення євро-
облігацій;

YTM — дохідність до погашення єврооблігацій;
FC — фіксовані витрати випуску єврооблігацій.

YTM облігації визначається з наступної формули:

 (4),

де P — ціна облігації;
C

t
 — купонний платіж по облігації в період t;

F — номінальна вартість облігації.
З наведених формул видно, що вартість залучення

коштів за різними фінансовим інструментами скла-
дається з приведеної вартості, фіксованих витрат та
витрат на хеджування. Фіксовані витрати випуску зага-
лом можуть ігноруватись, оскільки вони складають 1—
2 % для всіх фінансових інструментів, що розглядають-
ся [5].

Тому для порівняння вартості фінансування нами бу-
дуть розглядатись купонні ставки відсотка по зобо-
в'язанням з подібним строком обігу та рейтингом міжна-
родних агентств, а також вартість хеджування. За таких
умов вартість залучення фінансування через емісію

Рис. 1. Динаміка відсоткових ставок по синдикованим кредитам, що залучались
українськими банками протягом 2004—2013 рр.

Джерело: складено автором за даними [6].

Джерело: складено автором за даними [6].

Рис. 2. Динаміка купонних ставок по єврооблігаціям, емітованим українськими банками,
2003—2014 рр.
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іпотечних облігацій буде відрізнятись від інших порівню-
ваних інструментів, окрім купонної ставки, вартістю стра-
хування фінансових ризиків.

На рисунку 1 відображено динаміку ставок по син-
дикованим кредитам, а також їх середні значення, що
позначені числами.

Як видно з рисунка, ставки по синдикованим креди-
там поступово знижувались до 2008 року, після чого
внаслідок кризи на фінансових ринках подібне фінан-
сування припинилось. Варто відзначити, що синдиковані
кредити були досить дешевими для вітчизняної банківсь-
кої системи, що призвело до небезпечного накопичення
зовнішніх боргів вітчизняних банків. Важливим момен-
том є також і поступове збільшення дисперсії ставок у
передкризовий період, що свідчить про поступове роз-
балансування кредитного ринку.

Рисунок 2 дає уявлення про ситуацію зі ставками
по єврооблігаціям українських банків. Ставки купону по

даним інструментам були вищими за кредитні ставки, ма-
ють зростаючу тенденцію і значно виросли в період кри-
зи. На відміну від синдикованих кредитів, банки не змог-
ли відмовитись від емісії єврооблігацій навіть в ті періо-
ди, коли фінансові ресурси були дорогими.

Дані щодо ставок по іпотечним облігаціям відобра-
жені на рисунку 3 дають змогу порівняти їх з аналогіч-
ними ставками купона по простим облігаціям, що були
емітованими українськими банками в цей період. При
цьому треба зважати на те, що на ринок емітувались два
види іпотечних облігацій — облігації безпосередньо
банків та облігації ДІУ, яка фактично є посередником
між банками та ринком іпотечних облігацій. На рисунку
3 (а) відображені ставки по всім іпотечним облігаціям,
на рисунку 3 (b) виключно по облігаціям банків.

Аналіз наведених даних свідчить про те, що ставки
по іпотечним облігаціям в Україні в основному були ниж-
чими за ринкові ставки. В той же час, ставки по даним

 
a b a b

Рис. 3. Динаміка ставок по простим та іпотечним облігаціям вітчизняних банків та облігаціям
ДІУ, 2002—2014 рр.

Джерело: складено автором за даними [6].
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Рис. 4. Динаміка ставок по єврооблігаціям українських банків та іпотечним облігаціям,
номінованим у доларах США, 2004—2014 рр.

Джерело: складено автором за даними [6].
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фінансовим інструментам мають тен-
денцію до підвищення. Ставки, рефі-
нансування ДІУ, під які банки можуть
рефінансувати свої іпотечні активи в
середньому були вищі за ті ставки, по
яким банки могли залучати кошти
безпосередньо з ринку іпотечних об-
лігацій.

Порівняння ставок по єврообліга-
ціям та аналогічним іпотечним обліга-
ціям вітчизняних банків (рис. 4)
містить досить малий обсяг даних (тут
представлені емісії Приватбанку, Ук-
ргазбанку та Банку Хрещатик), однак
дає змогу зробити висновок про
близьку динаміку та значення цих
двох інструментів.

Аналіз купонних ставок по основ-
ним інструментам рефінансування ук-
раїнських банків свідчить про те, що по-
перше, ставки по єврооблігаціям та іпо-
течним облігаціям вищі, ніж ставки по синдикованим кре-
дитам, по-друге, іпотечні та єврооблігації мають близькі за
значенням дохідності. Вигідність рефінансування через
синдиковані кредити нейтралізується складністю залучен-
ня таких кредитів в умовах фінансової нестабільності. В
період фінансової кризи та в після кризові роки українсь-
ким банкам такі кредити майже не надавались. В такій си-
туації банки України змушені були переключитись на фінан-
сування через канал емісії єврооблігацій. Хоча купонні став-
ки по іпотечним та єврооблігаціям близькі за значенням,
сек'юритизація активів передбачає хеджування ризиків.
Вартість 5-річного відсоткового свопу за період 2005—2013
рр. коливалась у межах 1—5%, вартість хеджу становить
0,5—1% [7]. Якщо врахувати ці витрати, то вартість фінан-
сових ресурсів, залучених через емісію іпотечних облігації
виявиться найвищою з того переліку фінансових інстру-
ментів, що нами розглядається. Це є одним з факторів не-
популярності іпотечних облігацій серед українських банків.

Факти проведення сек'юритизації іпотечних активів
українськими банками дозволяють нам проаналізувати на-
слідки, що мали такі дії на фінансовий стан та перспекти-
ви розвитку таких установ. Сек'юритизація активів може
призводити до покращення ряду показників банку. Тео-
ретично, фінансування, залучене через емісію іпотечних
облігацій є дешевшим за фінансування через емісію зви-
чайних корпоративних облігацій. Така ситуація складаєть-
ся через те, що активи по іпотечним облігаціям є чітко
структурованими та більш якісними, ніж загальні активи
банку. Зниження вартості коштів, залучених внаслідок
емісії іпотечних облігацій має привести до збільшення
чистого прибутку через скорочення процентних платежів.
Іншою загальноприйнятою перевагою сек'юритизації є ви-
вільнення капіталу. Це відбувається за рахунок продажу
активів компанії спеціального призначення (SPV) і, відпо-
відно, виключення їх з балансу. Зниження кредитних ак-
тивів призводить до зниження необхідного капіталу бан-
ку. Вивільнення капіталу є однією з основних особливос-
тей угод випуску забезпечених цінних паперів і часто мо-
тивуючим фактором при виборі даного інструменту фінан-
сування активів. Випускаючи забезпечені цінні папери,
фінансовий інститут скорочує потребу в нарощуванні влас-
ного капіталу, який є більш дорогим джерелом коштів.
Скорочення процентних платежів призводить до зростан-
ня чистого процентного доходу, що за інших рівних умов
повинно привести до збільшення чистої процентної маржі.

Крім того, очікуване скорочення вартості фінансування
при одночасному скороченні обсягу активів шляхом про-
дажу повинно привести до збільшення прибутковості ак-
тивів (ROA). Наслідком скорочення необхідного капіталу
і збільшення чистого прибутку має стати зростання показ-
ника прибутковості власного капіталу (ROE). Всі ці пози-
тивні фактори мають проявлятись у оцінці фінансового
стану та перспектив розвитку банку ринком, тобто дина-
мікою корпоративних прав емітента. Оскільки детальна
фінансова звітність банків-емітентів іпотечних облігацій
та інших банків в Україні є малопоширеною, ми пропо-
нуємо дослідити вплив факту емісії іпотечних облігацій
на курс та спред по акціям даних банків, вважаючи ці по-
казники інтегральною оцінкою фінансового стану банку.

Емпірична база для подібних досліджень на прикладі
України є не досить великою. Як вже зазначалось, нам
відомі три випадки сек'юритизації іпотечних активів на
українському фінансовому ринку. Для того, щоб вияви-
ти наслідки емісії іпотечних облігацій для фінансового
стану емітента та сприйняття його перспектив інвесто-
рами, проаналізуємо вплив факту емісії на курс та спред
по акціям таких банків. Відразу зазначимо, що ПАТ "При-
ватбанк", хоча він і має порівняно багату історію емісії
іпотечних облігацій, не має котирувань власних акцій на
найбільших фондових біржах України (ПФТС та Ук-
раїнській біржі). Тому відслідкувати вплив сек'юритизації
активів на вартість компанії у даному випадку досить
складно. Зосередимо увагу на двох інших емітентах, чиї
акції котируються на ПФТС (ПАТ КБ "Укргазбанк", ПАТ
КБ "Хрещатик"). Динаміка котирувань зазначених
банків, а також дати публікації проспектів емісії (позна-
чена чорним пунктиром) та початку емісії іпотечних об-
лігацій (позначена чорною рискою) відображені на ри-
сунках 5 та 6.

Для виявлення впливу емісії іпотечних облігацій на курс
акцій, а також на їх ліквідність (спред), ми побудували па-
нельну базу даних, куди входили дані по щоденним коти-
руванням акцій ПАТ КБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Хрещатик"
та ще 12-ти банків на ПФТС за період 2007—2009 рр. Спред
по кожній акції розраховувався нами як різниця між кра-
щою ціною покупки (  ) та продажу (  ),
курс акцій вводився в аналіз як мідпоінт (midpoint), що роз-
раховується за наступною формулою:
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Рис. 5. Динаміка цін та котирувань акцій ПАТ КБ "Хрещатик"
на біржі ПФТС

Джерело: складено автором за даними [8].
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Рис. 6. Динаміка цін та котирувань акцій
ПАТ КБ "Укргазбанк" на біржі ПФТС

Джерело: складено автором за даними [8].

____________________________
1 Тут і далі будемо називати цей період горизонтом події.

До нашого аналізу курс акцій та спред (spread) вво-
дяться як залежні зміни, які відображають реакцію рин-
ку на факт сек'юритизації активів банком з усіма відпов-
ідними наслідками для емітента. У якості незалежних
змінних ми вводимо в модель індекс ПФТС (pfts),
фіктивні змінні, що позначають факт емісії іпотечних об-
лігацій для ПАТ КБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Хрещатик"
(obl), фіктивні змінні, що позначають факт публікації
проспекту емісії ПАТ КБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Хреща-
тик" (prsp), фіктивні змінні, що позначають факт емісії
іпотечних облігацій для всіх досліджуваних банків
(bsobl), фіктивні змінні, що позначають факт публікації
проспекту емісії для всіх досліджуваних банків (bsprsp).
Оскільки ефект від емісії облігацій може проявлятись як
з певним лагом, так і через очікування ринку (тобто ран-
іше дати події), всі фіктивні змінні були сконструйовані
таким чином, щоб позначати період за 2 та 5 днів до
емісії, день емісії та 2, 5 днів після емісії відповідно1. За-
уважимо, що в модель вводиться два види фіктивних
змінних — ті, що позначають подію тільки для банків,
які здійснили емісію та ті, що позначають дати емісій для
всіх досліджуваних банків. Це зроблено для того, щоб
розділити можливий ефект від події (емісії іпотечних об-
лігацій) на поведінку акцій саме досліджуваних банків
та всіх банків загалом. Іншими словами, ми прагнемо
виключити ймовірність того, що в періоди емісії облігацій
ефекти, що ми можемо спостерігати для акцій ПАТ КБ
"Укргазбанк" та ПАТ КБ "Хрещатик" також були прита-
манними акціям інших банків. Індекс ПФТС вводиться в
модель для відображення загальної динаміки ринку, та-
ким чином, контролюючи динаміку акцій на даний індекс
ми маємо справу з їхніми аномальними відхиленнями у
цінах та ліквідності, які і мають пояснювати такі події, як
емісія іпотечних облігацій. Для надання даним стаціонар-
ного виду та їх нормалізації ми також взяли перші різниці
логарифмів індексу ПФТС, курсів та спредів по акціям.

Таким чином, враховуючи різні специфікації щодо
горизонту відзначення події (2 чи 5 днів), нами було по-
будовано панельні регресії, які мали наступний загаль-
ний вигляд:

.),(),()int,( 321 itititit upftsbbsprspbsoblbprspoblbspreadmidpo +++=  (6)
У цілях нашого аналізу доцільним є вважати всі змінні

екзогенними, оскільки досліджувані процеси відбува-
ються незалежно від курсу акцій та спреду. Так, індекс
ПФТС не залежить від спреду по акціям одного банку,
оскільки відображає загальні настрої ринку, а дата емісії
облігації обумовлюється багатьма факторами, які навряд

чи пов'язані з поведінкою акції банку на ринку. Таким
чином, при проведенні оцінок параметрів регресій нами
застосовувались моделі з випадковим ефектом. Для еко-
номії місця в таблиці 1 ми навели зведені підсумки оці-
нених моделей, де наведено значення та t-статистику ко-
ефіцієнтів при змінних, що позначають факт початку
емісії іпотечних облігацій або факт публікації проспекту
емісії. Коефіцієнти надано для моделей, що досліджу-
ють вплив сек'юритизації на курс акцій, результати для
спредів акцій є аналогічними.

У представлених результатах окрім коефіцієнтів та-
кож наведено тест Хаусмана, який у всіх випадках
підтверджує коректність застосування моделей з випад-
ковим ефектом. Коефіцієнти в оцінених моделях свідчать
про те, що ні факт емісії іпотечних облігацій, ні факт пуб-
лікації проспекту їх емісії не мали значного впливу на
поведінку акцій банків, які проводили сек'юритизацію
активів. Варто також відзначити той факт, що, виходячи
з отриманих результатів, ріст індексу ПФТС в Україні
протягом 2007—2009 рр. вів до звуження спредів по
акціям банків, тобто акції даного сектору економіки ста-
вали більш ліквідними. Натомість курс акцій банків зни-
жувався в той час, коли ринок загалом переживав ло-
кальні підйоми. Цей факт може пояснюватись пробле-
мами, що виникли перш за все у банківській сфері з по-
чатком фінансових негараздів 2008—2009 років.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений в даній статті аналіз засвідчує декілька

фактів щодо емісії та обігу іпотечних цінних паперів, які
важливо усвідомлювати при розробці подальшої стратегії
розвитку ринку іпотеки та цінних паперів. Перш за все не-
обхідно констатувати, що дохідність по іпотечним обліга-
ціям не була значно нижчою від альтернативних фінансо-
вих інструментів навіть в періоди високої кредитної та інве-
стиційної активності в економці України. Якщо ж враху-
вати непрямі витрати, пов'язані із сек'юритизацією, то
вартість таких операцій стає досить високою. Цей факт
частково пояснює непопулярність іпотечних облігацій на
фінансовому ринку України. В останні роки банки відда-
вали перевагу специфічним посередникам на ринку іпо-
теки (ДІУ, АРЖК), яким можна було продати пул своїх
іпотечних кредитів не створюючи власні спеціалізовані
компанії (SPV). Ставки рефінансування в таких установах
дещо вищі за купонні ставки іпотечних облігацій банків,
однак, з врахуванням витрат на організацію угод вони
приблизно рівні. Наявність даних інституцій дещо полег-
шує ситуацію з ліквідністю банків, але не вирішує пробле-
ми на іпотечному ринку. Через брак вільних ресурсів на
ринку ставки по кредитам залишаються високими як для
потенційних інвесторів в житлобудування, так і по іпотеч-
ним кредитам. Установи, що перебувають у державній
власності (ДІУ), часто змушені діяти зі збитками через по-
пулістські дії влади та викривлення у схемі функціонуван-
ня подібних установ.

Для того, щоб процес сек'юритизації в Україні став
розвиватися динамічніше і ринок іпотечних цінних па-
перів сформувався, необхідно, по-перше, видати достат-
ню кількість іпотечних кредитів, по-друге, створити за-
конодавчий простір, який повинен враховувати інтереси
не тільки продавців іпотечних цінних паперів, але і по-
купців. Основний покупець — той, у кого є "довгі" паси-
ви, адже іпотечні цінні папери є досить "довгим" інстру-
ментом. Такими є, наприклад, страхові компанії, у яких
можуть бути досить довгострокові резерви, а також
пенсійні фонди. Формальні перешкоди, якщо вони існу-
ють, для придбання іпотечних цінних паперів даними
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Змінна Коефіцієнт t-статистика 
Результати тесту 

Хаусмана 
obl_2 -0,0411134 -0,2862 p-value = 0,765459 

obl_5 0,061282 0,6322 p-value = 0,789621 

prsp_2 -0,0760742 -0,5296 p-value = 0,766208 

prsp_5 -0,0147951 -0,1527 p-value = 0,823238 

 

Таблиця 1. Коефіцієнти впливу факту
емісії іпотечних облігацій та публікації

проспектів емісії на курси акцій
ПАТ КБ "Укргазбанк" та ПАТ КБ "Хрещатик"

з різними горизонтами подій

групами інвесторів повинні бути зняті. Важливим є пи-
тання про надання іпотечним цінним паперам статусу
близького до державних цінних паперів, а також про
включення їх до списку ломбардних цінних паперів.

Крім цього, повинні бути забезпечені механізми
структурування емісії іпотечних цінних паперів, а також
підготовані учасники, насамперед потенційні їх покупці.
Крім пенсійних фондів і страхових компаній, в придбанні
іпотечних цінних паперів можуть бути зацікавлені і безліч
інших учасників. Якщо сформується група покупців, тоді
зніметься важливе для всіх фінансових інститутів питан-
ня ліквідності. І це дасть потужний поштовх для розвит-
ку ринку іпотечних цінних паперів, що в свою чергу про-
стимулює розвиток ринку іпотечного кредитування [9].

Відсутність акценту у банківській діяльності на реф-
інансування іпотечних кредитів через сек'юритизацію та-
кож підтверджується і доведеним у даному дослідженні
фактом відсутності впливу емісії іпотечних облігацій ук-
раїнськими банками на динаміку котирувань їх акцій. Це
може бути спричинено декількома факторами, які, на
нашу думку ,грають важливу роль:

— обсяг операцій з іпотечними кредитами є порівня-
но невеликим у вітчизняній банківській системі, тому ре-
фінансування таких активів та інформація про подібні
транзакції не ведуть до помітних зрушень на фінансово-
му ринку;

— факт емісії іпотечних облігацій не сприймається
ринком як залучення порівняно дешевого фінансуван-
ня, тому відсутній позитивний відгук торгівців цінними
паперами у формі активної торгівлі акціями банків-емі-
тентів;

— акції багатьох українських банків є низько-
ліквідними, оборудки по ним здійснюються або поза
біржовим ринком або через кілька транзакцій для реал-
ізації бізнес-інтересів власників. На такому ринку вия-
вити ефект подій на фінансовий стан та перспективи роз-
витку банку досить складно.

Запропонована модель оцінки впливу емісії іпотечних
облігацій на банківський сектор економіки виявляє неак-
туальність використання даних фінансових інструментів
на сучасному фінансовому рику України. Причини, що за-
важають активній сек'юритизації активів та стратегія по-
дальшого розвитку іпотечного ринку України потребують
детального аналізу. Водночас, у даному дослідженні ми
вказуємо на те, що для українського ринку теза про те,
що сек'юритизація активів є порівняно дешевим методом
залучення коштів не підтверджується.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З набуттям незалежності Україна здійснювала зва-

жену, послідовну і цілеспрямовану політику у напрямі
європейської інтеграції. Фундамент цієї політики був
закладений у Постанові ВР України "Про Основні на-
прями зовнішньої політики України" від 02.07.1993 року,
де було зазначено, що "Перспективною  метою  украї-
нської зовнішньої політики є членство України в Євро-
пейських Співтовариствах… Угода про партнерство і
співробітництво... стане першим етапом просування до
асоційованого, а згодом  — до повного її членства у цій
організації". Про незмінність курсу було підтверджено
Законом України "Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики" від 01 липня 2010 року, в якому зазначено про
"забезпечення інтеграції України  в  європейський  по-
літичний, економічний, правовий простір з метою набут-
тя  членства  в Європейському Союзі". На сьогоднішній
день, не зважаючи на певний період політики невизна-
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ченості, європейський вектор інтеграції залишився не-
змінним і навіть почав набирати "прискореного темпу".

Саме в цих умовах, одним з головних завдань кері-
вних органів є забезпечення максимально ефективної
євроінтеграційної політики з урахуванням усіх факторів
впливу на ці процеси для мінімізації загроз національ-
ним інтересам. У цьому контексті особливої актуаль-
ності набуває питання активізації співробітництва на ре-
гіональному рівні, особливо транскордонного. Транс-
кордонне співробітництво посилює євроінтеграційні
процеси та сприяє соціально-економічному розвитку
прикордонних територій сусідніх держав. Однією з
найефективніших форм реалізації транскордонного
співробітництва, у рамках різноманітних об'єднань та
асоціацій, є " єврорегіон".

За участю України функціонує десять єврорегіонів,
проте ряд проблем (прогалини у законодавстві,
відсутність необхідних повноважень у органів місцевої
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влади для здійснення на належному рівні забезпечення
механізму єврорегіональної співпраці тощо) зменшують
їх значення як інструменту інтеграції та підвищення рівня
розвитку прикордонних регіонів. Врахування проблем
та особливостей на інституційному рівні створить
умови для ефективного функціонування єврорегіонів і
сприятиме активізації єврорегіональної співпраці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і практичні питання функціонування
єврорегіонів та єврорегіонального забезпечення висві-
тлювали у своїх працях такі українські вчені, як П. Бє-
лєнький, З. Варналій, М. Долішній,  С. Кіш, Н. Мікула,
І. Студенніков, В. Удовиченко, О. Чмир та інші. Питання
правового забезпечення єврорегіонального співробіт-
ництва досліджували М. Микієвич, О. Передрій, Л. Че-
каленко.  Питання фінансового забезпеченням євроре-
гіональної діяльності та моніторингу транскордонних
проектів присвячено праці В. Борщевського, В. Засад-
ко, Ю. Мігущенко, Н. Мікули , С. Мітряєвої, А. Мокія,
Н. Павліхи, О. Цісінської.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є характеристика основних аспектів

інституційного забезпечення єврорегіонального співро-
бітництва в Україні та визначення його особливостей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективне функціонування економічної системи

забезпечується, крім вивчення проблем раціонального
вибору та прийняття оптимальних рішень, досліджен-
ням взаємовпливу всіх взаємозалежних елементів цієї
системи та факторів впливу на неї. Система інститутів,
сформована державою, реалізує механізм функціону-
вання системи та підсистем в цілому.

Інституційна система — це система норм, процедур, які
формують основні потреби суспільства у будь-якій сфері
діяльності. Один з дослідників інституційної теорії Д. Норд
у своїй праці "Інституції, інституціональні закони та функці-
онування економіки" пояснював, що інститути створюють
базові структури, за допомогою яких люди впродовж усієї
історії добилися порядку і таким чином знизили ступінь своєї
невпевненості. Інституційна теорія наголошує на необхід-
ності дослідження сукупності фундаментальних політичних,
правових, соціальних правил і норм, які формують інститу-
ційне середовище та в межах яких функціонує економіка
певної господарської системи.

У контексті євроінтеграційного процесу, інституцій-
не забезпечення — це утворення нових або реорганіза-
ція (удосконалення) існуючих інституцій (структур), а
також дії щодо кадрової підготовки з метою організац-
ійного забезпечення діяльності цих інституцій та про-
цесу євроінтеграції в цілому [1].

Як зазначав Д. Норд, якщо інститути — це правила
гри, то організації — це гравці. За цією аналогією євро-
регіон виступає в ролі гравця у транскордонному регіоні.
Єврорегіон, як відомо, є організаційною формою
транскордонного співробітництва та основним суб'єк-
том регіональної політики у транскордонному просторі.
Крім того, єврорегіональне співробітництво  є одним з
інструментів здійснення євроінтеграційної політики.

Варто зазначити, що правила гри є формальні та
неформальні. В транскордонному аспекті формальни-
ми правилами і нормами виступає міжнародне та націо-
нальне законодавство, двосторонні угоди між сусідні-
ми державами в рамках  транскордонного співробітниц-
тва, установчі угоди, статути органів транскордонного
співробітництва. До неформальних правил і норм мож-
на віднести уявлення, які сформувалися в ході історич-
ного процесу чи на основі життєвого досвіду, культура
та релігія, ментальність тощо.

Також важливе значення в інституційному забезпе-
чені транскордонного співробітництва надається інсти-
туціональному контролю, який реалізується, як у формі
законодавчих норм, так і органу, який здійснює конт-
роль за діяльністю транскордонних організацій. Саме
рівень інституційнальному контролю визначає ступінь
свободи вибору поведінки транскордонною організа-
цією.

Єврорегіональна співпраця є важливим інструмен-
том налагодження в Європі нових міжнародних і міжре-
гіональних стосунків [2, с. 114]. Згідно з Конституцією
України, чинні міжнародні договори, згода на обов'яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, є час-
тиною національного законодавства України, тобто
вони стають актами прямої дії і для регулювання відпо-
відних відносин не потребують додаткових актів внутр-
ішнього законодавства. Правове регулювання транскор-
донного співробітництва, в тому числі єврорегіональної
співпраці, в Україні, здійснюється відповідно до норма-
тивно-правових актів, серед яких першочергову роль
відіграє міжнародне право, зокрема ряд основних
міжнародно-правових документів. До них відносяться:

— Європейська рамкова конвенція про транскор-
донне співробітництво між територіальними общинами
або властями, так звана Мадридська Конвенція від 21
травня 1980 року (Україна приєдналася 14 липня 1993
року) і три додаткові протоколи до неї  ( перші два ра-
тифіковано 28 липня 2004 року, третій — 16 травня 2012
року);

— Європейська Хартія Прикордонних і Транскор-
донних Регіонів від 1981 року (друга редакція 1995
року);

— Європейська Хартія Місцевого Самоврядування
від 15 жовтня 1985 року (ратифіковано 15 липня 1997
року).

Необхідно зазначити, що у травні 2012 року Украї-
ною було ратифіковано Третій додатковий протокол до
Мадридської Конвенції, що стало важливим поступом
для розвитку єврорегіонального співробітництва в Ук-
раїні.  Третій протокол був створений з метою гармоні-
зації законодавства, щодо співробітництва між терито-
ріальними общинами або властями і уніфікації правил
та норм створення й функціонування транскордонних
органів — об'єднань єврорегіонального співробітницт-
ва (ОЄС).

Основна частина перешкод у транскордонному
співробітництві пов'язана із відмінностями у правових,
політичних системах, компетенціях і функціях місцевих
органів самоврядування тощо. У Протоколі № 3 пропо-
нується це вирішити через створення ОЄС. У статті 2
зазначено, що ОЄС є юридичною особою, яка підпадає
під дію законодавства держави — члена у якій знахо-
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диться його штаб-квартира та має найширшу право-
здатність, яка надається юридичним особам відповід-
но до національного законодавства тієї держави. Хоча
характер правосуб'єктності різних ОЄС може відрізня-
тися між собою, бо залежить від законодавства країни
в якій знаходиться штаб-квартира, проте, норми щодо
заснування, функціонування, прав та обов'язків органів
є однаковими. Крім того, ОЄС має право на власний
бюджет, може укладати контракти, наймати персонал,
придбати рухоме та нерухоме майно й здійснювати про-
цесуальні дії. Це розширює функції та відкриває ширші
можливості для ефективної єврорегіональної співпраці,
дає можливість укладати угоди з іншими організацій-
ними формами транскордонного співробітництва для
реалізації поставлених перед собою цілей.

Для забезпечення відповідності національному за-
конодавству та реалізації норм Протоколу № 3 у межах
держав, які підписали чи ратифікували цей протокол,
необхідно вжити певні законодавчі,  адміністративні чи
інші заходи, які б цьому сприяли. Наприклад, визначи-
ти порядок створення ОЄС при розміщення штаб-квар-
тири на території України. Але Закон України від
16.05.2012 № 4704-VI містить лише одне речення про
ратифікацію. Жодних додаткових чи супровідних доку-
ментів, які вимагаються цим протоколом, і в яких мало
б йтися про те, на кого будуть покладені такі обов'язки,
хто за це відповідатиме, які території можуть бути учас-
никами ОЄС тощо — не існує. Зокрема доцільно було б
передбачити шляхи фінансування таких угруповань [3].
Чинне законодавство України, на відміну від законо-
давств країн-учасників Європейського Союзу, не містить
норм, що регулюють питання створення, функціонуван-
ня, припинення та оподаткування діяльності ОЄС.

З метою унормування цих питань Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі України підготовлено про-
ект Закону України "Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифі-
кацією Протоколу № 3 до Європейської рамкової кон-
венції про транскордонне співробітництво між терито-
ріальними громадами або властями  стосовно об'єднань
єврорегіонального співробітництва (ОЄС)", а також
проект Закону України "Про внесення змін до статті 157
Податкового кодексу України щодо оподаткування
об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)"
[4]. Проте цей законопроект так і не було прийнято, що
й гальмує розвиток єврорегіонального співробітництва,
реорганізацію єврорегіонів в ОЄС та ширші можливості
залучення коштів  із структурних фондів ЄС.

Отже, в нас існує прогалина в даному аспекті, яка
потребує правового врегулювання. На основі вище вик-
ладеного можна говорити, що однією з особливостей
інституційного забезпечення транскордонного співро-
бітництва в Україні є те, що значна частка правового
напрацювання вищими органами полягає у подоланні
прогалин і колізій у законодавстві, а не у створенні здо-
рового правового поля для забезпечення розвитку
транскордонного співробітництва.

Також варто зазначити, що інститут транскордон-
ного співробітництва в Україні спрямований на гармо-
нізацію законодавства сусідніх держав через узгоджен-
ня законодавства, подолання прогалин та колізій у ньо-
му, а також імплементацію відповідних норм.

Створення сприятливих законодавчих умов для
укладення договорів на рівні органів регіонального чи
місцевого самоврядування стало передумовою для вста-
новлення більш тісної співпраці між цими органи та роз-
витку транскордонного співробітництва. Регулювання
відмінностей у країнах-партнерах відбувається й через
укладення міжнародних договорів для того, щоб регіо-
нальні та місцеві влади могли брати безпосередню
участь у транскордонній співпраці.

Тому значну частину законодавчої бази України
щодо транскордонного співробітництва формують
міждержавні угоди, наприклад, Договір про відносини
добросусідства і співробітництва між Україною та Ру-
мунією (2 червня 1997 р.); Договір про дружбу, співро-
бітництво і партнерство між Україною і Російською
Федерацією (31 вересня 1997 р.), в яких в окремій статті
передбачається розвиток транскордонного співробіт-
ництва, або угоди наступного типу: Угода між Урядом
України та Урядом Республіки Молдова про співробіт-
ництво між прикордонними областями України та адмі-
ністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова; Указ Президента України "Про заходи щодо
розвитку економічного співробітництва областей Украї-
ни з суміжними прикордонними областями Російської
Федерації" із внесеними змінами і доповненнями [5, c.
55] та інші.

На міждержавному рівні, з врахуванням міжнарод-
них угод за участю України і конвенцій, які вона рати-
фікувала, було ухвалено ряд нормативно-правових актів
та розроблено державні програми, щодо розвитку
транскордонного співробітництва в межах її території.
В основі цієї нормативно-правової бази є власні націо-
нальні інтереси та стратегія зовнішньоекономічної, еко-
номічної та регіональної політики.

Національним правовим грунтом у рамках транскор-
донного співробітництва є спеціальні нормативні акти
та акти загального характеру, наприклад Конституція
України, Закон України "Про державний кордон" 1991
року, Закон України "Про місцеве самоврядування в
Україні" 1997 року, Закон України "Про засади внутрі-
шньої і зовнішньої політики" від 01 липня 2010 року —
нормативно-правові акти загального характеру; Закон
України "Про транскордонне співробітництво" 2004 року,
Указ Президента України від 19 грудня 2007 р. № 1236
"Про заходи щодо активізації євроінтеграційного при-
кордонного співробітництва"   — акти спеціального ха-
рактеру.

У Стратегії регіонального розвитку до 2015 року,
яка затверджена постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21 липня 2006 р. № 1001 "Про затвердження Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку до 2015 року",
транскордонне співробітництво, у тому числі євроре-
гіональне співробітництво, визначається одним із стра-
тегічних завдань та пріоритетним напрямком державної
політики регіонального розвитку України до 2015 року.
На даний час частина визначених у Стратегії завдань є
виконана, наприклад, "створення єврорегіону  "Дністер"
на  території Вінницької та Одеської областей і прикор-
донних територій Республіки Молдова", проте, завдан-
ня "створення єврорегіону "Сян" на території  Львівської
області та Підкарпатського воєводства Республіки
Польща" є невирішеним. Також залишається невиріше-
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ним питання, реалізація якого б посилила інституційну
спроможність транскордонного співробітництва і є за-
значеним серед стратегічних завдань — це децентралі-
зація влади. Децентралізація влади також є одним з зав-
дань транскордонного співробітництва. Основною ме-
тою такого реформування  повинно  стати  створення
децентралізованої  моделі організації влади,  спромож-
ної ефективно впливати на процеси соціально-економі-
чного і культурного  розвитку територій  в  умовах  рин-
кової  економіки,  забезпечувати  надання управлінсь-
ких послуг населенню на рівні  європейських  стандартів
[6]. Не вирішення цього питання й надалі уповільнюва-
тиме розвиток транскордонного співробітництва та за-
лишить обмеженою участь органів управління нижчих
ланок у створенні і функціонуванні транскордонних
структур.

Єврорегіональне співробітництво повинно здійсню-
ватись відповідно до внутрішнього законодавства і внут-
рішньої політики держави, її міжнародних зобов'язань,
та в межах компетенції і завдань органів місцевої вла-
ди.

Основними суб'єктами нормотворчої діяльності у
сфері транскордонного співробітництва на регіональ-
ному рівні виступають органи самоврядування і місце-
вої державної адміністрації двох і більше сусідніх дер-
жав, які укладають між собою регіональні угоди.
Діяльність єврорегіонів реалізується на основі укладе-
них договорів, угод міждержавного рівня та угодах і
рішеннях про співпрацю між органами місцевого само-
врядування й місцевими органами виконавчої влади. На
локальному рівні — суб'єктами, відповідно до їхніх
власних інтересів, які вирішують проблеми транскор-
донних відносин, виступають окремі юридичні особи,
громадські організації тощо, укладаючи контракти.

Єврорегіони створюються на договірній основі.
Установчими документом є статут, проте, може бути й
регламент діяльності цієї організації та її окремих струк-
турних органів, додатки до статуту тощо.

Процес створення єврорегіону є тривалим та склад-
ним, бо потребує узгодження таких питаннях, як утворен-
ня, структура та функціонування управлінського органу;
місце розташування штаб-квартири; технічний персонал;
фінансове забезпечення; прийняття рішень; спільні завдан-
ня, які потребують вирішення. Наприклад, цей процес три-
вав 8 років для єврорегіону "Дністер", починаючи з виник-
нення у 2004 році ініціативи про його створення та подан-
ня пропозицій молдавській стороні щодо неї і закінчуючи
підписанням установчого договору 2 лютого 2012 року.
До речі, тільки штаб-квартира єврорегіону "Дністер" роз-
ташована на території України у місті Вінниця.

Даний процес ускладнюється ще й тим, що євроре-
гіональна діяльність регулюється законодавством
різних країн, яке не є узгодженим. Цілі та завдання уз-
годжуються відповідно до інтересів територіальних гро-
мад або органів влади, та не суперечать національному
законодавству країн-учасниць. Часто єврорегіони ство-
рюються на основі політичного рішення, наприклад,
Карпатський Єврорегіон [7], яке не завжди є ефектив-
ним.

Існують фактори, які сприяють або уповільнюють
виникнення і розвиток єврорегіонів, найбільш важливи-
ми з яких є наступні.

Позитивні фактори:
— досвід транскордонного співробітництва;
— цільові угоди;
— рамкові угоди (наприклад, міжнародні догово-

ри);
— наявність програми фінансової підтримки при-

кордонної діяльності.
Негативні фактори:
— обмеження діяльності органів місцевої /регіо-

нальної влади, що накладається національним законо-
давством;

— відмінності в структурах і повноваження різних
рівнів учасників співробітництва по обидві сторони кор-
дону;

— відсутність політичної волі, особливо на націо-
нальному рівні, для усунення існуючих обмежень, на-
приклад, через реформування законодавства або підпи-
сання двосторонніх договорів на рівні владних органів
[8].

Аналіз процесів формування єврорегіонів дав мож-
ливість  визначити такі основні етапи створення євро-
регіонів:

— інтенсивний розвиток контактів між суб'єктами
господарювання і мешканцями по обидва боки кордо-
ну;

— встановлення контактів між місцевими органами
влади;

— подання пропозиції стороною-ініціатором, щодо
створення єврорегіону;

— створення робочої групи з представників ре-
гіонів-учасників для опрацювання та узгодження уста-
новчих документів;

— визначення перспектив і умов співробітництва
та формування завдань, цілей і напрямків співробітниц-
тва з обох сторін кордону для транскордонної взає-
модії відповідно до національного законодавства усіх
сторін;

— робота з підготовки установчих документів;
— узгодження установчих документів;
— підписання установчого договору.
Створення робочих груп на рівні районних чи облас-

них органів  з підготовки документів для єврорегіональ-
ної співпраці є основним кроком у створенні єврорегіо-
ну.

Ще однією особливістю інституційного забезпечен-
ня є те, що єврорегіони створені за участю України ство-
рюються і функціонують на обласному рівні і в їх
діяльність залучені обласні органи влади. Місцеві орга-
ни нижчих ланок практично не мають можливості брати
участь у діяльності єврорегіонів. Серед прикордонних
регіонів тільки на території трьох областей України не
створені єврорегіони — це Рівенська, Житомирська та
Київська області, які межують з Білоруською Республ-
ікою. Тобто, не створено єврорегіону за участю прикор-
донних регіонів двох сусідніх країн —  України і Біло-
русії.

Як уже зазначалося вище, організації, що контро-
люють діяльність органів транскордонного співробіт-
ництва, сприяють дотриманню ними установлених пра-
вил та норм і тим самим гарантують забезпечення рівних
можливостей  усім учасникам транскордонної діяль-
ності.



Інвестиції: практика та досвід № 18/2014102

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

В Україні з 2002 року діяла Міжвідомча   комісія    з
питань    розвитку транскордонного  співробітництва та
єврорегіонів (далі, Міжвідомча комісія). Міжвідомча
комісія припинила свою діяльність ще до її ліквідації
Кабінетом Міністрів України. І незважаючи на звернен-
ня Львівської і Закарпатської обласних рад, Українсь-
кої Національної Ради Карпатського Єврорегіону до
Кабінету Міністрів України про відновлення діяльності
Міжвідомчої комісії, вона була ліквідована на підставі
Постанови КМ України від 2 червня 2010 р. N 397 "Про
ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів
України".

Проте постановою Кабінету Міністрів України від 1
грудня 2010 р. № 1088 "Про затвердження Державної
програми розвитку транскордонного співробітництва на
2011—2015 роки затверджено Положення про Міжвідом-
чу комісію з питань підтримки транскордонного співроб-
ітництва. В даному положенні грунтовніше описано ос-
новні завдання, функції та права Комісії в рамках її діяль-
ності, а також механізм ухвалення нею рішень. Крім того,
склад Комісії визначається займаною посадою, а не кон-
кретним прізвищем, тобто автоматично регулюється по-
ложенням. Отже, основними завданнями Комісії є [9]:

— сприяння забезпеченню координації діяльності
органів виконавчої влади у сфері розвитку транскордон-
ного співробітництва та підвищенню ефективності фун-
кціонування наявних єврорегіонів та створенню нових;

— підготовка пропозицій щодо надання державної
фінансової підтримки реалізації проектів транскордон-
ного співробітництва в рамках виконання державних
програм розвитку транскордонного співробітництва та
проектів, відібраних у встановленому порядку для реа-
лізації в рамках виконання програм прикордонного
співробітництва Європейського інструменту сусідства та
партнерства на 2007—2013 роки згідно з укладеними
міжнародними договорами України.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань [9]:
— проводить аналіз стану справ та причин виник-

нення проблем у процесі реалізації державної політики
щодо транскордонного співробітництва;

— розглядає пропозиції органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування щодо вирішення
актуальних питань розвитку транскордонного співро-
бітництва та єврорегіонів;

— бере участь у розробленні проектів нормативно-
правових актів з питань транскордонного співробітниц-
тва;

— розглядає пропозиції та рекомендації щодо на-
дання державної фінансової підтримки для реалізації
проектів (програм) транскордонного співробітництва з
урахуванням їх пріоритетності та можливості держав-
ного фінансування на відповідний рік;

— розглядає проекти транскордонного співробі-
тництва, відібрані в установленому порядку для реа-
лізації в рамках виконання програм прикордонного
співробітництва Європейського інструменту сусідства
та партнерства на 2007—2013 роки, у реалізації яких
бере участь Україна: "Україна — Польща — Біло-
русь", "Україна — Угорщина — Словаччина — Руму-
нія", "Україна — Румунія — Республіка Молдова",
"Басейн Чорного моря", інших програм Європейсько-
го Союзу.

На нашу думку, діяльність Міжвідомчої комісії
сприяє діалогу між вищими і нижчими органами вико-
навчої влади в рамках транскордонного співробітницт-
ва.

На міжнародному рівні основними суб'єктами, які
займаються проблематикою прикордонного й транскор-
донного співробітництва є такі міжнародні інституції, як
Рада Європи (Україна є державою-членом з 1995 року),
Комісія ЄС, АЄПР (Асоціація європейських прикордон-
них регіонів), АЄР (Асамблея європейських регіонів),
Європейський інвестиційний банк та інші.

АЄПР є організацією, яка, відповідно до статуту,
представляє інтереси прикордонних та транскордон-
них регіонів у міжнародних та національних органах
влади, ініціює, підтримує та координує співпрацю цих
регіонів у Європі, здійснює обмін корисною інформа-
цією для вироблення механізмів вирішення проблем
транскордонного співробітництва. Державами-учасни-
ками можуть бути прикордонні та транскордонні регі-
они Європейських країн та країн-членів Ради Європи,
а також Асоціації прикордонних регіонів декількох
країн. На сьогодні, 95 з приблизно 163 діючих прикор-
донних і транскордонних регіонів стали членами АЄПР
[10]. АЄПР веде перелік усіх регіонів, які можуть ста-
ти учасниками,  перебувають у якості асоційованого
учасника та є учасниками цієї організації. Шість євро-
регіонів за участю України є учасниками АЄПР (табл.
1).

На сьогодні два з десяти єврорегіонів (Асоціація
"Чорноморський єврорегіон", Єврорегіон "Верхній
Прут"), які не є учасниками АЄПР, не функціонують на-
лежно. Це говорить про потребу у диверсифікації євро-
регіонального співробітництва.

№ Назва Країна Статус 

1. Карпатський єврорегіон HU/PL/RO/SK/UA часткове членство 

2. Асоціація «Чорноморський єврорегіон» AM/AZ/BG/GE/GR/MD/RO/RU/TR/UA не є членом АЄПР 

3. Єврорегіон «Буг» BY/PL/UA учасник в АЄПР 

4. Єврорегіон «Дніпро» BY/RU/UA не є членом АЄПР 

5. Єврорегіон «Ярославна» RU/UA учасник в АЄПР 

6. Єврорегіон «Слобожанщина» RU/UA учасник в АЄПР 

7. Єврорегіон «Донбас» RU/UA учасник в АЄПР 

8. Єврорегіон «Нижній Дунай» MD/RO/UA  часткове членство 

9. Єврорегіон «Дністер» UA/MD  не є членом АЄПР 

10. Єврорегіон «Верхній Прут» MD/RO/UA  не є членом АЄПР 

 

Таблиця 1. Статус єврорегіонів за участю України у Асоціації
європейських прикордонних регіонів (АЄПР)

Складена автором за даними [10].
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ВИСНОВКИ
Отже, укладаючи міжнародні угоди про транскор-

донну співпрацю, держави беруть на себе зобов'язан-
ня про те, що учасники транскордонних процесів можуть
самостійно регулювати свою діяльність в межах норм
національного законодавства. Тобто відповідно до до-
даткових протоколів "Європейської рамкової конвенції
про транскордонне …" 1980 року, місцеві органи влади
мають право підписувати міжнародні угоди суворо в
рамках транскордонного співробітництва в межах на-
ціонального законодавства. Але цього може бути не-
достатньо, якщо не створювати правової бази для транс-
кордонного співробітництва на національному рівні й не
усувати прогалини в існуючому законодавстві, а також
не збільшувати компетенцію та повноваження органів
регіонального та місцевого самоврядування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах економічних і суспільно-політичних транс-

формацій, що супроводжуються невизначеністю внутрі-
шнього та зовнішнього середовища функціонування кор-
порацій важливим є забезпечення їх ефективної діяльності,
яка проявляється в постійному прирості інвестованого в
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господарську діяльність корпорацій капіталу. На сьо-
годнішній день є безліч критеріїв та методик, які дозволя-
ють оцінити ефективність функціонування корпорацій.
Проте більшість показників, що використовуються для
оцінки ефективності не дозволяють виявити та проаналі-
зувати вплив ключових факторів, які їх визначають.
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Однією із моделей, що дозволяє усунути даний не-
долік є модель Du Pont, яка дає можливість здійснити
декомпозицію таких важливих критеріїв оцінки ефек-
тивності корпорацій як рентабельність власного капіта-
лу та ринкова ціна акцій. До основних переваг даної
моделі можна віднести простоту застосування та мож-
ливість розширення кількості факторів, які входять до
неї. Звичайно для моделі характерними є і недоліки, що
притаманні традиційним показникам, що побудовані на
основі фінансової звітності, яка є статичною. Проте
досить цінним з науково-практичної точки зору видаєть-
ся можливість поєднання фінансових коефіцієнтів, що
побудовані на основі фінансової звітності з ринковими
індикаторами ефективності корпорацій, якими є ринко-
ва ціна акції та ринкова капіталізація.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі оцінки ефективності корпорацій присвя-
чено багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних нау-
ковців, серед яких можна виділити роботи Маршалла
В. Мейєра [1], Т. Коупленда, Т. Коллера, Д. Мурріна [2],
Д. Мартіна В. Петті [3], роботи яких були присвячені в
основному проблематиці оцінки оцінки ефективності
корпорацій із застосуванням домінуючої на сьо-
годнішній день концепції вартісно-орієнтованого менед-
жменту, практичним аспектам використання моделі Du
Рont присвячені праці О. Литньова [4] та А. Дамодара-
на [5].

Проте актуальною на сьогоднішній день залишаєть-
ся проблема інтеграції методик багатофакторного
фінансового аналізу в систему вартісно-орієнтованого
фінансового менеджменту з подальшою її адаптацією
до особливостей функціонування вітчизняних корпо-
рацій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою даної статті є декомпозиція сис-

теми факторів, що здійснюють вплив на рентабельність
власного капіталу, ринкову вартість акцій та ринкову
капіталізацію корпорацій за допомогою методики Du
Рont.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для оцінки ефективності діяльності корпорацій у

світовій практиці існує безліч підходів, що суттєво
ускладнює процес оцінки та вносить невизначеність сто-
совно того, які критерії потрібно застосовувати. Кла-
сичний підхід до оцінки ефективності в міжнародній
практиці заснований на використанні показників прибут-
ковості, які відображають економічний ефект від вико-
ристання ресурсів.

У практиці корпоративних фінансів широкого за-
стосування набули абсолютні показники прибутковості,
такі, як операційний прибуток до сплати відсотків і по-
датків (EBIT), чистий операційний прибуток після спла-
ти податків (NOPAT), чистий прибуток (NI). Проте самі
по собі абсолютні величини, що характеризують розмір
отриманого корпорацією прибутку не дають можливість
об'єктивно оцінити чи ефективно працює корпорація.
Світова практика доводить, що факт отримання корпо-
рацією прибутку, не є свідченням її ефективної діяль-

ності,  оскільки саме по собі отримання прибутку
в звітному періоді не забезпечує передумов для його
отримання в майбутньому, крім того, не менш важли-
вим є те, аби господарська діяльність приносила дохід,
який покриває витрати на капітал, що в неї інвестова-
ний.

Останніми роками в світовій практиці превалює вар-
тісно-орієнтований підхід у фінансовому менеджменті
(Value Based Management, VBM), у зв'язку з яким ефек-
тивність функціонування корпорацій перш за все по-
трібно оцінювати виходячи із ступеня досягнення стра-
тегічної мети, цілей та завдань, які вона ставить перед
собою. Основною стратегічною метою будь-якої кор-
порації згідно з концепцією VBM є максимізація добро-
буту акціонерів (інвесторів), що реалізується через зро-
стання ринкової вартості власного капіталу.

Хоча збільшення реального добробуту акціонерів
відбувається завдяки отриманню доходу від володіння
акціями (отримання дивідендів і приріст їх курсової вар-
тості), проте, джерелом цього доходу виступає чистий
прибуток, а майбутня курсова вартість акцій визначаєть-
ся потенційною прибутковістю корпорації в наступних
періодах, яка в значній мірі забезпечується за рахунок
реінвестованого прибутку, що залишився в розпоряд-
женні корпорації після виплати дивідендів. Рівень
інтенсивності приросту власного капіталу характери-
зує коефіцієнт рентабельності власного капіталу, який
розраховується як відношення чистого прибутку за пе-
ріод до середньорічної вартості власного капіталу.

У зв'язку з цим ступінь досягнення основної мети
корпорації можна оцінювати за допомогою коефіцієн-
та рентабельності власного капіталу та ціни акцій, яка є
виразником ринкової вартості власного капіталу. Рен-
табельність відображає економічну ефективність вико-
ристання ресурсів, відповідно ROE відображає ефек-
тивність використання інвестованого в корпорацію влас-
ного капіталу.

Оскільки рентабельність власного капіталу і ринко-
ва ціна акцій є інтегрованими показниками економічної
ефективності, то можна здійснити їх декомпозицію, ви-
значивши вплив ключових факторів на їх формування.
Для цього спочатку потрібно визначити ключові взає-
мозалежності і взаємозв'язки, які існують між основ-
ними коефіцієнтами рентабельності.

Під час формування даної моделі будуть викорис-
тані фінансові показники:

ROS — рентабельність реалізації продукції; ROA —
рентабельність активів; ROCE — рентабельність інвес-
тованого капіталу; ROE — рентабельність власного ка-
піталу; A — вартість активів (сукупний капітал); E —
власний капітал; D — позиковий капітал; L

if
 — безоп-

латні зобов'язання; S — чистий дохід (виручка); EBIT
— операційний прибуток (до сплати відсотків і податків);
I — фінансові витрати; EBT — прибуток до оподатку-
вання (після сплати відсотків); T — податок на прибу-
ток; t — ефективна ставка податку на прибуток; NOPAT
— чистий операційний прибуток після оподаткування;
NI — чистий прибуток; SO — кількість акцій в обігу; P

m

— ринкова ціна акції; MC — ринкова капіталізація (су-
купна ринкова ціна всіх акцій).

У теорії та практиці корпоративних фінансів виді-
ляють чотири базових коефіцієнти рентабельності (інди-
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катори ефективності): рентабельність реалізації про-
дукції (Return on Sales, ROS), рентабельність активів
(Return on Assets, ROA), рентабельність інвестованого
капіталу (Return on Capital Employed, ROCE) та рента-
бельність власного капіталу (Return on Equity, ROE).

В економічній практиці зустрічається значно більше
показників рентабельності, проте наведені чотири по-
казники є основними (базовими), всі інші базуються на
їх модифікації для визначення економічної ефектив-
ності від використання конкретного виду ресурсів.

Прикладне застосування наведених коефіцієнтів
продемонструємо на прикладі ПАТ "ЕК Чернівціобле-
нерго", для чого на основі фінансової звітності за 2010-
2013 роки розрахуємо та проаналізуємо коефіцієнти
рентабельності, результати розрахунків подамо у ви-
гляді таблиці1, динаміку досліджуваних коефіцієнтів
(критеріїв ефективності) відобразимо на рисунку 1.

Варто відмітити той факт, що самі по собі коефіціє-
нти рентабельності лише показують фактичний рівень
економічної ефективності і не відображають вплив опе-
раційних та фінансових факторів, за рахунок яких да-
ний ефект був досягнутий. Усунути даний недолік доз-
воляє винайдена Д.Брауном у 1914 році факторна мо-
дель рентабельності, яка отримала назву Du Pont (од-
ноіменна назва компанії, в якій працював розробник).

Важливою перевагою моделі Du Pont є можливість
декомпозиції результуючого показника ефективності.
Крім того розширений варіант моделі Du Pont розкри-
ває взаємозв'язок між коефіцієнтами рентабельності,
в ній здійснюється поступовий перехід від рентабель-
ності реалізації продукції (ROS) до рентабельності ак-
тивів (ROA), рентабельності інвестованого капіталу
(ROCE), а згодом і до рентабельності власного капіталу
(ROE).

ROS→ROA→ROCE→ROE
В якості відправної точки побудови багатофактор-

ної моделі оцінки ефективності корпорації викорис-
товують винайдену Д.Брауном у 1914 р. двохфактор-
ну модель, в якій відображено вплив рентабельності
реалізації продукції (ROS) і оборотності активів (S/
A) на їх рентабельність (ROA).

ROA=EBIT/A=EBIT/S×S/A (1).
Ефективність функціонування корпорації з позиції

інвесторів доцільно розглядати як співвідношення
фінансового результату, отриманого в результаті
фінансово-господарської діяльності до інвестовано-
го в діяльність корпорації капіталу. Тому здійснюєть-
ся наступний перехід від рентабельності активів (ROA)
до рентабельності інвестованого капіталу (ROCE), що

характеризує ефективність використання капіталу (влас-
ного і позикового). Рентабельність інвестованого капі-
талу можна декомпонувати за основними факторами,
які здійснюють вплив на її формування [4, с.163].
ROCE=NOPAT/(E+D)=EBIT/A×NOPAT/EBIT×A/(E+D) (2)).

При цьому в моделі здійснюються наступні перетво-
рення:

NOPAT/EBIT=EBIT×(1-t)/EBIT=(1-t) — дане пере-
творення дозволяє виділити коефіцієнт податкового
навантаження та його вплив на операційний прибуток;

A/(E+D)=((E+D)+L
if
)/(E+D)=1+L

if
/(E+D) — таке

перетворення коефіцієнта структури капіталу дозволяє
виділити вплив безоплатних зобов'язань на рента-
бельність інвестованого капіталу.

Підставивши перетворені вирази та модель (1) в
модель (2), остання буде мати наступний вигляд:

ROCE=EBIT/S×S/A×(1-t)×(1+L
if
/(E+D))       (3).

Як бачимо з наведеної вище моделі на рівень рен-
табельності інвестованого капіталу впливають наступні
фактори: рентабельність реалізації продукції — ROS;
коефіцієнт оборотності активів (капіталу) — S/A; ко-
ефіцієнт податкового навантаження — (1-t); коефіцієнт
безоплатних зобов'язань — 1+L

if
/(E+D).

Далі виразимо рентабельність власного капіталу
(ROE) через рентабельність інвестованого капіталу
(ROCE).

ROE=NI/E=NOPAT/(E+D)×NI/NOPAT×(E+D)/E (4).
При цьому в моделі здійснюються наступні перетво-

рення:
NI/NOPAT=(EBIT- I)×(1-t)/(EBIT×(1-t))=1-I/EBIT;

(E+D)/E=1+D/E
Підставивши перетворені вирази в модель (4) вона

стане шестифакторною та отримає наступний вигляд:

№ Показник 
2010 р., 

% 

2011 р., 

% 

2012 р., 

% 

2013 р., 

% 

Відхилення +/- , % 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2013/ 

2010 

1 
Рентабельність реалізації продукції 
(ROS) 

2,68 4,42 6,10 4,24 +1,74 +1,68 -1,90 +1,56 

2 Рентабельність активів (ROA) 3,41 6,44 11,36 7,82 +3,03 +4,92 -3,50 +4,41 

3 
Рентабельність інвестованого капіталу 

(за NOPAT) (ROCE) 
1,53 4,52 8,90 5,20 +2,99 +4,38 -3,70 +3,67 

4 
Рентабельність власного капіталу 

(ROE) 
6,84 19,23 9,24 11,63 +12,39 -10,0 +2,39 +4,80 

Таблиця 1. Динаміка коефіцієнтів рентабельності ПАТ "ЕК Чернівціобленерго"
у 2010—2013 роках

Розраховано автором на основі звітності ПАТ "ЕК"Чернівціобленерго" за 2010—2013 рр. [6].
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Рис. 1. Коефіцієнти рентабельності ПАТ "ЕК
Чернівціобленерго" протягом 2010—2013 рр.
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ROE=NI/S×S/A×(1-t)×(1+L
if
/(E+D))×(1- I/

EBIT)×(1+D/E) (5).
У даній моделі відношення NI/S є рентабельністю

реалізації продукції (чистою операційною маржею),
тому збільшення даного показника однозначно може
бути охарактеризовано як позитивна тенденція, що
свідчить про підвищення ефективності корпорації та
зростання ROE.

Відношення S/A є коефіцієнтом оборотності ак-
тивів (сукупного капіталу). Зростання даного показни-
ка є свідченням підвищення ефективності використан-
ня капіталу і навпаки, якщо оборотність активів (сукуп-
ного капіталу) зменшується це негативно відобра-
жається на ефективності функціонування корпорації
та ROE.

На рентабельність власного капіталу крім рента-
бельності реалізації продукції (NI/S), оборотності ак-
тивів (капіталу) (S/A), рівня податкового навантажен-
ня (1-t) та частки безоплатних зобов'язань (1+L

if
/(E+D))

додатково впливатимуть: коефіцієнт фінансових витрат
— (1-I/EBIT), коефіцієнт фінансового левериджу —
(1+D/E).

Коефіцієнт фінансових витрат показує, як фінансові
витрати впливають на фінансовий результат, при цьому
чим більшими будуть фінансові витрати, тим меншим
буде коефіцієнт фінансових витрат, при цьому макси-
мальне його значення дорівнює 1, що відображає по-
вну відсутність фінансових витрат, при значенні даного
показника 0 фінансові витрати дорівнюють операційно-
му прибутку до сплати відсотків і податків, за від'ємно-
го значення перевищують його.

Що ж стосується коефіцієнта фінансового леве-
риджу (1+D/E) моделі DuPont, який характеризує
структуру капіталу, то він має двоїстий вплив на ефек-
тивність функціонування корпорації. З одного боку,
його зростання збільшує ROE, проте, разом із цим зро-
стає фінансовий ризик корпорації, який збільшується
в міру зростання частки позикового капіталу в струк-
турі сукупного капіталу корпорації. З іншого боку, коли
даний фактор зменшується при цьому одночасно змен-
шується і ROE, проте, суттєво знижується фінансовий
ризик корпорації та підвищується її  фінансова
стійкість.

Отже, здійснивши ряд перетворень у базовій фак-
торній моделі DuPont ми отримали модель, яка крім
базових факторів, що впливають на рентабельність
власного капіталу враховує також вплив фінансових
витрат (що значною мірою визначаються вартістю по-

зикового капіталу) (1-I/EBIT) та коефіцієнт фінансово-
го левериджу, що характеризує структуру капіталу
(1+D/E), тобто фактично аналітично відобразивши
вплив структури і вартості капіталу на рентабельність
власного капіталу ROE.

У таблиці 2 здійснимо декомпозицію коефіцієнта
рентабельності власного капіталу ПАТ "ЕК Чернівці-
обленерго" протягом 2010—2013 років. Як бачимо з
таблиці 3, максимального значення 19,23% рента-
бельність власного капіталу досягла у 2011 році, в цей
період корпорації вдалось забезпечити найбільш
ефективне поєднання факторів, що здійснюють різно-
направлений вплив на ефективність корпорації, зок-
рема рентабельність реалізації продукції в 4,42%
була підсилена впливом коефіцієнта оборотності ак-
тивів та коефіцієнта фінансового левериджу (який
набув великого значення і свідчить про значну ризи-
ковість з позиції структури капіталу) і скоригована на
коефіцієнт фінансових витрат 0,93, який характери-
зує незначний вплив фінансових витрат на операцій-
ний прибуток.

Для детальнішого вивчення впливу ефекту фінансо-
вого левериджу, суть якого полягає в збільшенні рен-
табельності власного капіталу за рахунок використан-
ня в структурі джерел фінансування позикового капіта-
лу факторну модель рентабельності власного капіталу
запишемо у наступному вигляді:

ROE=ROCE×(1-I/EBIT)×(1+D/E)=EBIT×(1-t)/
(E+D)×(1-I/EBIT)×(1+D/E) (6).

Перемноживши перші два множники та здійснивши
перетворення отримаємо базову модель фінансового
левериджу:

ROE=(ROCE-(I×(1-t)/(E+D)))×(1+D/E) (7).
В даній моделі перший множник (ROCE-(I×(1-t)/

(E+D))) являє собою диференціал фінансового ле-
вериджу, який є різницею між рентабельністю інве-
стованого капіталу і питомою вагою суми фінансо-
вих витрат після оподаткування в загальному обсязі
інвестованого капіталу. Позитивне значення дифе-
ренціалу фінансового левериджу ROCE>(I×(1-t)/
(E+D))  забезпечує акціонерам більш високу
дохідність власного капіталу в порівнянні з ROCE,
тобто досягається підвищення рентабельності влас-
ного капіталу.

Дане значення може бути підсилене шляхом
збільшення коефіцієнта фінансового левериджу (1+D/
E), який показує ступінь фінансової залежності корпо-
рації. Проте в міру зростання коефіцієнта фінансового

№ Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Відхилення +/- 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2013/ 

2010 

1 Рентабельність реалізації продукції (ROS=EBIT/S), % 2,68 4,42 6,10 4,24 +1,74 +1,68 -1,90 +1,56 

2 Коефіцієнт оборотності активів (S/A) 1,27 1,46 1,86 1,85 +0,19 +0,4 -0,01 +0,58 

3 Коефіцієнт податкового навантаження (1-t) 0,45 0,70 0,78 0,66 +0,25 +0,08 -0,12 +0,21 

4 Коефіцієнт безоплат-них зобов’язань 1+Lif/(E+D) 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - 

5 Коефіцієнт фінансових витрат (1-I/EBIT) 0,85 0,93 0,41 0,98 +0,08 -0,52 +0,57 +0,13 

6 Коефіцієнт фінансового левериджу (1+D/E) 5,25 4,56 2,52 2,28 -0,69 -2,04 -0,27 -2,97 

7 
Рентабельність власного капіталу 
ROE (р.1×…×р.6) % 

6,84 19,23 9,24 11,63 +12,39 -9,99 +2,39 +4,79 

 

Таблиця 2. Декомпозиція коефіцієнта рентабельності власного капіталу
 ПАТ "ЕК Чернівціобленерго" у 2010—2013 роках

Розраховано автором на основі звітності ПАТ "ЕК"Чернівціобленерго" за 2010—2013 рр. [6].
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левериджу (1+D/E) зростає і фінансовий ризик, що
пов'язаний зі структурою капіталу і посилюється за-
лежність корпорації від позикових джерел фінансуван-
ня. Крім того, в разі негативного значення диференціа-
лу фінансового левериджу, тобто коли ROCE<(I×(1-t)/
(E+D)) і рівень фінансових витрат перевищує рента-
бельність інвестованого капіталу, то ефект фінансово-
го левериджу є негативним і він зменшує рентабельність
власного капіталу.

Основним недоліком наведеної вище моделі (7) є
той факт, що сума сплачених відсотків відноситься до
величини всього інвестованого капіталу (E+D), а не
лише до величини позикового капіталу (D), як того ви-
магає економічна логіка, також відмінним від традиц-
ійного є спосіб визначення плеча фінансового леверид-
жу, коли замість традиційного коефіцієнта фінансово-
го левериджу (D/E) використовується значення (1+D/
E).

Існують і інші способи вивчення впливу ефекту
фінансового левериджу на рентабельність власно-
го капіталу. Зокрема в книзі А.Дамодарана "Інвес-
тиційна оцінка" [5] наводиться наступна по-
слідовність виведення формули дослідження впли-
ву фінансового левериджу на рентабельність влас-
ного капіталу:

ROE=NI/E=NI/E+(I×(1-t)/E)-(I×(1-t)/E)=
=(NI+I×(1-t))/(E+D)×((E+D)/E)-(I×(1-t)/E)=
=(NI+I×(1-t)/(E+D))×(1+D/E)-(I×(1-t)/E)=

=(NI+I×(1-t)/(E+D))+D/E×(NI+I×(1-t))/(E+D)-I×(1-t))/E=
=(NI+I×(1-t)/(E+D))+D/E×(NI+I×(1-t))/(E+D)-E/D×(I×(1-t))/E=
=(NI+I×(1-t)/(E+D))+D/E×((NI+I×(1-t))/(E+D)-(I×(1-t)/D))=

= ROCE+D/E×(ROCE-(I×(1-t)/D))     (8),
деD/E — коефіцієнт фінансового левериджу;
(ROCE-(I×(1-t)/D)) — диференціал фінансового ле-

вериджу.

Перевагами даного підходу є те, що фінансові вит-
рати співвідносяться з позиковим капіталом, ко-
ефіцієнт фінансового левериджу відображений у тра-
диційному вигляді як (D/E). Проте в даній моделі є і
недоліки, які пов'язані із складнішим механізмом вра-
хування впливу факторів на ROE. Проте ці ускладнен-
ня дозволяють розподілити на фактори не загальне
значення ROE, а лише величину її приросту, який ви-
никає в результаті дії фінансового левериджу, що ро-
бить у свою чергу результати аналізу більш наочни-
ми.

Для розрахунку ефекту фінансового левериджу
ПАТ "ЕК Чернівціобленерго" побудуємо таблицю 3 в
якій декомпонуємо основні складові, що впливають на
підвищення рентабельності власного капіталу через
використання позикового.

Як бачимо з наведеної вище таблиці 3, протягом
2010—2013 років у ПАТ "ЕК Чернівціобленерго" ви-
никає позитивний ефект фінансового левериджу, що
зумовлено позитивним значенням диференціалу фінан-
сового левериджу, який характеризує перевищення
рентабельності господарської діяльності над вартістю
позикового капіталу. В свою чергу зменшення коефі-
цієнта фінансового левериджу характеризує мініміза-
цію фінансового ризику та підвищення фінансової
стійкості корпорації, що є сприятливою тенденцією.
Для забезпечення позитивного ефекту фінансового
левериджу в наступних періодах ПАТ "ЕК Чернівціоб-
ленерго" потрібно мінімізувати вартість позикового
капіталу через зменшення фінансових витрат, при цьо-
му підвищуючи операційну ефективність використан-
ня активів.

Крім рентабельності власного капіталу, важливим
інтегральним показником оцінки ефективності функ-
ціонування будь-якої корпорації виступає ринкова

№ Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Відхилення 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2013/ 

2010 

1 
Рентабельність інвестованого капіталу  

(за EBIT) ROCE, % 
3,40 6,45 11,35 7,84 +3,05 +4,90 -3,51 +4,44 

2 Вартість позикового капіталу I/D, % 0,62 0,56 11,08 0,24 -0,06 +11,24 -11,56 -0,38 

3 Диференціал фінансового левериджу ROCE-I/D, % +2,78 +5,89 +0,27 +7,60 +3,11 -5,62 +7,33 +4,82 

4 Коефіцієнт податкового навантаження 1-t 0,45 0,70 0,78 0,66 +0,25 +0,08 -0,12 +0,21 

5 Коефіцієнт фінансового левериджу KFL 4,25 3,56 1,52 1,28 -0,69 -2,04 -0,24 -2,97 

6 
Ефект фінансового левериджу EFL= 

(ROCE-I/D)×(1-t)× KFL, % 
5,34 14,66 0,33 6,39 +9,32 -14,33 +6,06 +1,05 

Таблиця 3. Ефект фінансового левериджу ПАТ "ЕК Чернівціобленерго" у 2010—2013 роках

Розраховано автором на основі звітності ПАТ "ЕК"Чернівціобленерго" за 2010—2013 рр. [6].

№ Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Відхилення +/- 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2013/ 

2010 

1 Рентабельність реалізації продукції EBIT/S×100,% 2,68 4,42 6,10 4,24 +1,74 +1,68 -1,86 +1,56 

2 Коефіцієнт оборотності активів S/A 1,27 1,46 1,86 1,85 +0,19 +0,40 -0,01 +0,58 

3 Коефіцієнт податкового навантаження (1-t) 0,45 0,70 0,78 0,66 +0,25 +0,08 -0,12 +0,21 

4 Коефіцієнт безоплатних зобов’язань 1+Lif/(E+D) 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - 

5 Коефіцієнт фінансових витрат (1-I/EBIT) 0,85 0,93 0,41 0,98 +0,08 -0,52 +0,57 +0,13 

6 Коефіцієнт фінансового левериджу (KFL) 4,25 3,56 1,52 1,28 -0,69 -2,04 -0,24 -2,97 

7 Балансова ціна акцій E/SO 1,23 1,52 2,39 2,82 +0,29 +0,87 +0,43 +1,59 

8 Ринковий мультиплікатор MC/NI 30,88 5,42 2,72 3,82 -25,46 -2,70 +1,10 -27,06 

9 Ринкова ціна акцій Pm 2,60 1,58 0,60 1,25 -1,02 -0,98 +0,65 -1,35 

 

Таблиця 4. Декомпозиція ринкової ціни акцій ПАТ "ЕК Чернівціобленерго" у 2010—2013 роках

Розраховано автором на основі фінансової звітності ПАТ "ЕК"Чернівціобленерго" за 2010—2013 роки та даних фондової
біржі ПФТС [6; 7].
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ціна акцій або ж ринкова капіталізація (як сукупна
ринкова вартість усіх акцій емітованих акціонерним
товариством). Тому було б доцільно побудувати фак-
торну модель, що дозволяє визначити вплив структу-
ри та вартості капіталу корпорації на ринкову ціну її
акцій.

Для побудови факторної моделі ринкової ціни акції
використаємо наступні фінансові показники та коефі-
цієнти:

МС=P
m
×SO (9);

EPS=NI/SO=NI/E×E/SO (10);
P/E= P

m
/EPS (11);

P/E=MC/NI (12).
Здійснивши перетворення виходячи із взаємо-

зв'язків фінансових показників, отримаємо наступну
факторну модель для оцінки вартості акцій:

P
m
=EPS×P/E=ROE×BPS×P/E=

= EBIT /S ×S / A× ( 1- t) × (1 +L
i f

/ (E +D)) × ( 1- I/
EBIT)×(1+D/E)×E/SO×MC/NI (13).

Основною перевагою даної моделі (1.13) є мож-
ливість визначити силу впливу на ринкову вартість акцій
таких фундаментальних факторів, як рентабельність
реалізації продукції, оборотність капіталу, питома вага
безоплатних зобов'язань, коефіцієнт фінансових ви-
трат, коефіцієнт фінансового левериджу, балансова
вартість акцій та коефіцієнт ціна/дохід. У таблиці 4
здійснимо декомпозицію ринкової ціни акцій ПАТ "ЕК
Чернівціобленерго" у 2010—2013 роках".

Як бачимо з таблиці 4 ринкова ціна акцій ПАТ "ЕК
Чернівціобленерго" протягом 2010—2013 років має
нестійку динаміку, свого найбільшого значення досяг-
ла у 2010 році і становила 2,6 грн. за одну просту ак-
цію, найменшого значення 0,6 грн. досягла у 2012
році. При цьому варто зазначити, що основним фак-
тором, що формує ринкову ціну акцій є ринковий
мультиплікатор Р/E, який відображає індивідуальне
ставлення інвесторів до акцій даної корпорації і ха-
рактеризує скільки гривень вони готові заплатити за-
ради отримання 1 гривні прибутку даної корпорації.
Велике значення даного коефіцієнта свідчить про те,
що акції є переоціненими (виходячи з логіки дохід-
ності, яку вони забезпечують), низьке та менше оди-
ниці свідчить про недооцінку інвесторами акцій
підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На даний момент не існує одностайності серед на-

уковців стосовно критеріїв, які необхідно застосову-
вати для оцінки ефективності функціонування корпо-
рацій. Під час пошуку показників, які відображають
ефективність фінансово-господарської діяльності по-
трібно враховувати концепцію вартісно-орієнтовано-
го фінансового управління, основною метою якого є
максимізація добробуту власників корпорації (акціо-
нерів).

У цьому контексті важливими є показники рента-
бельності власного капіталу та ринкової вартості акцій,
які дозволяють побачити інтенсивність приросту влас-
ного капіталу (ROE) та його ринкову оцінку, що знахо-
дить своє вираження в ринковій капіталізації корпорації.
Оскільки дані показники є комплексними і інтегровани-
ми, доцільною є їх декомпозиція на структуроутворю-

ючі компоненти, якими є фактори операційної і фінан-
сової ефективності.

Методичний підхід, який закладений в основі мо-
делі Du Pont дозволив виділити шість основних фак-
торів впливу на рентабельність власного капіталу та
будувати восьми факторну модель ринкової ціни
акцій, що поєднало в одну систему та дало мож-
ливість кількісно оцінити вплив фундаментальних
фінансових факторів (структура та вартість капіта-
лу) на ключові критерії ефективності функціонуван-
ня корпорацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За часів СРСР в Україні система контролю була сфор-

мована на підгрунті командно-адміністративного устрою, в
якому увага була зосереджена на політичних функціях кон-
тролю, шляхом сильної централізації управління, що не-
гативно впливало на компетентність та об'єктивність, діяв
так званий принцип "виявити і покарати". У результаті цього
об'єкти управління поступово стали відходити від реально-
го контролю, а сам процес ставав все більше формальним,
що, передусім, вплинуло на темпи розвитку економіки. Краї-
на потребувала кардинальних змін, змін потребував сам
зміст здійснення контролю. У 1991 р. разом із прийняттям
Закону України "Про аудиторську діяльність" з'явився аудит
як незалежна форма фінансового контролю. Наступний етап
розвитку аудиту в Україні характеризується вивченням мож-
ливостей використання аудиту в державному секторі. Аудит
у Збройних Силах України поняття нове, малодосліджене
та потребує подальших досліджень як з теоретичної, так і
практичної сторони.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематикою внутрішнього аудиту займались такі
вчені, як Б. Валуєв, Н. Дорош, Р. Сиротяк, Г. Давидов та інші.
Більшість праць українських науковців присвячені, дослід-
женню питань внутрішнього аудиту у бюджетних установах.
Зважаючи на це, питання вивчення особливостей впровад-
ження внутрішнього аудиту у Збройних Силах України по-
требує подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінка стану впровадження внутрішньо-

го аудиту у Збройних Силах України та аналіз його резуль-
татів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Питання про запровадження внутрішнього аудиту бюд-
жетних установ в Україні має тривалу передісторію. Вже

У статті розглядаються питання впровадження внутрішнього аудиту у Збройних Силах Украї-

ни. Особлива увага приділена функціям та завданням Департаменту внутрішнього аудиту та

фінансового контролю Міністерства оборони України, його структурі та результатам роботи

аудиторів, проведено аналіз нормативно-правової бази щодо проведення внутрішнього ауди-

ту у бюджетних установах та, зокрема, у Збройних Силах України. Також проаналізовано дина-

міку обсягів збитків у Міністерстві оборони України за певні періоди 2012—2014 років, збитки у

Збройних Силах України у 2013 році. Проведено аналіз відшкодування та попередження збитків

у Збройних Силах України у 2013 році. Проаналізовано матеріали аудитів відправлених до пра-

воохоронних органів, зокрема кількості осіб притягнених до матеріальної та дисциплінарної

відповідальності за 2013 рік.

The article deals with the implementation of internal audit in the Armed Forces of Ukraine. Particular

attention is paid to the roles and missions of the Department of internal audit and financial control of

the Ministry of Defence of Ukraine, its structure and the results of the auditors, the analysis of the

legal framework on internal audit in public institutions and in particular in the Armed Forces of Ukraine.

Also the amount of losses in the Defense Ministry of Ukraine for certain periods of 2012—2014 years,

losses in the Armed Forces of Ukraine in 2013. The analysis of compensation and prevention of losses

in the Armed Forces of Ukraine in 2013. Analysis of audit materials sent to law enforcement agencies,

including the number of people attracted to the financial and disciplinary liability for 2013 year.
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наприкінці 90-х років ХХ ст. науковими дослідженнями і
практикою було доведено, що причиною значних втрат бю-
джету є:

1) регулярні зміни у бюджетному законодавстві та
нечіткі формулювання положень;

2) відсутність публічної оцінки бюджетного управління;
3) недосконалість державного фінансового контролю;
4) відсутність у законодавстві жорсткої відповідальності

за серйозні бюджетні правопорушення та зловживання [5].
Усі ці проблемні питання, а також вивчення досвіду про-

відних країн світу, зокрема Франції, Нідерландів та країн
Прибалтики в організації державного фінансового контро-
лю змусило керівництво Державної фінансової інспекції
(ДФІ) до застосування в контрольно-ревізійній роботі по-
ряд з традиційними формами контролю (ревізією та пере-

віркою) таких, що дали б змогу попередити фінан-
сові порушення, оперативно вжити коригуючих за-
ходів у разі їх вчинення та ініціювати через відпов-
ідний орган, визначений законом, внесення змін
до чинних законодавчих і нормативно-правових
актів [8].

У провідних країнах Європи формою такого
контролю є фінансовий аудит. Метою фінансово-
го аудиту є проведення консультацій керівників
об'єктів контролю щодо можливих факторів ри-
зику, оцінка достовірності фінансової звітності та
надання рекомендацій з удосконалення системи
внутрішнього контролю. Необхідно відмітити, що
фінансовий аудит є незалежним, завдяки чому
взаємодія бізнесу та влади стає більш прозорішою
та зменшується суспільно-політичне нагнітання в
сфері економіки, а також дозволяє бюджетним
організаціям самостійно приймати рішення та не-

сти особисту відповідальність за економічні наслідки своєї
діяльності.

Першим і основним кроком для впровадження такого
контролю в Україні є створення правомірної та дієвої зако-
нодавчої бази.

Передусім, проведення контролю за використанням
бюджетних коштів у формі аудиту фінансово-господарсь-
кої діяльності бюджетних установ передбачено статтею 26
Бюджетного кодексу України [1]. Далі постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 31.12.2004 року №1777 було зат-
верджено Порядок проведення органами ДФІ аудиту фінан-
сової та господарської діяльності бюджетних установ.

Нова форма контролю відповідає також вимогам Про-
грами діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч лю-
дям", якою, зокрема, було передбачено перегляд функцій

Таблиця 1. Завдання Департаменту внутрішнього
аудиту та фінансового контролю Міністерства

оборони України

Джерело: розроблено автором на основі [5].

№ 

з/п 
Завдання 

1 Участь у реалізації державної політики з питань оборони і військового 

будівництва, розробці проектів законів України та інших нормативно-
правових актів з питань внутрішнього аудиту у Збройних Силах України 

за напрямами діяльності Управління 

2 Надання об’єктивних і незалежних рекомендацій щодо: 
 - функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення 

- удосконалення системи управління 

- запобігання фактам незаконного, неефективного та не 

результативного використання бюджетних коштів та державного 

(військового) майна 

- запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності 
підконтрольних суб’єктів 

Таблиця 2. Основні функції Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю
Міністерства оборони України

Джерело: розроблено автором на основі [5].

№ 

з/п 
Функції 

1 Бере участь у реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, розробці, погодженні та 

експертизі проектів законів України та інших нормативно-правових актів за напрямами діяльності Департаменту 

2 Проводить оцінку: 
- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в підконтрольних суб’єктах; 
- ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання; 

- якості надання підконтрольними суб’єктами адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, 

завдань, визначених актами законодавства; 

- стану збереження підконтрольними суб’єктами активів та інформації; 
- стану управління підконтрольними суб’єктами державним (військовим) майном; 

- правильності ведення підконтрольними суб’єктами бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної 
звітності [4]  

3 Проводить аналіз проектів наказів, матеріалів на списання військового майна і державних коштів за інспекторськими 

посвідченнями 

4 Відповідно до Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту планує, організовує та 

проводить планові та позапланові внутрішні аудити 

5 Взаємодіє з питань проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю з підконтрольними суб’єктами, державними 

органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями 

6 Подає Міністру оборони України та керівникам підконтрольних суб’єктів аудиторські звіти і рекомендації для прийняття 

ними відповідних управлінських рішень 

7 Аналізує причини, умови і наслідки виявлених порушень і недоліків, готує і подає до підконтрольних суб’єктів та їх 

органів управління рекомендації щодо усунення та запобігання причинам і умовам, що призвели до недостач бюджетних 
коштів 

8 Здійснює спільні аудиторські перевірки та контрольні заходи з органами Державної фінансової інспекції України 

9 Здійснює методологічне забезпечення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в Міністерстві оборони та Збройних 

Силах України 

10 Відповідно до Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту звітує перед Міністром 

оборони України та Державною фінансовою інспекцією України про результати діяльності Департаменту та 
підпорядкованих управлінь аудиту 

11 Готує узагальнені аналітичні матеріали та іншу інформацію за результатами внутрішнього аудиту та фінансового 
контролю та надає її Міністру оборони України 

12 Готує узагальнені аналітичні матеріали за результатами внутрішнього аудиту та фінансового контролю та доводить їх до 
органів управління підконтрольних суб’єктів за підпорядкованістю 

13 Створює та забезпечує повноту і достовірність бази даних внутрішнього аудиту та своєчасне її оновлення 
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Рахункової палати України і ДКРС (ДФІ) з метою вдоскона-
лення системи зовнішнього та внутрішнього контролю і
аудиту використання коштів державного і місцевих бюджетів
[2].

Пріоритетність цього напряму підтверджено також Кон-
цепцією розвитку державного внутрішнього фінансового
контролю, підготовленою за участю міжнародних фінансо-
вих інституцій та схваленою розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 24.05.2005 року №158-р.

Нарешті, 15 грудня 2006 року Верховною Радою Украї-
ни було прийнято Закон "Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо запобігання фінансовим
правопорушенням, забезпечення ефективного використан-
ня бюджетних коштів, державного і комунального майна",
яким передбачено здійснення ДФІ державного фінансово-
го контролю шляхом проведення фінансового аудиту та
інспектування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.

Таким чином, перший крок до створення аудиторсь-
ких служб в Україні було здійснено шляхом створення
правового поля для впровадження державного аудиту
фінансової і господарської діяльності бюджетних уста-
нов (органів, установ чи організацій, визначених Консти-
туцією України, а також установи чи організації, створені
у встановленому порядку органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, які повністю утри-
муються за рахунок відповідно державного чи місцевого
бюджету) [5].

Внутрішній аудит в Україні перебуває на початковій
стадії свого розвитку. Він більше притаманний корпоратив-
ним суб'єктам господарювання, але вже кілька років актив-
но запроваджується і в секторі загального державного уп-
равління.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
28.09.2011 року №1001 усі керівники міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади з 1 січня 2012 року були
зобов'язані створити та забезпечити функціонування
підрозділів внутрішнього аудиту. Запровадження діяльності
з внутрішнього аудиту в усіх міністерствах, інших централь-
них органах виконавчої влади та їх територіальних органах
розпочато у 2012 році [3].

Служба внутрішнього аудиту Збройних Сил України в
Міністерстві оборони України створена 01.07.2012 року в складі:

— Департамент внутрішнього аудиту та фінансового кон-
тролю Міністерства оборони України (далі — Департамент).

— Територіальне управління внутрішнього аудиту
військових частин, безпосередньо підпорядкованих
Міністерству оборони України та Генеральному штабу
Збройних Сил України.

— Територіальне Північно-Східне управління внутріш-
нього аудиту та контролю Департаменту внутрішнього ауди-
ту та фінансового контролю Міністерства оборони України.

— Територіальне Західне управління внутрішнього
аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту та
фінансового контролю Міністерства оборони України.

— Територіальне Південне управління внутрішнього
аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту та
фінансового контролю Міністерства оборони України.

— Територіальне Центральне управління внутрішнього
аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту та
фінансового контролю Міністерства оборони України.

— Територіальне Кримське управління внутрішнього
аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту та
фінансового контролю Міністерства оборони України [4].

Однак лише 14.11.2012 року наказом Міністра оборо-
ни України №753 "Про організацію діяльності з внутрішнь-
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Рис. 1. Обсяги збитків у Міністерстві оборони України у перших кварталах
2012—2014 років, млн грн.
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Рис. 2. Збитки у Збройних Силах України у 2013 році,
млн грн.
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ого аудиту та затвердження Порядку проведення внутріш-
нього аудиту підрозділами Служби внутрішнього аудиту
Збройних Сил України" був затверджений Порядок прове-
дення внутрішнього аудиту підрозділами Служби внутріш-
нього аудиту Збройних Сил України

Розглянемо завдання Департаменту (таблиця 1).
Департамент, відповідно до покладених на нього зав-

дань, виконує наступні функції (таблиця 2).
З впровадженням внутрішнього аудиту у Міністерстві

оборони України ситуація щодо зловживань та фінансових
порушень змінилась в кращу сторону, зокрема система по-
передження зловживань, що введена у 2013 році, дозволи-
ла вже зберегти мільйони гривень. Фінансова дисципліна в
Збройних Силах України змінилася на краще. Для порівнян-
ня за перший квартал 2012 р. збитки у Міністерстві оборони
склали 60 млн грн., за такий де період 2013 р. — 100 млн
грн., а в 2014 році — 13 млн грн. (рис. 1). Це свідчить про те,
що нова Система працює. При цьому у 2014 році поперед-
жено збитків на 40 млн грн. [6].

Аналізуючи дані показники, можна сказати, що нова
система фінансового контролю, а саме: внутрішній аудит,
"привчила" чиновників та керівників всіх рівнів до того, що
Служба внутрішнього аудиту уважно стежить за законністю
проведених господарських операцій (ще на стадії їх прове-
дення), чого не було під час ревізій, і може попередити всі
можливі незаконні операції.

У 2013 році у Міністерстві оборони України з метою
запобігання проявам корупції та порушенням законодавства
запроваджено такий вид діяльності, як попередній моніто-
ринг найбільш ризикових операцій і завдяки цьому поперед-
жено зайвих витрат та втрат бюджетних коштів на суму 90,3
млн грн.

У 2013 році Службою внутрішнього аудиту Збройних
Сил України проведено 626 аудитів, якими встановлено по-
рушень фінансово-бюджетної та господарської дисципліни,
що призвели до втрат та збитків на суму 170,6 млн грн., з
яких відшкодовано та поновлено 39,8 млн грн. Також попе-
реджено збитків, зайвих витрат бюджетних коштів та втрат
надходжень на суму 518 млн грн. (рис. 2).

У ході проведення контрольних заходів попереджено
та усунуто інших порушень фінансової дисципліни, які не
призвели до збитків, на суму 427,7 млн грн., забезпечено
погашення 78 млн грн. дебіторської та 1,5 млн грн. креди-
торської заборгованості [7].

До правоохоронних органів передано матеріали аудитів на
суму 131,8 млн грн. втрат та збитків, до відповідальності притяг-
нуто 917 осіб (471 особу — до матеріальної, 482 — до дисципл-
інарної), з них 53 особи звільнено із займаних посад [7].

Підсумовуючи вищевикладений матеріал, можна дійти
висновку, що впровадження внутрішнього аудиту у Зброй-
них Силах України — рух у правильному напрямку. Тому
його впровадження та розвиток є питанням дуже актуаль-
ним та потребує подальшого дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У глобалізованій економіці стрімко накопичують-

ся фінансові дисбаланси та чинники фінансової не-
стабільності, пов'язані із новими фінансовими техно-
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Досліджено окремі питання щодо оцінки макроекономічних зовнішніх та внутрішніх фінансових

дисбалансів, індикатори та їх порогові значення, які рекомендовані для застосування в країнах ЄС.

Оскільки в Україні офіційно не затверджені індикатори для виявлення фінансових дисбалансів,

здійснено порівняння критеріїв ЄС із близькими по значенню показниками, передбаченими Мето-

дичними рекомендаціями з розрахунку рівня економічної безпеки України, що затверджені нака-

зом Міністерства економіки України від 29.10.2013 № 1277. Проведено розрахунок індикаторів

згідно з Методикою Міністерства економіки для оцінки макроекономічних внутрішніх дисбалансів

в Україні за 2007—2013 роки та перше півріччя 2014 року. Враховуючи, що макроекономічні фінан-

сові дисбаланси накопичуються і стрімко поширюються в глобалізованій економіці, визнано за

доцільне посилити регулювання, нагляд і контроль з боку держави в усіх сегментах фінансового

сектору. Така необхідність випливає із логічної єдності завдань з регулювання як процесу ство-

рення та дотримання норм і правил діяльності фінансових установ; нагляду як форми діяльності

державних органів з метою забезпечення законності, моніторингу та предметного аналізу макро-

пруденційних критеріїв; контролю як комплексного спостереження та перевірки відхилень від стан-

дартів законності, раціональності, ефективності в діях суб'єктів з організації грошових потоків, ви-

користання фінансових, матеріальних ресурсів та діяльності фінансового і фондового ринків.

Certain issues of external and internal macroeconomic misbalances' evaluation are searched as well

as indicators and their threshold amount which are recommended for implementation in EU countries.

Since in Ukraine there's no officially approved indicator to detect financial misbalances, the comparison

was made between EU criteria and indicators with close rates as provided by Methodological

recommendations for estimate of Ukraine's level of economic security approved by Ministry of Economy

of Ukraine on 29.10.2013 №1277. Estimate was done according to Ministry of Economy's methods for

assessment of macroeconomic internal misbalances in Ukraine for years 2007—2013 and the first half

of year 2014. Taking into consideration the growth of financial macroeconomic misbalances and their

wi-dening within globalised economy it's reasonable to strengthen State regulation, supervision and

control over all elements of financial market. Such necessity raised due to a logical unity of regulation

tasks (as a process of setting and maintaining norms and rules of financial entities' activities); supervision

as a form of public agencies' activities aimed at ensuring legality, monitoring and subject-oriented analysis

of macro-prudential criteria; and control as complex overview and inspection of deviations from standards

of legality, rationality and effectiveness of measures to organize money flows, management of financial

and material resources and activity of financial and stock markets.

Ключові слова: системні ризики, макроекономічні зовнішні та внутрішні фінансові дисбаланси, фінансо-
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логіями та інструментами ринку цінних паперів, спе-
кулятивним рухом капіталу та появою фінансових "пу-
хирів", дефіцитом ліквідності, зростанням державно-
го та корпоративного боргу, масштабним збільшен-
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ням фінансових потоків порівняно із матеріальними
тощо. Досліджуючи причини криз, вчені та експерти
здебільшого використовують поняття "макроеконо-
мічна нестабільність",  "грошово-кредитна не-
стабільність", "валютна нестабільність". Водночас
проблематика утворення фінансових дисбалансів та
загострення чинників фінансової нестабільності, ос-
новні канали їх виникнення та розповсюдження, а та-
кож діяльність державних органів нагляду і контро-
лю з метою їх передбачення залишаються недостат-
ньо дослідженими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз індикаторів для визначення

макроекономічних зовнішніх і внутрішніх дисбалансів
у країнах ЄС та в Україні з обгрунтуванням необхідності
посилення державного нагляду та контролю за фінан-
совим сектором у зв'язку із поширенням чинників фінан-
сової нестабільності.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ
ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ
ТА ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

В останнє десятиліття істотно збільшилися світові
потоки капіталу, поступово відбувається процес зняття
формальних обмежень для руху капіталу, змінюється
модель побудови фінансової системи як на національ-
ному, так і в світовому масштабі, національні економі-
ки країн більшою мірою знаходяться під впливом фінан-
сових криз, імпульси для виникнення яких приходять
ззовні [13, с. 104]. Усе частіше експерти визнають, що
світова економіка перебуває в стані невизначеності та
загострення глобальних дисбалансів. Саме з огляду на
це, в науковій літературі поняття "фінансова стабіль-
ність" трактується як відсутність загрозливих диспро-
порцій в економіці, що можуть призвести до виникнен-
ня системної кризи і нездатності фінансових інститутів
забезпечувати ресурсами функціонування економіки,
підтримувати ділову активність реального сектора еко-
номіки та економічної системи. Вчені звертають увагу
на те, що в умовах глобальних змін і фінансово-еконо-
мічних криз, що часто повторюються, найбільш актуаль-
ним завданням є забезпечення стійкості економічної
системи в цілому, а не тільки фінансової і банківської
сфер. Конкретні причини виникнення, масштаби поши-
рення фінансово-економічних криз, механізми їх попе-
редження предметно досліджували П. Гарбер, Р. Дорн-
буш, П. Друкер, П. Кругман, Х.Ф. Мінскі, Е. Роуз,
Дж. Сакс, Дж. Стігліц. Структурні чинники фінансових
криз вивчалися Л. Абалкіним, А. Аганбегяном, С. Гла-
з'євим, Г. Клейнером, Р. Нурєєвим, В. Полтеровичем,
В. Радаевим, В. Сенчаговим, А. Уткіним і іншими вчени-
ми. Проблеми фінансової безпеки знайшли відображен-
ня у працях О. Барановського, В. Сенчагова, М. Єрмо-
шенка, Я. Жаліла, Г. Пастернак-Таранушенко, В. Мун-
тіяна. Валютні, боргові, банківські аспекти кризових
явищ та проблеми регулювання фінансового сектора
досліджені у працях С. Алексашенко, Я. Белінської,
Д. Базилевича, О. Барановського, Т. Богдан, А. Ілларі-
онова, В. Іноземцева, В. Крилової, В. Коваленко, В. Кор-
нєєва, С. Науменкової, С. Міщенко, Т. Унковської, С. Ци-
ганова, С. Якубовського. Проблематика фінансових

дисбалансів відображена в працях А. Апокіна, Л. Гри-
гор'єва, В. Попова, І. Радіонової та інших.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Міністри фінансів та керівники центральних

банків країн "Великої двадцятки" (G20) в 2011 р. з
врахуванням глобалізації міжнародних фінансових
відносин визначили глобальні дисбаланси в світовій
економіці: що відносяться до внутрішньої макроеко-
номічної політики: 1) державний борг, 2) дефіцит
бюджету, 3) рівень приватних заощаджень; 4) вели-
чина заборгованості корпоративного сектору; що
відносяться до зовнішньоекономічних дисбалансів:
1) стан торгівельного балансу; 2) чистий притік до-
ходів від інвестицій; 3) перекази коштів [11]. Щодо
конкретних країн, то під глобальними дисбаланса-
ми розуміють позитивне сальдо поточних операцій
в Китаї і низці інших країн і відповідно дефіцит по
рахунку поточних операцій у США та інших західних
країнах, що покривається за рахунок притоку капі-
талу з Півдня на Захід (так, накопичення валютних
резервів Китаю здійснюється через покупку амери-
канських облігацій Народним банком Китаю) [18, с.
69]. Експерти інституту посткризового світу підкрес-
люють, що має місце глобальний інвестиційний дис-
баланс, коли капітали перерозподіляються від кран,
що розвиваються до розвинених країн [20, с. 10]. На
глобальному рівні мають місце значні відмінності в
обсягах інвестицій, що направляються розвиненими
країнами в інші країни, а також у структурі інвес-
тицій. Так, основною формою інвестицій розвинених
країн є форма прямих інвестицій, а у зворотному
напрямі (зокрема, у США) повертаються інвестиції
у державні облігації [1]. Оцінюючи стан глобальних
дисбалансів необхідно врахувати, що Китай і США
є дуже потужними "гравцями" в світовій економіці.
При цьому Китай має значно вищі темпи якісних змін.
Якщо у 1990 р. частка Китаю у світовому ВВП стано-
вила 1,8%, то в 2010 — вже 9,4%. Частка ж капі-
тальних вкладень в світовому вимірі зросла з 2% до
17,6%. США залишає за собою частку у ВВП на рівні
26,2% у 1990 р., а у 2010 — 23,1%. У капітальних
вкладеннях частка дещо нижча (у 1990 р. — 21,1%,у
2010 — 16,3%) [5, с. 12]. Аналітики Інституту ево-
люційної економіки [4; 17] до найбільш небезпечних
дисбалансів у глобальній системі відносять: 1) фор-
мування полюсу з низькими процентними ставками і
полюсу зі стійко високими процентними ставками; 2)
виникнення полюсу з високими рівнями валютних ре-
зервів і зі значними дефіцитами поточного рахунку
платіжного балансу; 3) формування високого рівня
суверенних боргів у країнах з високорозвиненою
економікою з одночасним зниженням темпів росту
в цих країнах, що не створює передумови для по-
криття цих боргів навіть у найближчі 20 років; 4) ви-
никнення валютного курсового дисбалансу.

Для поступового вирівнювання дисбалансів експер-
ти пропонують: США знизити імпорт, стимулювати
підвищення норми заощаджень, а не споживання; Ки-
таю стимулювати внутрішній попит, підвищити рівень
споживання населення, зменшити експорт, знизити зро-
стання валютних резервів; країнам, що розвиваються
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пропонується стимулювати внутрішній попит та розви-
ток внутрішнього ринку; Японії — обмежити девальва-
цію курсу ієни [10; 16]. Для повноцінного аналізу про-
блем світової економіки експерти також пропонують
дослідити ключовий аспект розвитку — тенденції нако-
пичення капіталу [5, с. 4].

Для оцінки макроекономічних зовнішніх та внут-
рішніх фінансових дисбалансів у країнах ЄС реко-
мендовано до застосовування понад 10 ключових
індикаторів та встановлені їх граничні значення
(табл. 1, 2). Важливим є те, що ключові індикатори
ЄС передбачають аналіз за 3 та 5 останніх років.
Оскільки в Україні офіційно не затверджені індика-
тори для виявлення фінансових дисбалансів, І. Рад-
іоновою [19] здійснено порівняння критеріїв ЄС із
близькими по значенню показниками, передбачени-
ми Методикою з розрахунку рівня економічної без-
пеки України. У нашому дослідженні використано
дану методологію з одночасною актуалізацією по-
казників та їх значень, що були затверджені дещо
пізніше наказом Міністерства економіки України від
29.10.2013 № 1277 [14].

Необхідно підкреслити, що з приводу порогових
значень індикаторів для виявлення дисбалансів три-
ває дискусія. Зокрема США пропонували встановити
обмеження на розмір дефіцитів і профіцитів платіж-
них балансів по поточних операціях на рівні 4% ВВП.
Такий рівень влаштовує США, але профіцит Китаю та

Німеччини становлять дещо вищий рівень — 5—6%
ВВП. США з 1970 років мають постійний дефіцит пла-
тіжного балансу. Експерти пропонують впливати на
подолання глобальних дисбалансів платіжних ба-
лансів по поточних операціях і в такий спосіб забез-
печити стійкість функціонування міжнародної валют-
но-фінансової системи. Зокрема у разі збільшення
активного сальдо платіжного балансу по рахунку по-
точних операцій понад встановлений критерій, реко-
мендується вживати заходи для укріплення валюти, а
дефіцит поточного рахунку в більших, ніж передба-
чено обсягах, зумовлює послаблення валютного кур-
су.

Стосовно оцінки зовнішніх дисбалансів в Україні,
варто підкреслити, що показник "сальдо платіжного
балансу до ВВП (баланс рахунку поточних операцій)"
в основному находиться в межах граничних значень.
У 2012—2013 роках цей показник перевищував гра-
ничні значення на 1—2 відсоткових пункти. Разом з
тим зміна за 3 останні роки реального ефективного
обмінного кур-су (РЕОК), обчисленого на основі
дефлятора ВВП, в декілька разів перевищила граничні
значення. Девальвація національної валюти тільки в
першому півріччі 2014 року сягнула понад 50%. Не-
обхідно звернути увагу, що для країн ЄС рекомен-
дується зміна коливань валюти за 3 останні роки від
+5% до -5% для країн-членів єврозони; від +11%
до -11% для всіх інших країн ЄС.

 
Ключові 

індикатори ЄС 

Рекомендовані 
і порогові 

значення для 

країн ЄС 

 

Близькі за 
змістом індикатори в 

Україні* 

Рекомендовані і 
порогові значення в 

Україні згідно Методики 

економічної безпеки* 

 

 

1. 

Середня за 3 останні роки величина 

сальдо рахунку поточних  

операцій 

від -4% 

до +6% ВВП 

Сальдо платіжного 

балансу до ВВП 

від -7% 

до +10% ВВП 

2. Чиста міжнародна інвестиційна 

позиція 

-35% ВВП Відношення чистого 

приросту прямих 

іноземних інвестицій до 

ВВП 

від 4% 

до 7% ВВП 

3. Зміна за 3 останні роки реального 

ефективного обмінного курсу 

(РЕОК), обчисленого на основі 
дефлятора ВВП відносно валют 35 
індустріальних країн 

від +5% 

до -5% для країн-

членів єврозони; 

від +11% 
до -11% для всіх 

інших країн ЄС 

Індекс зміни індексу 

офіційного курсу гривні 
до долара США, 

середній за період 

 

 

від +30% 

до -10% 

4. Зміна за останні 5 років частки 

експорту товарів і послуг у 

платіжному балансі 

 

-6% 

Питома вага 
сировинного та 

низького ступеня 

переробки експорту 

промисловості в 

загальному обсязі  
експорту  

від 0,1 до 60 % 

5.  Зміна за 3 останні роки номінальної 
вартості робочої сили в розрахунку 
на одиницю продукції (відношення 

величин номінальних виробничих 

витрат на 1-го працівника та 

реального обсягу ВВП на 1-го 

зайнятого  

+9% 

для країн-членів 
єврозони; 

 

+12% 

для всіх інших 

країн ЄС 

Різниця між індексами 

продуктивності праці та 
реальної 
середньомісячної 
заробітної плати  

від +0,5 відсоткових 

пункти 
до +12 відсоткових 

пункти 

Таблиця 1. Індикатори та порогові значення для оцінки макроекономічних зовнішніх
дисбалансів у країнах ЄС та в Україні

Джерело: до табл. 1, 2, 3:
Радіонова І.Ф. Теорія фінансової нестабільності як інструментарій сучасної макроекономіки / І.Ф. Радіонова // Вісник Киї-

вського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2013. — № 146 [Електронний ресурс]: — Режим доступу: <http:/
/cyberleninka.ru/article/n/teoriya-finansovoy-nestabilnosti-v...

* Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України / Наказ Міністерства економіки України від
29.10.2013 № 1277 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua
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До макроекономічних зовнішніх дисбалансів у краї-
нах ЄС віднесено також показник зміни за 3 останні роки
номінальної вартості робочої сили в розрахунку на оди-
ницю продукції (тобто відношення величин номінальних
виробничих витрат на 1-го працівника та реального об-
сягу ВВП на 1-го зайнятого). В Україні в Методичних
рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної без-
пеки наведено близький по суті показник "різниця між
індексами продуктивності праці та реальної середньо-
місячної заробітної плати". Таким чином, рівень продук-
тивності праці та рівень доходів необхідно постійно кон-
тролювати. У якості важливого показника оцінки дис-
балансів в країнах ЄС використовується індикатор зміни
за останні 5 років частки експорту товарів і послуг у
платіжному балансі. В Україні в Методичних рекомен-
даціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки на-
ведено показник "питома вага сировинного та низького
ступеня переробки експорту промисловості в загально-
му обсязі експорту". Необхідно підкреслити, що на да-
ний час питома вага сировинного та низького ступеня
переробки експорту промисловості в загальному обсязі
експорту в Україні залишається дуже високою і стано-
вить понад 60%. І це свідчить про досить низькій рівень
конкурентоспроможності українських товарів на світо-
вих ринках.

 Індикатори та порогові значення для оцінки макро-
економічних внутрішніх дисбалансів у країнах ЄС та в
Україні представлені в таблиці 2.

У процесі дослідження здійснено розрахунок
індикаторів згідно Методики Міністерства економіки
для оцінки макроекономічних внутрішніх дисбалансів
в Україні за 2007—2013 роки та перше півріччя 2014 року

(табл. 3). Дані таблиці 3 показали, що окремі інди-
катори з визначення макроекономічних внутрішніх
дисбалансів в Україні, мають реальні значення, які
перевищують, або впритул наблизилися до гранич-
них критеріїв. Значно перевищив граничний рівень
(160 % ВВП) розмір корпоративного боргу. З огля-
ду на дані таблиці 3 можна констатувати наявність в
Україні фінансових дисбалансів. Це означає, що про-
цеси утворення державного, гарантованого держа-
вою та корпоративного боргу, стан дефіциту бюд-
жету, інфляційні процеси, сфера кредитування, ма-
ють бути під постійним наглядом і контролем з боку
держави.

Необхідно звернути увагу, що на саміті "Великої
двадцятки" було узгоджено розширений перелік кон-
кретних індикативних критеріїв для оцінки причин ви-
никнення і масштабів розповсюдження глобальних
дисбалансів. Такі критерії мають бути розміщені в
"Індикативному керівництві" (Indicative Guidelines) і
слугувати основою для своєчасного розпізнання дис-
балансів і ухвалення превентивних та коригуючих за-
ходів. Критерії оцінки фінансових дисбалансів мають
бути розповсюджені на всі складові фінансового сек-
тора, який включає: фінансовий ринок — грошово-
кредитний ринок (ринок короткострокового та дов-
гострокового кредитування, депозитний ринок); ри-
нок капіталу (інвестиційного, виробничого, інтелек-
туального); валютний ринок (спотовий, форвардний,
свопів); ринок банківських металів; фондовий ринок
— ринок короткострокових боргових фінансових
інструментів; ринок довгострокових боргових фінан-
сових інструментів (облігацій); ринок фінансових

Таблиця 2. Індикатори та порогові значення для оцінки макроекономічних внутрішніх
дисбалансів у країнах ЄС та в Україні

Джерело: див. табл. 1.

 

Ключові 
індикатори ЄС 

Рекомендовані 
і порогові 

значення для країн ЄС 

 

Близькі за 
змістом індикатори в 

Україні 

Рекомендовані і 
порогові значення в 

Україні згідно з 
Методикою економічної 

безпеки 

 

1. 

Річне зростання гармонізованого 

індексу цін на житло  

+6%  Рівень інфляції  
(до грудня попереднього 

року)  

не більше 12%  

2. Зміна обсягу кредитування 

приватного сектору (нефінансових 

корпорацій, домогосподарств, 

некомерційних організацій)  

+15% ВВП Питома вага 

довгострокових кредитів 

у загальному обсязі 
наданих кредитів, % 

 

Частка споживчих 
кредитів, наданих 

домогосподарствам у 

загальній структурі 
кредитів, наданих 

резидентам  

від 25  

до 60%  

 

 

 

від 9% 
до 21% 

3. Величина заборгованості 
приватного сектору (вартість позик і 
цінних паперів, окрім акцій) 

обчислена на неконсолідованій 
основі  

 

 

160% ВВП  

 

 

Відсутній  

 

 

Відсутній 

4. Загальний державний борг 
(Маастріхстські критерії)  

60% ВВП Відношення обсягу 
державного та 

гарантованого державою 

боргу до ВВП  

від 20 до 60 % ВВП 

5.  Рівень дефіциту  

бюджету (Маастріхстські критерії) 
 

3% ВВП  Відношення 

дефіциту/профіциту 

бюджету до ВВП 

від 3 до 10% 

6.  Середній за 3 останні роки рівень 

безробіття  

 

10% Рівень безробіття за 

методологією МОП  

від 5 до 9 % 
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інструментів, що надають право власності (акцій, інве-
стиційних сертифікатів, сертифікатів фондів операцій
з нерухомістю); ринок приватизаційних фінансових
інструментів; ринок іпотечних фінансових інстру-
ментів; ринок похідних фінансових інструментів (ф'ю-
черсів, опціонів, свопів); фінансові інститути — бан-
ки, депозитарії, репозитарії, страхові компанії, кре-
дитні спілки, фінансові компанії, інститути спільного
інвестування, лізингові та факторингові компанії, кре-
дитно-гарантійні установи, недержавні пенсійні фон-
ди, компанії з управління активами, ломбарди, інвес-
тиційні фонди різного типу, саморегулівні організації
фінансового ринку; регуляторні та наглядові органи
— Національний банк України, Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку, Національна ко-
місія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.

Необхідно підкреслити, що ідея подолання глобаль-
них дисбалансів була викладена в "Канському плані дій
із забезпечення зростання і зайнятості", який прийнято
в листопаді 2011 року главами держав "Великої двад-
цятки". У документі визначено такі заходи [12, с. 37—
38]:

а) досягнення бюджетної консолідації (скорочення
дефіциту бюджету, зниження державного боргу, зрос-
тання національних заощаджень);

б) необхідність перебалансування глобальної еко-
номіки (підвищення внутрішнього попиту і споживання
в країнах з ринками, що формуються);

в) проведення структурних реформ (розвиток
інститутів праці, стимулювання збільшення числа оф-
іційних і якісних робочих місць, інвестиції в розвиток
інфраструктури, реформи у сфері послуг, обов'яз-
ковість розкриття інформації фінансовими установа-
ми);

г) активізація реформ в цілях зміцнення націо-
нальних/глобальних фінансових систем (впровад-
ження Базеля ІІ і ІІІ, розвиток ризик-орієнтованого
нагляду, вдосконалення клірингу і торгівлі зобов'я-
заннями з позабіржових похідних інструментів, роз-
робка єдиного набору глобальних стандартів фінан-
сової звітності, впровадження механізму регулюван-
ня ризиків);

д) загальне стимулювання відкритої торгівлі і інвес-
тицій, відмова від протекціонізму, розробка програми
розвитку багатосторонньої торгівлі;

е) спрямування додаткових інвестицій в країни, що
розвиваються.

На світовому рівні також визначено заходи з
усунення чинників короткострокової уразливості і
відновлення стабільності банківських систем і фінан-
сових ринків [12, с. 36, 37]. Крім того, передбачається
посилити нагляд відносно економічної і бюджетної
політики, підвищити якість управління в єврозоні,
підтримувати економічне зростання за допомогою дер-
жавних інвестицій, податкових реформ, адресних за-
ходів по створенню робочих місць. Отже, в докумен-
тах, які приймаються на міжнаціональному рівні,

 

Індикатори 

в Україні 

Порогові 
значення 

економічної 
безпеки* 

Реальні значення індикаторів 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

І 
півріччя 

2014 

1 Рівень інфляції  
до грудня попереднього 

року  

не більше 12%  16,6 22,3 12,3 9,1 4,6 -0,2 0,5 11,6 

 до попереднього року   12,8 25,2 15,9 9,4 8,0 0,6 -0,3 - 

2 Питома вага 

довгострокових кредитів 
у загальному обсязі 
наданих кредитів, %  

від 25  

до 60% * 

 

69,2 

 

69,7 

 

68,1 

 

66,9 

 

62,9 

 

57,8 

 

53,2 

 

59,2 

3 Частка споживчих 

кредитів, наданих 

домогосподарствам у 

загальній структурі 
кредитів, наданих 

резидентам, %  

 

 

від 9% 

до 21% 

 

 

37,6 

 

 

38,2 

 

 

33,4 

 

 

28,6 

 

 

25,2 

 

 

23,0 

 

 

21,2 

 

 

20,9 

4 Відношення обсягу 

державного та 

гарантованого державою 
боргу до ВВП, %  

від 20  

до 60 %  

 

12,3 

 

20,0 

 

34,8 

 

39,9 

 

36,3 

 

36,5 

 

40,16** 
 

- 

 

5 Відношення дефіциту (-) 
/профіциту A до ВВП, % 

від 3 до 10%  
-1,1 

 
-1,5 

 
-4,1 

 
-6,0 

 
-1,8 

 
-3,6 

 
-4,4** 

 

- 

6 Рівень безробіття за 

методологією МОП  

(у віці 15-70 років)  

від 5 до 9 % 6,4 6,4 8,8 8,1 7,9 7,5 7,2 - 

7 Величина 

Aзаборгованості 
приватного сектору 

(вартість позик і цінних 

паперів, окрім акцій) 

обчислена на 

неконсолідованій основі, 
до ВВП, %  

 

 

 

160%  

 

190,4 

 

 

 

 

 

213,9 

 

 

 

 

 

253,4 

 

 

 

 

 

237,1 

 

 

 

 

 

230,9 

 

 

 

 

 

233,3 

 

 

 

 

 

до 255 

(експертна 

оцінка) 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Таблиця 3. Індикатори для оцінки макроекономічних внутрішніх дисбалансів в Україні

Джерело: див. табл. 1. Розраховано за даними Державної служби статистики, Міністерства фінансів, Національного банку
України.

* включені кредити, видані на термін понад 1 рік;
** для розрахунку взято величину ВВП за методологією СНР 1993 року.
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містяться заходи з підтримки світової економіки і, зок-
рема, країн, що розвиваються. Йде активний пошук
контурів майбутньої фінансової архітектури, продук-
тивних механізмів фінансового регулювання. Головне,
щоб ці пріоритети були імплементовані в програмні
документи, які приймаються у сфері для недопущення
фінансової нестабільності. Дж. Боутон и К. Бредфорд
в одній із публікацій МВФ зазначили: "…ізолювати
шоки, перед тим, як вони розповсюдяться широко,
може швидка реакція з боку центральних банків. У світі
глобалізованих фінансових ринків, коли системне збу-
рення в одній країні може негативно вплинути на інші
ринки, нагляд і регулювання мають бути визнані гло-
бальною відповідальністю…".

Таким чином, для подолання глобальних дисба-
лансів та фінансової нестабільності процесам регулю-
вання, нагляду та контролю приділяється ключова роль.
Така логіка випливає із єдності завдань з регулювання
як процесу створення та дотримання норм і правил
діяльності фінансових установ; нагляду як форми діяль-
ності державних органів з метою забезпечення закон-
ності, моніторингу та предметного аналізу макропруден-
ційних критеріїв; контролю як комплексного спостере-
ження та перевірки відхилень від стандартів законності,
раціональності, ефективності в діях суб'єктів з органі-
зації грошових потоків, використання фінансових, ма-
теріальних ресурсів та діяльності фінансового і фондо-
вого ринків.

Контрольна функція держави є особливим видом
її діяльності, що суттєво актуалізується в умовах фінан-
сової нестабільності, оскільки зосереджується на за-
безпеченні чіткого функціонування державного меха-
нізму і фінансової системи, захисті суверенітету краї-
ни, прав, свобод, інтересів громадян, дотриманні пра-
вопорядку, раціонального використання всіх видів ре-
сурсів, управління фінансовими потоками та держав-
ною власністю. Контрольна функція має безпосереднє
відношення до фінансової безпеки та забезпечення
рівноваги економічної системи. Тому наявність загроз
фінансово-економічних криз вимагає розроблення та
впровадження на державному рівні механізмів раннь-
ого їх виявлення, розроблення заходів впливу із залу-
ченням у цей процес профільних міністерств і відомств,
а також органів зовнішнього та внутрішнього контро-
лю. На важливість контрольної функції чітко вказує
Д. Норт. Класифікуючи інститути в управлінському про-
цесі, серед трьох основних складових вчений окремо
виділив контроль. Зокрема до числа інститутів Д. Норт
відніс: 1) формальні правила (конституції, норматив-
но-правові акти, офіційно закріплені норми права);
2) неформальні обмеження (традиції, звичаї, догово-
ри, угоди, добровільно взяті на себе норми поведін-
ки); 3) механізми контролю, або примусу, що забезпе-
чують дотримання правил [6]. Як вже відмічалося, зна-
чення контрольної функції особливо посилюється в
умовах невизначеності, наростанні фінансової неста-
більності та розгортанні криз.

Аналіз праць вітчизняних, зарубіжних вчених і ек-
спертів з питань реалізації контрольної функції дер-
жави дозволяє зробити висновок, що напрацьована
досить значна теоретико-методологічна база контро-
лю. Водночас наявність в економіці ознак фінансо-

вої нестабільності вимагає подальшого розроблення
методологічних засад у частині посилення конт-
рольної функції держави. Завдання щодо відстежен-
ня чинників криз одночасно із функціональними орга-
нами влади, центрального банку мають виконувати
державні органи зовнішнього та внутрішнього конт-
ролю. Об'єктивна необхідність посилення конт-
рольної функції держави, на нашу думку, пов'язана
із загостренням чинників фінансово-економічних
криз, особливо в останні роки. Крім того, це логічно
випливає із заходів, які вживаються в ЄС у рамках
посилення нагляду за фінансовим сектором, створен-
ня Європейської ради із системних ризиків, Євро-
пейської системи фінансового нагляду (контролерів)
та інших загальноєвропейських органів. Такі кроки
свідчать про впровадження централізованих прин-
ципів регулювання фінансових відносин, що логічно
вимагає активної участі держави.

Контрольна функція держави особливо чітко про-
являється через механізми правового регулювання
учасників ринку фінансових послуг, яке здійснюється
за допомогою: дозволу — способу правового регулю-
вання, коли суб'єктам надається право здійснювати
певні дії; зобов'язання — способу закріплення в пра-
вових нормах правил та норм поведінки суб'єктів під
час ведення певної діяльності; заборони — способу
закріплення в правових нормах умов утримання від
окремих незаконних дій. Крім того, контрольна функ-
ція держави в умовах фінансової нестабільності
найбільш предметно проявляється у різних формах
здійснення державних функцій. Слід нагадати, що
форми здійснення функцій держави — це спеціальні
механізми та конкретні інструменти її діяльності, на
базі взаємозв'язаної дії яких можуть бути реалізовані
державні функції. За своїми результатами форми поді-
ляються на правові та організаційні (не правові). Пра-
вові форми — це види здійснення функцій держави,
які включають правові аспекти функціонування усіх си-
стем держави, визначають правові дії і правову відпо-
відальність всіх учасників. До правових форм здійснен-
ня функцій держави відноситься: правотворча —
діяльність держави з підготовки та прийняття актів
законодавства та інших нормативно-правових актів; уп-
равлінська (виконавчо-розпорядча) — діяльність
різних органів з оперативного застосування, виконан-
ня, використання й дотримання правових норм; пра-
воохоронна — захист від можливих правопорушень,
контроль та нагляд за здійсненням законності, дисцип-
ліни та правопорядку; правозастосовна — застосуван-
ня чинних правових норм і винесення обов'язкових для
виконання в різних сферах індивідуально-правових
рішень. Необхідно особливо підкреслити, що в умо-
вах фінансової нестабільності повністю задіються всі
правові форми здійснення функцій держави.

Крім того, в умовах фінансової нестабільності по-
силюється значення організаційних форм здійснення
функцій держави як специфічних видів реальної діяль-
ності в усіх сегментах фінансового сектору. Розрізня-
ють регламентуючу, економічну, організаційно-конт-
рольну, виховну та інші види організаційних форм.
Організаційно-контрольна форма — організація сис-
теми комплексного контролю у сфері здійснення дер-
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жавних функцій. Організаційно-регламентуюча форма
— добір, розстановка, виховання та визначення ефек-
тивності діяльності кадрів у сфері здійснення держав-
них функцій. Організаційно-економічна форма —
організація матеріально-технічного забезпечення
здійснення державних функцій. Організаційно-вихов-
на форма — організація виховання, пропаганди, агі-
тації, інформації та іншого забезпечення виховного
впливу на населення у сфері здійснення державних
функцій. Перераховані правові та організаційні фор-
ми здійснення функцій держави мають бути предмет-
но задіяні в процесі регулювання, нагляду та контро-
лю за діяльністю всіх складових фінансового секто-
ра, а також виявлення фінансових дисбалансів та чин-
ників фінансової нестабільності.

ВИСНОВКИ
Кризи та фінансові дисбаланси є наслідком трива-

лої взаємодії частково контрольованих або взагалі не
контрольованих чинників і явищ. Тому має бути поси-
лена роль держави як головного кризового менедже-
ра. Але на даний час експерти констатують несформор-
ваність цілісної системи контролю [3, с. 90 ]. На думку
фахівців МВФ, однією з причин світової фінансової кри-
зи 2007—2008 років стала відокремленість системи мо-
ніторингу та нагляду за різними сегментами фінансово-
го ринку та їх регулювання [2, с. 63]. А це чітко вказує
на те, що повною мірою не задіяна наглядова та конт-
рольна функція держави. Тому враховуючи, що чинни-
ки криз не викоренені, а, навпроти, посилюються під
постійним контролем держави повинні знаходитися:
процеси руху капіталу, стан бюджету і платіжного ба-
лансу, монетарна сфера, валютний ринок, структура і
обіг цінних паперів, державний і корпоративний борг,
глобальні диспропорції і фінансові дисбаланси. Крім
того, завдання з виявлення фінансових зовнішніх та
внутрішніх дисбалансів мають бути імплементовані в
систему визначення рівня економічної безпеки. Також
завдання з оцінки стану фінансових дисбалансів та чин-
ників фінансової нестабільності мають бути введені в
положення органів регулювання, нагляду та контролю.
У більшості країн світу незалежно від наявності різних
інституційних структур регулювання та нагляду за фінан-
сову стабільність відповідає центральний банк [9].
Фінансова криза виявила слабкі місця фінансового ре-
гулювання та нагляду. Якщо раніше основна увага ре-
гуляторів приділялась платоспроможності та стійкості
окремих фінансових установ, то криза довела не-
обхідність належного регулювання та нагляду за фінан-
совим сектором в цілому. На думку практиків, макро-
пруденційний нагляд не може зводитися до узагальнен-
ня ризиків окремих учасників фінансових ринків, а по-
винен здійснювати системну оцінку стійкості фінансо-
вого сектора загалом [9]. Враховуючи, що макроеко-
номічні фінансові дисбаланси накопичуються і стрімко
поширюються в глобалізованій економіці, необхідно
посилити регулювання, нагляд і контроль з боку дер-
жави в усіх сегментах фінансового сектору. Це пред-
метно випливає із логічної єдності завдань з регулюван-
ня як процесу створення та дотримання норм і правил
діяльності фінансових установ; нагляду як форми діяль-
ності державних органів з метою забезпечення закон-

ності, моніторингу та предметного аналізу макропруден-
ційних критеріїв; контролю як комплексного спостере-
ження та перевірки відхилень від стандартів законності,
раціональності, ефективності в діях суб'єктів з органі-
зації грошових потоків, використання фінансових, ма-
теріальних ресурсів та діяльності фінансового і фондо-
вого ринків. Разом робота в такому напрямі означає
активізацію контрольної функції держави в умовах
фінансової нестабільності.
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ВСТУП
Основою існування національної економіки є процес

суспільного відтворення. У масштабах країни тісно пере-
плітаються окремі галузі та регіони, виробники і споживачі,
ресурси, попит і пропозиція товарів і послуг.

Ресурсозабезпечення є одним з найважливіших чин-
ників підвищення ефективності діяльності підприємств. Че-
рез показник матеріаломісткості відбивається ефективність
використання матеріальних ресурсів, залучених у процес
виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки сучасне підприємство є відкритою економіч-

ною системою, воно вступає в економічні відносини з інши-
ми підприємствами, а для цього необхідно постійно підтри-
мувати певні напрямки науково-технічного прогресу, забез-
печуючи конкурентоспроможність національної продукції на
світовому ринку.

Кінцеві цілі і задачі функціонування підприємств за
своєю природою є об'єктивними, але конкретизуються вони
в економічній політиці підприємства і в тому числі ресурсоз-
берігаючій політиці.

Ефективність — зіставлення корисного ефекту (резуль-
тату) і витрат. Підвищити ефективність значить досягнути
скорочення витрат на одиницю ефекту (одиницю продукту).
Ефективність стосовно окремо взятої господарюючої оди-
ниці не тотожна ефективності в масштабах суспільства. Якщо
підприємство здійснює свою діяльність з мінімальними вит-
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ратами всіх чинників виробництва, то в цьому випадку йде
мова про виробничу ефективність або ефективність вироб-
ництва окремої господарської одиниці.

Економічна ефективність характеризує результативність
всього виробництва. Підприємство буде ефективним тоді,
коли найбільш повно задоволені потреби всіх членів сусп-
ільства за даних обмежених ресурсів. По відношенню до
використання матеріальних ресурсів показником ефектив-
ності виступає відношення сукупного обсягу реалізованої
продукції до здійснених матеріальних витрат, показник ма-
теріаловіддачі, або зворотний йому показник матеріаломі-
сткості. Це традиційний підхід до оцінки ефективності ви-
користання матеріальних ресурсів.

За критерій ефективності функціонування ресурсозбе-
рігаючої політики слід прийняти її оптимальність. Оптималь-
но, тобто знаходячи єдине найкраще рішення, з урахуван-
ням обраних критеріїв оптимальності.

Ресурсозберігаюча політика — багатоцільове завдан-
ня, яке включає:

— достатність ресурсозабезпечення;
— створення нової сировинної бази;
— перехід на поновлювані джерела ресурсів;
— підвищення (поглиблення) переділу ресурсів;
— зниження матеріаломісткості;
— підвищення матеріаловіддачі.
Нами встановлено, що не може бути єдиного крите-

рію оптимальності функціонування ресурсозберігаючої
стратегії. Повинна бути система інтегральних показників,
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що оцінюють ефективність ресурсозберігаючої стратегії
[1, с. 95].

В якості критерію оптимальності можуть бути такі уза-
гальнюючі (агрегатні) показники:

І — обсяг національного доходу або обсяг кінцевого
продукту на душу населення або загальний рівень доходів
населення;

ІІ — необхідно порівняти рівень потреб в матеріальних
ресурсах з рівнем їх реального задоволення і мінімізувати
цей розрив як критерій оптимальності: чим розрив менше,
тим модель ресурсозберігаючої політики ефективніше.

В якості глобального критерію оптимальності ефектив-
ності ресурсозберігаючої політики можна прийняти еконо-
мічне зростання. Також слід відмітити набір факторів, що
забезпечують внесок у прирощення критерію оптимальності
ресурсозберігаючої політики (рис. 1).

Ресурсозберігаюча політика підприємств машинобуду-
вання призначена для:

1) вирішення внутрішніх регіональних проблем ресур-
созбереження, до яких відноситься в першу чергу організа-
ція переробки та відходів виробництва і споживання на даній
території;

2) виявлення та висунення особливо великих проблем у
сфері ресурсозбереження для їх вирішення на рівні держа-
ви тоді, коли регіон не в змозі їх вирішити тільки своїми си-
лами.

У центрі ресурсозберігаючої політики підприємств ма-
шинобудування лежить вирішення великих регіональних
проблем у сфері ресурсозбереження, які повинні здійсню-
ватися в першу чергу силами самого регіону, але в особли-
вих випадках регіон може ініціювати, висувати рішення особ-
ливо великих проблем регіону на рівень державної ресур-
созберігаючої політики.

У вирішенні внутрішніх, регіональних проблем ресур-
созбереження регіон, за допомогою ресурсозберігаючої
політики, вступає у взаємодію з усіма підприємствами ма-
шинобудування, розташованими на даній території.

Одночасно з цим, регіон може вступати самостійно і в
міжрегіональні відносини для вирішення своїх завдань. Усі
ці взаємодії визначаються масштабністю завдань і наявні-
стю можливостей їх вирішення.

На рівні галузі ресурсозберігаюча політика покликана
вирішувати свої специфічні, притаманні цьому рівню, зав-
дання. Ресурсозберігаюча політика підприємств машинобу-
дування націлена на вирішення завдань двох типів:

— по-перше, на вирішення завдань державної ресур-
созберігаючої політики, що знаходяться в компетенції га-
лузі.

Так, створення необхідної нової техніки в рамках дер-
жавної ресурсозберігаючої політики, здійснюватиметься
підприємствами машинобудування на основі державного
замовлення.

— по-друге, галузь покликана вирішувати суто свої га-
лузеві проблеми ресурсозбереження, що забезпечують пер-
спективи розвитку своєї галузі.

Вирішення галузевих проблем, у свою чергу, може бути
настільки великим, що потребує участі державного рівня.

Таким чином, підприємства машинобудування вступа-
ють у взаємодію з державною ресурсозберігаючою політи-
кою на основі прямих і зворотних зв'язків і вирішує постав-
лені перед ними проблеми на основі координації та узгод-
ження дій з іншими підприємствами машинобудування.

Ресурсозберігаючий менеджмент повинен стати обо-
в'язковим елементом реалізації ресурсозберігаючої політи-
ки підприємств машинобудування. Можна виділити такі на-
прями ресурсозберігаючого менеджменту на підприємствах
машинобудування:

1. Введення сучасної системи оцінки, обліку та прогно-
зу використання матеріальних ресурсів у галузі.

До числа перспективних завдань у цій області належить
організація планування, обліку і прогнозу використання
матеріальних ресурсів у галузі на основі системи показників,
що забезпечує порівняння вітчизняного та зарубіжного
рівнів стану ефективності споживання ресурсів у галузі. Це
необхідно для визначення перспективної програми дій.

2. Перегляд асортименту продукції підприємств маши-
нобудування на основі даних маркетингу. Необхідно при-
пинити виробництво виробів, які не знаходять збуту або не-
рентабельних і переключити ресурси на випуск нових перс-
пективних видів товарів, слід шукати ринкові ніші, що доз-
воляють більш раціонально використовувати наявні ресур-
си.

3. Оцінка технічного рівня підприємств, ступеня пере-
ділу обробки первинної і вторинної сировини та їх відповід-
ності товарній продукції на основі даних маркетингу та сер-
тифікації, визначення необхідних обсягів та напрямів про-
ведення "другої індустріалізації".

4. Раціоналізація організаційної структури підприємств
машинобудування на основі виділення і продажу або зак-
риття неперспективних виробництв, філій, цехів і формуван-

Фактори прирощення критерію оптимальності ресурсозберігаючої політики 
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Джерело: [2, с. 97].

Рис. 1. Фактори прирощення критерію оптимальності ресурсозберігаючої політики
підприємств машинобудування
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ня нових структур, що забезпечують принципове оновлення
виробництва, з позицій організації раціонального викорис-
тання матеріальних ресурсів та ефективності виробництва.

5. Освоєння сучасного досвіду менеджменту підпри-
ємств машинобудування в сфері ресурсозбереження. Роз-
виток економічної бази реформ ресурсозбереження
підприємств машинобудування вимагає керівників, здатних
управляти в ринкових умовах, професійно компетентних не
тільки в технології виробництва, але і в маркетингу, фінан-
совому менеджменті та сучасних методах обгрунтування
рішень. Необхідно готовити менеджерів вищої ланки, оріє-
нтованих на вирішення проблем ресурсозбереження
підприємств машинобудування.

Рівень ресурсо- і енергоємності, характерний для
підприємств машинобудування в перспективі може зміню-
ватися під впливом різного роду зовнішніх і внутрішніх чин-
ників. До зовнішніх чинників відноситься ціновий чинник,
пов'язаний з тенденцією зростання світових цін, що склала-
ся останнім часом, на нафту і енергію, а також зростання
попиту на паливно-енергетичні ресурси на світовому і внут-
рішньому ринку. При розробці ресурсоефективної стратегії
підприємств машинобудування необхідно враховувати та-
кож глобальні тенденції, зокрема, довготривалу тенденцію
світової енергетики — це спрямованість на енергозбережен-
ня.

Через те, що в найближчі 3—5 років слід чекати значне
зростання цін, а також дефіцит електроенергії, то підприє-
мствам машинобудування необхідно звернути пильну увагу
на застосування енергозберігаючих технологій у своїй діяль-
ності, інакше ресурсомісткість даного сектора як і раніше
зростатиме.

До теперішнього часу на підприємствах машинобудуван-
ня є низка проблем, що призводять до зростання обсягів
споживання ресурсів. Також можна відмітити серйозне по-
гіршення якості сировинної бази підприємств машинобуду-
вання, велика частина споруд машинобудівних підприємств
і устаткування, технічних засобів виробництва промислової
продукції фактично і морально застаріли і знаходяться в
критичному стані.  Відносно стабільне положення
підприємств машинобудівної галузі останніми роками через
сприятливу кон'юнктуру ринку привело до того, що керів-

ництво галузевих підприємств дотри-
мується ресурсодомінуючих стратегій.
У практиці управління машинобудівни-
ми підприємствами такі стратегії вико-
ристовуються не завжди активно, хоча
повинні розроблятися і впроваджувати-
ся комплексні проекти, що забезпечу-
ють оптимізацію.

Процедури формування ресурсо-
ефективної стратегії на машинобудів-
ному підприємстві повинні враховува-
ти усі чинники прямої і непрямої дії, що
роблять вплив на його функціонуван-
ня.

Чинники прямої дії роблять безпо-
середній вплив на підприємство маши-
нобудування (1 рівень), чинники, що чи-
нять опосередковану дію відносяться
до середовища непрямого впливу (дру-
гий рівень).

До чинників прямої дії (перший
рівень) належить, передусім, віднести
постачальників сировинних і фінансо-
вих ресурсів, а також інформації, що є
дуже значимим, оскільки від умов по-
стачань ресурсів залежать витрати
підприємства машинобудування на
придбані ресурси.

Споживачі — також найважливіший чинник для
підприємств машинобудування, оскільки у взаємодії з ними
формується ринок продукції. Споживачі паливно-енергетич-
них ресурсів звертають увагу на якість і ціну виробленої про-
дукції.

Конкуренти — найбільш динамічний чинник прямої дії
зовнішнього середовища. Об'єктом конкуренції для
підприємств машинобудування виступають матеріальні і
фінансові ресурси, капітал, право використати нововведен-
ня. Особливе місце останнім часом стали займати конку-
рентні позиції за витратами.

Контактні аудиторії також відносяться до зовнішніх чин-
ників, які можуть зробити вирішальну дію на формування
стратегії ефективного ресурсоспоживання підприємств ма-
шинобудування. Саме контактні аудиторії можуть форму-
вати громадську думку відносно ресурсозберігаючих про-
ектів, формувати імідж підприємства. Це відношення соціу-
му, населення, контрагентів, тобто усіх зацікавлених в
успішній реалізації стратегії. Негативне відношення контак-
тної аудиторії до намічених стратегічних цілей може приве-
сти до неприйняття стратегії, недосягнення намічених цілей
підприємствами машинобудування.

До чинників середовища непрямої дії відносяться
державно-політичні,  економічні, технологічні і соц-
іальні чинники. Найбільш значимі з економічних чин-
ників — це інфляція, податки, рівень процентних ста-
вок на капітал, наявність робочих рук з необхідним
рівнем кваліфікації.

Після оцінки впливу зовнішніх чинників слід детально
проаналізувати чинники внутрішнього середовища і, пере-
дусім, наявний ресурсний потенціал підприємства машино-
будування і міру його ефективного використання (рис. 2).

Окрім дослідження ресурсного блоку машинобудівно-
го підприємства має бути в обов'язковому порядку проана-
лізований стан системи управління ресурсами (функціональ-
ний блок). Незадовільний стан системи менеджменту ре-
сурсів може привести до виникнення проблемних ситуацій і
ускладнити реалізацію управлінських рішень, спрямованих
на економію усіх видів ресурсів.

Зупинимося детальніше на технології розробки стратегії
ефективного ресурсоспоживання для машинобудівного

Рис. 2. Система чинників внутрішнього середовища, що
ускладнюють впровадження ресурсоефективної стратегії
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підприємства, послідовність формування
якої показана на рисунку 3. Найважливішою
ланкою такої стратегії повинне стати ресур-
созбереження на всіх стадіях технологічно-
го ланцюжка.

Система управління ресурсозбережен-
ням є засобом, що дає підприємству мож-
ливість досягти того рівня ефективності ре-
сурсозбереження, який воно сама собі вста-
новило. Інтеграція аспектів ресурсозбере-
ження із загальною системою адміністра-
тивного управління може внести свій вклад
в ефективне її впровадження, а також у ре-
зультативність і чіткий розподіл обов'язків.

В якості основних програмних заходів
розробки стратегії ресурсозбереження
підприємств машинобудування можуть бути
названі наступні:

— впровадження комплекту технічних
регламентів, що стандартизують питання
ефективного ресурсоспоживання. Стандар-
ти (технічні регламенти) можуть бути роз-
роблені на державному (національному),
регіональному і корпоративному рівні (чи
рівні підприємства);

— визначення потенціалу ресурсозбе-
реження підприємств машинобудування за
результатами аудиту наявних ресурсів,
створення і оновлення енергетичних і ре-
сурсних паспортів машинобудівних
підприємств;

— проведення заходів щодо стимулю-
вання діяльності центрів, що займаються
реалізацією ресурсоефективних проектів;

— оновлення і модернізація основних
виробничих фондів підприємств машинобу-
дівної галузі, що володіють підвищеною
ресурсомісткістю, впровадження науко-
містких енерго- і ресурсозберігаючих тех-
нологій на стадіях виробництва та транспор-
тування продукції;

— виконання обов'язкової сертифікації
енергоспоживаючого устаткування;

— утилізація відходів основного вироб-
ництва;

— розвиток власної енергетичної бази на основі ство-
рення і експлуатації об'єктів малої енергетики;

— використання альтернативних видів енергії (окрім
нафти і газу);

— оптимізація режимів роботи енергетичного устатку-
вання, яке використовується у виробничому процесі
підприємств машинобудування;

— формування нормативної бази для встановлення тех-
нічно обгрунтованих норм і нормативів витрачання основ-
них видів ресурсів на підприємствах машинобудування.

Ці проблеми життєво важливі для надійного ресурсо-
забезпечення, вони повинні стати невід'ємною частиною ре-
сурсоефективних програм підприємств машинобудування.

ВИСНОВКИ
У реальних практичних ситуаціях результативність уп-

равлінських рішень щодо впровадження ресурсоефективних
проектів зазвичай оцінюється з різних точок зору, є, як пра-
вило, декілька цілей і відповідних критеріїв оптимальності
для підприємств машинобудування. Такого типу задачі
відносяться до розряду багатокритеріальних. Особливе
місце в системі кількісних методів розв'язання багатокри-
теріальних задач займають методи комбінаторної оптимі-
зації, які дозволяють визначити таку комбінацію проектів

(альтернатив), при якій здійснюється раціональний роз-
поділ ресурсів між проектами, який спрямований на мак-
симізацію "загальної вигоди" від розробки родовищ при
обмеженнях на вкладені ресурси.
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Рис. 3. Елементи ресурсоефективної стратегії підприємств
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Cучаcний рoзвитoк екoнoміки України нерoзривнo

пoв'язаний з інвеcтиційними прoцеcами, які є рушійнoю
cилoю інтеграції екoнoміки у cвітoве гocпoдарcтвo за
рахунoк oнoвлення ocнoвних фoндів, переведення ка-
піталів, передачі технoлoгій, іннoвацій та управлінcькoгo
дocвіду. Залучати, викoриcтoвувати чи oбмежувати
інвеcтиції керівництвo кoжнoї країни визначає cуб'єк-
тивнo відпoвіднo дo cвoїх coціальнo-екoнoмічних та
націoнальних ocoбливocтей. Прoблема інвеcтування є
актуальнoю в більшocті країн cвіту, тoж Україна не є
виняткoм.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню питання фoрмування та реалізації ін-
веcтиційнoї пoлітики країни приcвяченo багатo праць як
українcьких, так і зарубіжних автoрів таких, як А. Дука,
Л. Петкoва, В. Прocкурін, Г. Цадo, C. Черкаcoва, Д. Чер-
ваньoва, O. Жилінcькoї, В. Шепель, Л. Шик, Н. Cкoрo-
бoгатoва, З. Шмігельcька та інші. Незважаючи на знач-
ну кількіcть наукoвих рoбіт, щo виcвітлюють різнo-
манітні аcпекти інвеcтування як елементу реалізації
cтратегічнoгo рoзвитку націoнальнoї екoнoміки, дане
питання пoтребує пoдальшoгo дooпрацювання та
вcебічнoгo дocлідження.
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OBJECTIVE NECESSITY AND REAL STATE INVESTMENT IN UKRAINIAN ECONOMY

У cтатті рoзглянута загальна характериcтика інвеcтиційнoї діяльнocті України. Прoаналізoванo

cучаcний cтан інвеcтиційнoгo ринку на основі статистичних даних за останні роки, виявлено ряд

основних факторів, що гальмують надходження іноземних інвестицій до країни. Показаний рей-

тинг України серед 183 країн світу щодо рівня залучення інвестицій та надані дані про обсяги

надходжень з основних країн-інвесторів. Доведено необхідність та позитивні аспекти іноземно-

го інвестування, розглянуто найголовніші заходи щодо вирішення цих проблем, що забезпечать

розвиток інвестиційної діяльності в Україні та сталий розвиток усіх галузей економіки.

In this paper the general characteristics of investment activity in Ukraine. The current state of the

investment market based on statistics in recent years, a number of the major factors hindering foreign

investments into the country.The rating of Ukraine among 183 countries of the world concerning the

level of investment attraction and provided data on the investments of the main countries-investors.

The necessity and positive aspects of foreign investment is provided, considered the most important

measures to address these problems that will ensure the development of investment activity in Ukraine

and sustainable development of all sectors of the economy.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є дocлідження cучаcнoгo cтану

інвеcтиційнoї діяльнocті в Україні, аналіз закoнo-
мірнocтей рoзвитку інвеcтиційнoї діяльнocті на
вітчизнянoму ринку та визначення рoлі інвеcтицій у
прoцеcі реалізації cтратегії рoзвитку націoнальнoї
екoнoмічнoї cиcтеми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фoрмування інвеcтиційнoгo пoтенціалу країни є

надзвичайнo важливoю cкладoвoю cтратегічнoгo
рoзвитку екoнoміки данoї держави. Cаме за рахунoк
залучення інвеcтиційних реcурcів країна мoже забезпе-
чувати викoнання надзвичайнo важливих завдань, які у
майбутньoму cфoрмують низку кoнкурентних переваг в
екoнoмічнo-coціальнoму плані. За cвoєю cуттю, ін-
веcтиції мoжна визначити як дoвгocтрoкoве вкладання
різних видів реcурcів (матеріальні, фінанcoві, інтелек-
туальні та ін.), з метoю пoдальшoгo як екoнoмічнoгo,
так і пoзаекoнoмічнoгo рoзвитку oб'єкту інвеcтування,
oтримання прибутку від вкладання реcурcів та інших
ефектів, щo є наcлідкoм прoцеcу викoриcтання ін-
веcтиційних реcурcів. У періoд екoнoмічнoї кризи cаме
інвеcтиції cприяють вирішенню нагальних прoблем,
cтабілізації екoнoміки, активізації її прoцеcів та підви-
щенню її активнocті, щo відпoвіднo підвищує загальний
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рівень привабливocті екoнoміки для інвеcтoрів, а такoж
визначає пoтенціальні мoжливocті пoдальшoгo рoзвитку
націoнальнoї екoнoміки.

Oднією з найбільш гocтрих прoблем cучаcнoї Украї-
ни залишаєтьcя дocягнення cтабільнoгo екoнoмічнoгo
рocту. У чиcлі фактoрів, щo рoблять безпocередній
вплив на динаміку екoнoмічнoгo рoзвитку, безcумнівнo,
належить інвеcтиційній cфері. Дослідження сутності
інвестицій та позицій різних авторів щодо цього понят-
тя наведено в таблиці (табл. 1).

Відпoвіднo дo даних таблиці 1, cлід відзначити, щo у
ринкoвій екoнoміці інвеcтиції відіграють надзвичайнo важ-
ливу рoль у рoзвитку націoнальнoгo вирoбництва. Завдя-
ки їм здійcнюєтьcя технічне переocнащення підприємcтв,
пoпoвнюютьcя тoварні запаcи і вдocкoналюєтьcя тoвар,
здійcнюютьcя наукoвo-дocлідні рoбoти тoщo. Cаме
пoняття "інвеcтиції" є чи не найуживанішим пoняттям в
екoнoмічній літературі. Oгляд періoдичних видань як за-
рубіжних, так і вітчизняних, cвідчить прo виняткoвий
інтереc дocлідників дo цієї ключoвoї екoнoмічнoї категoрії.
Але детальніший аналіз перекoнує наc у тoму, щo
екoнoмічна наука на cьoгoдні не вирoбила універcальнoгo
визначення категoрії "інвеcтиції", яке відпoвідалo б
пoтребам як теoрії, так і практики. Cпираючиcь на
прoведене дocлідження, пoняття "інвестиції" — це
екoнoмічна діяльніcть, щo передбачає придбання ocнoвних
фoндів, нематеріальних активів, кoрпoративних прав та
цінних паперів в oбмін на кoшти абo майнo.

Cтан інвеcтиційнoї діяльнocті в країні мoжна oці-
нити, прoаналізувавши екoнoмічні пoказники, ocнoв-
ними з яких є загальний oбcяг інвеcтицій, чаcтка
інвеcтицій у ВВП, чаcтка реальних інвеcтицій у за-
гальнoму oбcязі інвеcтицій, загальний рoзмір реальних
інвеcтицій, чаcтка реальних інвеcтицій, cпрямoваних в
ocнoвний капітал, та інші [3, с. 154].

В Україні найпoширенішими фoрмами інвеcтицій є
інвеcтицій в ocнoвний капітал та прямі інoземні ін-
веcтиції. Здійcнення фінанcування інвеcтицій в ocнoвний
капітал мoже відбуватиcя за рахунoк різнoманітних
джерел, cеред яких мoжна виділити фінанcування
інвеcтицій за рахунoк державнoгo бюджету, за рахунoк
міcцевих бюджетів та інші. В Україні найбільшoгo
пoширення набулo залучення влаcних кoштів підпри-
ємcтва, для забезпечення дocягнення влаcне ocнoвнoї
мети інвеcтиційнoї діяльнocті, а cаме: cтвoрення, рoз-
ширення, а такoж рекoнcтрукція та мoдернізація
вирoбничих пoтужнocтей.

Ще oдним надзвичайнo рoзвинутим видoм інвеc-
тиційнoї діяльнocті в Україні є залучення прямих
інoземних інвеcтицій. Даний вид інвеcтицій мoжна
предcтавити як залучення та кредитування реcурcів
міжнарoдних інвеcтиційних інcтитуцій, зарубіжних
кoрпoрацій і фірм, cпільних підприємcтв, щo здійc-
нюєтьcя без фінанcoвих пocередників у вирoбничі
фoнди з метoю oдержання дoхoду і учаcть в управлінні
вирoбництвoм [4, с. 305]. В українcькій екoнoмічній
cиcтемі залучення прямих інoземних інвеcтицій набулo
надзвичайнoгo рoзвитку і oбcяги залучених таким
cпocoбoм кoштів з кoжним рoкoм зрocтає.

Oбcяг прямих інoземних інвеcтицій є oдним з пo-
казників, який характеризує cтупінь інтеграції країни у
cвітoве cпівтoвариcтвo і залежить від привабливocті
oб'єкта інвеcтування.

Аналізуючи інвеcтиційне cередoвище України, cлід
відмітити, щo притік прямих інвеcтицій в екoнoміку Ук-
раїни за даними Державнoгo кoмітету cтатиcтики Ук-
раїни, на 1 cічня 2011 рoку cтанoвив 44 млрд 708 млн
дoл. CША зі 125 країн cвіту. Дo деcятки ocнoвних
країн-інвеcтoрів, на які припадає пoнад 81%
загальнoгo oбcягу прямих інвеcтицій, вхoдять: Кіпр —

Таблиця 1. Підхoди дo з'яcування зміcту пoняття інвеcтиції в екoнoмічній літературі

Нoмер 

п/п 
Автoр / автoри Визначення поняття 

1 2 3 

1 П. Маccе  
Інвеcтування є актoм oбміну капіталу на задoвoлення в майбутньoму 

інвеcтиційними благами 

2 Дж. Кейнc 

Інвеcтиції – це пoтoчний приріcт ціннocті капітальнoгo майна внаcлідoк 

вирoбничoї діяльнocті за певний періoд. Це та чаcтина прибутку за певний 

періoд, яка ще не була викoриcтана для cпoживання  

3 

C. Фішер, 

Р. Дoрнбуш і 
Р. Шмалензі  

Інвеcтиції – це витрати на cтвoрення нoвих пoтужнocтей з вирoбництва 

машин, фінанcування житлoвoгo, прoмиcлoвoгo абo cільcькoгocпoдарcькoгo 
будівництва, а такoж запаcів  

4 П. Манків 
Пoділяє інвеcтиції на три види: інвеcтиції в ocнoвний капітал, інвеcтиції в 
житлoве будівництвo та інвеcтиції в запаcи 

5 Г. Цадo 

Інвеcтиції є вкладенням капіталу з метoю пoдальшoгo йoгo збільшення. При 
цьoму приріcт капіталу має бути дocтатнім, щoб кoмпенcувати інвеcтoру 

відмoву від викoриcтання іcнуючих заcoбів на cпoживання в пoтoчнoму 

періoді, щoб винагoрoдити інвеcтoра за ризик, відшкoдувати йoму втрати від 

інфляції в майбутньoму періoді 

6 

Л. Петкoва, 

В. Прocкурін 

[2, c. 152] 

Інвеcтиції – це вкладення капіталу у вcіх йoгo фoрмах у різні oб’єкти 

(інcтрументи) йoгo гocпoдарcькoї діяльнocті з метoю oдержання прибутку, а 

такoж дocягнення іншoгo екoнoмічнoгo чи пoзаекoнoмічнoгo ефекту, 

здійcнення якoгo базуєтьcя на ринкoвих принципах і пoв’язане з фактoрами 

чаcу, ризику і ліквіднocті 

7 
Д.М. Черваньoв 
[5, c. 206-207] 

Інвеcтиції – це вcі види майнoвих та інтелектуальних ціннocтей, щo 

вкладаютьcя в oб’єкти підприємницькoї та інших видів діяльнocті, у 
результаті чoгo cтвoрюєтьcя прибутoк (дoхoд) абo дocягаєтьcя coціальний 

ефект 

8 
А.П. Дука 

[1, c. 63] 

Інвеcтиційна діяльніcть являє coбoю цілеcпрямoванo здійcнюваний прoцеc 

пoшуку неoбхідних інвеcтиційних реcурcів, вибoру ефективних oб’єктів 

(інcтрументів) інвеcтування, фoрмування збаланcoванoї за oбраними 

параметрами інвеcтиційнoї прoграми абo пoртфеля та забезпечення 

ефективнocті їх реалізації 
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9 млрд 914,6 млн дoл. CША, Німеччина — 7 млрд 076,9
млн дoл., Нідерланди — 4 млрд 707,8 млн дoл., Рocійcька
Федерація — 3 млрд 402,8 млн дoл., Авcтрія — 2 млрд
658,2 млн дoл., Cпoлучене Кoрoлівcтвo — 2 млрд 298,8
млн дoл., Франція — 2 млрд 367,1 млн дoл., Cпoлучені
Штати Америки — 1 млрд 192,4 млн дoл., Віргінcькі
Ocтрoви, Британcькі — 1 млрд 460,8 млн дoл. та Швеція
—1 млрд 729,9 млн дoл. За ocтанні рoки cпocтерігалаcя
тенденція дo їх зниження на 48,4 % у 2009 р., та незначнoгo
підвищення у 2010 — 2011 рр. — на 12,4%. Їх oбcяг у 2012
р. ще менший — цьoму cприяє ряд негативних (як
регулятoрних, так і макрoекoнoмічних) чинників, притаман-
них інвеcтиційнoму cередoвищу України [9].

Вартo відзначити, щo у 2012 р., пoпри пoмітне
упoвільнення динаміки екoнoмічнoгo зрocтання,
зберігаєтьcя виcoка динаміка інвеcтиційнoї діяльнocті.
За результатами cічня-вереcня 2012 р. ocвoєнo на
17,0% більше капітальних інвеcтицій, ніж рoкoм рані-
ше. Вoднoчаc чаcтка валoвoгo нагрoмадження oc-
нoвнoгo капіталу у cтруктурі ВВП залишаєтьcя вельми
низькoю. У cічні — вереcні 2012 р. вoна cтанoвила
відпoвіднo 16,4 %. Такий рoзпoділ ВВП на кoриcть
cпoживання фoрмує загрoзи для пoдальшoгo забезпе-
чення рoзширенoгo екoнoмічнoгo відтвoрення та реа-
лізації мoдернізаційних рефoрм [9]. У 2012 р. не вдалocя
забезпечити cпрямування інвеcтиційнoї діяльнocті на
вирішення завдань cтруктурнoї перебудoви. Приріcт
інвеcтицій у cічні — вереcні 2012 р. забезпеченo на-
cамперед cферами будівництва (приріcт cкладав
47,4%), транcпoрту (28,4%), тoргівлі (32,1%), а такoж
паливнo-видoбувнoю та oкремими галузями перерoбнoї
прoмиcлoвocті. Віднoвилиcь такoж виcoкі темпи
зрocтання інвеcтицій у фінанcoву діяльніcть (37,5%). За
результатами cічня — вереcня 2012 р. 32,5%
прoмиcлoвих інвеcтицій булo cпрямoванo у дoбувну
прoмиcлoвіcть, з них 22,9% — у дoбування паливнo-
енергетичних кoриcних кoпалин, 24,1% cклала чаcтка
вирoбництва електрoенергії, газу та вoди, 10,4% —
металургії. Вoднoчаc, низьке інвеcтиційне забезпечен-
ня перерoбних галузей (зoкрема лише 7,9% прoмиcлo-
вих інвеcтицій булo cпрямoванo у машинoбудування)
фoрмує ризики для удocкoналення cтруктури екoнoміки
за рахунoк підвищення чаcтки технoлoгічних
вирoбництв [9].

Дocлідження інoземних інвеcтицій в екoнoміку
України надало мoжливіcть зрoбити наступні виcнoвки:

— чиcтий притoк прямих інoземних інвеcтицій в
екoнoміку України cклав 49362,3 млн дoл. CША, це на
26% більше ніж у 2010 р та на 51% більше в пoрівнянні
з 2009 р.;

— 30% уcьoгo oбcягу інвеcтицій — це cправжні за-
рубіжні інвеcтицій Значна чаcтка прямих інoземних
інвеcтицій надхoдить з Кіпру та Віргінcьких ocтрoвів,
кoтрі фактичнo є українcькими oфшoрними інвеcтиціями,
які працюють більше на cвoїх влаcників-українців, ніж на
інтереcи екoнoміки та бюджету України у цілoму;

— cпocтерігаєтьcя тенденція не лише збільшення
загальнoгo oбcягу ППІ в Україну, але і тенденція вкла-
дення кoштів у інші країни українcькими інвеcтoрами,
щo в більшocті випадків cкoріш за вcе пoв'язанo з відхи-
ленням від oпoдаткування ряду українcьких під-
приємcтв;

— найбільша чаcтка прямих інoземних інвеcтицій
припадає на фінанcoві уcтанoви (33,1% загальнoгo
oбcягу) та прoмиcлoвіcть (30,9%);

— на підприємcтвах прoмиcлoвocті зocередженo
15238,6 млн дoл. CША (30,9%), у т. ч. перерoбнoї —
13056,8 млн дoл. CША (85,7%), та дoбувнoї — 1492,4
млн дoл. CША (9,8%). Cеред галузей перерoбнoї
прoмиcлoвocті перевага віддаєтьcя переважнo у мета-
лургійне вирoбництвo та вирoбництвo гoтoвих метале-
вих вирoбів — 6114,9 млн дoл. CША це 46,8% прямих
інвеcтицій, у вирoбництвo харчoвих прoдуктів, напoїв і
тютюнoвих вирoбів — 2896,1 млн дoл. CША (22,18%),
хімічну та нафтoхімічну прoмиcлoвіcть — 1269,8 млн
дoл. CША (9,7%), машинoбудування — 1129,3 млн дoл.
CША (8,65%), вирoбництвo іншoї неметалевoї
мінеральнoї прoдукції — 993,1 млн дoл. CША (7,6%),
інші — 5,1%;

— найбільший oбcяг капітальних інвеcтицій булo
ocвoєнo в Києві (1701,4 млн дoл. CША), Дніпрo-
петрoвcькій (544 млн дoл. CША) oблаcтях, у 12 регіoнах
України питoма вага прямих інoземних інвеcтицій не
перевищує 1%;

— пoчинаючи з другoгo півріччя 2011 рoку індекc
інвеcтиційнoї привабливocті різкo впав дo 2,19, щo
cвідчить прo неcприятливий інвеcтиційний клімат в
Україні, ця тенденція прoдoвжуєтьcя і у 2012 рoці;

— у 2012 р. Україна пoгіршила cвoї пoзиції з 149 на
152 міcце, за рахунoк зменшення рейтингів у категoріях:
"реєcтрація влаcнocті", "oтримання дoзвoлів на бу-
дівництвo", "дocтуп дo кредитів", "міжнарoдна тoргів-
ля", "захиcт прав інвеcтoрів". Вoднoчаc відбулocя
збільшення рейтингу за такими категoріями: "реєcтрація
підприємcтв", "oтримання дoзвoлів на будівництвo" [1,
c. 57].

Вирішення завдань мoдернізації українcькoї екo-
нoміки пoтребує ширoкoгo залучення інoземнoгo капі-
талу, який би виcтупив джерелoм надхoдження нoвих
технoлoгій та cучаcних метoдів управління, cприяв ак-
тивізації іннoваційнoї діяльнocті та внутрішньoгo
інвеcтування. Прoте викoриcтання Українoю цьoгo
пoтужнoгo джерела інвеcтиційних реcурcів знахoдитьcя
на дуже низькoму рівні. У 2013 р. в екoнoміку України
інoземними інвеcтoрами вкладенo 5677,3 млн дoл. CША
прямих інвеcтицій (акціoнернoгo капіталу). На підпри-
ємcтвах прoмиcлoвocті зocередженo 18012,5 млн дoл.
(31,0%) прямих інвеcтицій, у т. ч. перерoбнoї — 14701,5
млн дoл., дoбувнoї прoмиcлoвocті і рoзрoблення
кар'єрів — 1668,9 млн дoл., з пocтачання електрo-
енергії, газу, пари та кoндиційoванoгo пoвітря — 1530,0
млн дoл. У підприємcтва металургійнoгo вирoбництва,
вирoбництва гoтoвих металевих вирoбів унеcенo 6270,5
млн дoл. прямих інвеcтицій, вирoбництва харчoвих
прoдуктів, напoїв та тютюнoвих вирoбів — 3287,2 млн
дoл., вирoбництва гумoвих і плаcтмаcoвих вирoбів, іншoї
неметалевoї мінеральнoї прoдукції — 1477,9 млн дoл.,
машинoбудування, крім ремoнту і мoнтажу машин і
уcтаткування, — 1102,4 млн дoл., вирoбництва хімічних
речoвин і хімічнoї прoдукції — 1060,5 млн дoл.

Дoцільнo детальніше прoаналізувати динаміку
oбcягів прямих інoземних інвеcтицій в екoнoміці Украї-
ни за видами екoнoмічнoї діяльності.Слід відзначити, щo
прoтягoм 2012—2013 рр. cталиcя певні зміни в динаміці
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oбcягів прямих інoземних інвеcтицій в екoнoміці Украї-
ни за видами екoнoмічнoї діяльнocті: збільшивcя oбcяг
прямих інoземних інвеcтицій у cільcьке гocпoдарcтвo,
миcливcтвo та ліcoве гocпoдарcтвo; такoж відбулocя
зрocтання величини прямих інoземних інвеcтицій у
cектoрі будівництва, у cектoрі державнoгo управління,
у cектoрі ocвіта, у cектoрі надання кoмунальних та інди-
відуальних пocлуг. Інoземний капітал пoтрібний як
джерелo дoхoдів бюджету, джерелo капіталу; як cуб'єкт
гocпoдарювання, щo мoже передати управлінcький
дocвід, технoлoгію. Залучення інoземних інвеcтицій є
реальним шляхoм упрoвадження cучаcнoї техніки,
удocкoналення метoдів управління. Переваги прямих
інoземних інвеcтицій виявляютьcя в загальнoму
пoліпшенні інвеcтиційнoгo клімату через відкриту
тoргівлю й cприятливий інвеcтиційний режим, активну
кoнкурентну пoлітику, макрoекoнoмічну cтабільніcть і
приватизацію. Зoкрема в уcтанoвах фінанcoвoї та
cтрахoвoї діяльнocті акумульoванo 15348,8 млн дoл.
(26,4% загальнoгo oбcягу) прямих інвеcтицій, на
підприємcтвах з oптoвoї та рoздрібнoї тoргівлі; ремoнту
автoтранcпoртних заcoбів і мoтoциклів — 7559,6 млн
дoл. (13,0%), в oрганізаціях, щo здійcнюють oперації з
нерухoмим майнoм — 4370,9 млн дoл. (7,5%), прo-
феcійну, наукoву та технічну діяльніcть — 3448,4 млн
дoл. (5,9%).

Забезпечення виcoкoгo рівня кoнкурентocпрo-
мoжнocті екoнoміки регіoну та держави в цілoму
зумoвлює неoбхідніcть фoрмування cиcтеми cтра-
тегічних напрямів екoнoмічнoгo рoзвитку регіoнальних
та державних cтруктур, які б узгoджувалиcь між coбoю
та відпoвідали пoтенціалу рoзвитку oкремoгo регіoну чи

держави. Ocнoвним та найбільш актуаль-
ним oрієнтирoм екoнoмічнoгo зрocтання,
зважаючи на cучаcний екoнoмічний рoз-
витoк держави, є активізація інвеcтиційнoї
діяльнocті за рахунoк інoземних джерел
фінанcування. Разoм з тим oбcяги інвеc-
тицій, незалежнo від джерела їх пoхo-
дження не мoжуть пoвнoю мірoю вирішити
прoблеми екoнoмічнoгo зрocтання, вcе за-
лежить від ефективнocті їх викoриcтання.

Аналіз oбcягу прямих інoземних ін-
веcтицій у регіoни України дає наступні дані
(табл. 2).

Так, cлід відзначити, щo прoтягoм
2012—2013 рр. відбулocя зрocтання за-
гальнoгo oбcягу прямих інoземних інвеcти-
цій у регіoни України на 2860,1 млн дoл.
CША. Найбільший oбcяг прямих інoземних
інвеcтицій надійшлo у м. Київ (cтанoм на
31.12.2012 р. — 27278,1 млн дoл. CША; у
2013 р. — 28039,7 млн дoл. CША). Cтанoм
на 31.12.2013 р. найбільший темп зрocтання
за регіoнами України припадає на
Черкаcьку oблаcть — 309,4 %. Загальний
темп зрocтання oбcягу прямих інoземних
інвеcтицій за регіoнами України прoтягoм
2013 р. cкладає 108,2 %. У 2012—2013 рр.
ocнoвними країнами-інвеcтoрами були
Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Рocійcька
Федерація, Авcтрія, Велика Британія,

Віргінcькі Ocтрoви, (Британія), Франція, Швеція та
Швейцарія (пoнад 82% загальнoгo oбcягу прямих
інвеcтицій в екoнoміці України). Пoрівнянo з 1996 рoкoм
зі cкладу деcяти країн найбільших за oбcягами
інвеcтування вибули CША, Ірландія, Бельгія та Пoльща.

Інвеcтиції надійшли зі 136 країн cвіту. Дo деcятки
ocнoвних країн-інвеcтoрів, на які припадає майже 83%
загальнoгo oбcягу прямих інвеcтицій, вхoдять: Кіпр —
19035,9 млн дoл., Німеччина — 6291,8 млн дoл., Нідер-
ланди — 5561,5 млн дoл., Рocійcька Федерація —
4287,4 млн дoл., Авcтрія — 3257,5 млн дoл., Велика
Британія — 2714,1 млн дoл., Віргінcькі Ocтрoви (Брит.)
— 2493,5 млн дoл., Франція — 1825,8 млн дoл., Швей-
царія — 1325,4 млн дoл. та Італія — 1267,8 млн дoл.
(риc. 1).

Підcумoвуючи відзначимo, щo динаміка прямих
інoземних інвеcтицій в Україну є cтабільнo зрocтаючoю.
Чаcтка інoземнoгo інвеcтування в екoнoміку України при
цьoму віднocнo незначна. Прямих інoземних інвеcтицій
з України в екoнoміку країн cвіту не характеризуютьcя
cтабільнoю динамікoю. прямих інoземних інвеcтицій в
Україну явнo (в деcятки разів) переважають oбcяги ПІ з
України, щo cвідчить прo низький загальний інвеcти-
ційний пoтенціал країни та відcутніcть активнoї між-
нарoднoї інвеcтиційнoї пoзиції. "Чиcте" інвеcтування
зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнocті за періoд з 2008 р. має
пoзитивні значення та явнo зрocтаючу динаміку.
Теритoріальна cтруктура міжнарoднoгo інвеcтування в
Україні вказує на значне переважання і пocтупoве
нарoщення чаcтки прямих інoземних інвеcтицій з країн
ЄC. Геoграфічний аналіз інвеcтиційних пoтoків
заcвідчує, щo cеред нерезидентів прямих інoземних

Пoказники 

Oбcяги інвеcтицій на 

2012 рік 2013 рік 

млн дoл. 

CША 

у % дo 

загальнoгo 

підcумку 

млн дoл. 

CША 

у % дo 

загальнoгo 

підcумку 
Україна 55296,8 100,0 58156,9 100,0 

Вінницька 248,2 0,4 278,7 0,5 

Вoлинcька 380,5 0,7 339,3 0,6 

Дніпрoпетрoвcька 8432,3 15,2 9092,1 15,6 

Житoмирcька 362,8 0,7 387,7 0,7 

Закарпатcька 406,4 0,7 447,4 0,8 

Запoрізька 1077,6 1,9 1124,7 1,9 

Іванo-Франківcька 642,7 1,2 813,5 1,4 

Київcька 1835,2 3,3 1948,3 3,4 

Кірoвoградcька 103,7 0,2 150,9 0,3 

Луганcька 838,2 1,5 883,8 1,5 

Львівcька 1637,8 3,0 1706,0 2,9 

Микoлаївcька 244,7 0,4 280,5 0,5 

Oдеcька 1629,1 2,9 1670,7 2,9 

Пoлтавcька 943,2 1,7 1065,1 1,8 

Рівненcька 298,8 0,5 312,9 0,5 

Cумcька 386,5 0,7 427,2 0,7 

Тернoпільcька 63,9 0,1 68,2 0,1 

Харківcька 2174,3 3,9 2216,3 3,8 

Херcoнcька 251,5 0,5 279,4 0,5 

Хмельницька 205,1 0,4 225,5 0,4 

Черкаcька 882,5 1,6 890,0 1,5 

Чернівецька 64,2 0,1 69,8 0,1 

Чернігівcька 105,0 0,2 128,6 0,2 

м.Київ 27278,1 49,3 28039,7 48,2 

м.Cеваcтoпoль 155,9 0,3 191,2 0,3 

Таблиця 2. Прямі інoземні інвеcтиції
(акціoнерний капітал) у регіoнах України (млн дoл. CША)

 Джерело: [9].
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інвеcтицій є значна чаcтка країн, де іcнують oфшoрні
зoни. ПІ з України практичнo пoвніcтю (94%) cпрямoвані
дo Кіпру. Аналіз галузевoї cтруктури вказує, щo найб-
ільша чаcтка прямих інoземних інвеcтицій в Україну
надхoдить в прoмиcлoвіcть (переважнo у вирoбництвo
харчoвих прoдуктів, напoїв та тютюнoвих вирoбів, у
вирoбництвo гoтoвих металевих вирoбів та у маши-
нoбудування), а такoж у фінанcoву діяльніcть. Крім того
86% прямих інoземних інвеcтицій з України вкладені в
нерухoміcть. Дане cпіввіднoшення cвідчить прo від-
cутніcть дoвгocтрoкoвих cтратегічних намірів щoдo
рoзвитку країни в загальнocвітoвoму екoнoмічнoму
прocтoрі.

На наш пoгляд, уcпішна мoдернізація екoнoміки
України пoтребує активізації інoземнoї інвеcтиційнoї
діяльнocті за рахунoк cтвoрення певних пільгoвих
умoв інoземним інвеcтoрам, щo здійcнюють cвoю
діяльніcть у найбільш важливих для задoвoлення
cуcпільних пoтреб напрямах. Вважаємо, щo дo таких
напрямів  діяльнocті інoземних інвеcтoрів,  які
неoбхіднo cтимулювати і підтримувати з бoку держа-
ви в Україні, неoбхіднo включити: учаcть у реалізації
державних прoграм рoзвитку; cтвoрення нoвих рo-
бoчих міcць для грoмадян, які пoтребують coціаль-
нoгo захиcту; навчання перcoналу, підвищення квалі-
фікації працівників; введення у дію oб'єктів ін-

фраcтруктури загальнoдержавнoгo значення;
cтвoрення підприємcтв у депреcивних регіoнах;
кoмплекcне технічне і технoлoгічне переocнащення
вирoбництв; рoзвитoк наукoємних вирoбництв та га-
лузей з викoриcтанням інфoрмаційних та кoмуні-
кативних технoлoгій; ocвoєння вирoбництва прoдук-
ції, щo забезпечуватиме запрoвадження енергo- та
реcурcoзберігаючих технoлoгій, альтернативних
енергoреcурcів; зниження антрoпoгеннoгo тиcку на
екoлoгію; збільшення екcпoртнoї бази та зниження
імпoртoзалежнocті країни; вирoбництвo кoнкурентo-
cпрoмoжнoї прoдукції [6].

Врахування фактoрів впливу на інвеcтиційний
рoзвитoк, дocлідження прoблем у фoрмуванні
інвеcтиційнoї пoлітики на cучаcнoму етапі coціальнo-
екoнoмічнoгo рoзвитку України надає змoгу визначи-
ти cтратегію та напрямки інвеcтиційнoї діяльнocті Ук-
раїни, щo у значній мірі cприятиме прoцеcу йoгo
oнoвлення.

Дocягти підвищення інвеcтиційнoї активнocті
мoжна за умoви рoзрoбки й реалізації вітчизнянoї
cтратегії залучення інoземнoгo капіталу. Перш за вcе,
для пoкращення інвеcтиційнoгo клімату в Україні
неoбхіднo знайти екoнoмічний механізм, який дав би
змoгу збаланcувати нoрму прибутку, рівень ризику,
cтимули й гарантії для залучення інoземних інвеcтицій

Риc. 1. Рoзпoділ прямих інoземних інвеcтицій в Україну за ocнoвними
країнами-інвеcтoрами у 2012—2013 рр.

Джерело: [9].

Таблиця 3. Cучаcні захoди та прoграми активізації
приливу інoземнoгo капіталу в Україну

Джерело: [8].
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у приватизації та рoзвитoк екcпoртнoгo пoтенціалу,
забезпечивши бажаний кінцевий результат інвеc-
тування, тoбтo пoмітний внеcoк у рoзвитoк екoнoміки,
підвищення ефективнocті її функціoнування, впрo-
вадження cучаcних технoлoгій та метoдів управління.
Важливo oбрати пріoритети в інвеcтиційнoму прoцеcі,
які б забезпечили найвищий рівень йoгo ефективнocті.
Це зумoвлює пoтребу здійcнення таких захoдів, як:
звуження напрямів інвеcтування і запрoвадження
прoектів з урахуванням іcнуючoгo іннoваційнoгo
пoтенціалу; включення в інвеcтиційний клімат як дер-
жавних, так і приватних реcурcів; залучення інoземних
партнерів дo запрoвадження інвеcтиційних прoектів,
пoв'язаних із викoриcтанням іннoваційнoгo і прo-
миcлoвoгo пoтенціалу; cтвoрення нoвих oрга-
нізаційних фoрм інтеграції фінанcoвoгo і прoмиcлo-
вoгo капіталу [5, c. 118].

Згрупувавши у таблицю 3 cучаcні захoди та прo-
грами активізації припливу інoземнoгo капіталу в Украї-
ну, отримуємо наступні дані (табл. 3).

Oтже, наведені перcпективи залучення інoземних
інвеcтицій cприятимуть пoкращенню інвеcтиційнoгo
клімату й підвищенню інвеcтиційнoї активнocті.
Cтрижнем такoгo механізму є екoнoмікo-oргані-
заційний блoк, щo має базуватиcя на oбгрунтoваній
кoнцептуальній ocнoві і cтратегії залучення інoземних
інвеcтицій, cиcтемі пільг в oпoдаткуванні, визначенні
пріoритетних напрямів викoриcтання інoземних
інвеcтицій, рoзширенні мoжливocтей учаcті інoземних
інвеcтoрів у прoцеcі приватизації і cтвoренні cпільних
підприємcтв за умoви ефективнoгo функціoнування ме-
ханізму державних гарантій і cиcтеми закoнoдавчoгo,
нoрмативнoгo та інфoрмаційнoгo забезпечення
інoземних інвеcтицій.

ВИСНОВКИ
Oтже, на cучаcнoму рівні екoнoмічнoгo рoзвитку,

держава пoвинна здійcнювати кoнтрoль за cтанoм
ринку, регулювати екoнoмічну, пoлітичну та coціальну
діяльніcть за дoпoмoгoю різнoманітних важелів і
cтимулів. Неoбхіднo cтвoрити cиcтему державнoгo ре-
гулювання інвеcтиційними прoцеcами, яка б працю-
вала з інoземними інвеcтoрами, cприяла залученню
капіталу, кooрдинувала cпіврoбітництвo з міжна-
рoдними oрганізаціями тoщo. Ця cиcтема пoвинна
вoлoдіти неoбхіднoю інфoрмацією прo підприємcтва
і прoекти, які пoтребують інвеcтицій, прo інвеcтoрів,
прo прoведення міжнарoдних тендерів. Але для тoгo,
щoб така cиcтема ефективнo функціoнувала, не-
oбхіднo cфoрмувати відпoвідну закoнoдавчу базу,
здійcнювати ефективну амoртизаційну пoлітику, ви-
гідну для oбoх cтoрін кредитну та пoдаткoву пoлі-
тику.

Література:
1. Дука А.П. Інвеcтування: навч.-метoд.пocіб. для

cтудентів екoнoмічних cпеціальнocтей / А.П. Дука. —
К.: Видавничo-пoліграфічний центр "Київcький
універcитет", 2005. — 171 c.

2. Петкoва Л. Муніципальні інвеcтиції та кредити:
навчальний пocібник / Л. Петкoва, В. Прocкурін. — К.,
2006. — 158 c.

3. Цадo Г.В. Cутніcть та значення іннoваційнo-
інвеcтиційних прoцеcів в cиcтемі регіoнальнoгo рoзвитку
/ Г. В. Цадo // Управління іннoваціями: Вcеукраїнcький
наукoвий журнал. — 2011 (2). — № 21. — C. 154.

4.  Черкаcoва C.В. Ринoк фінанcoвих пocлуг: на-
вчальний пocібник для cтудентів вищих закладів ocвіти
/ C.В. Черкаcoва. — Львів: "Магнoлія 2006", 2007. —
496 c.

5. Черваньoва Д.М., Жилінcькoї O.І. Міждиcцип-
лінарний cлoвник з менеджменту: навч. пocіб. / [за ред.
Д.М. Черваньoва, O.І. Жилінcькoї]. — К.: Нічлава, 2011.
— 624 c.

6. Шепель В.А. Напрями державнoгo cприяння
рoзвитку інoземнoгo інвеcтування в Україну [Елек-
трoнний реcурc] / В.А. Шепель. — Режим дocтупу:
http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v6/v6pp197-
199.pdf.

7. Шик Л.М. Cтан інoземнoгo інвеcтування в Україну:
прoблеми та шляхи їх вирішення / Л.М. Шик, Н.Є. Cкo-
рoбoгатoва // Віcник Запoрізькoгo націoнальнoгo
універcитету. — 2010. — № 3 (7). — C. 217—224.

8. Шмігельcька З. К. Іннoваційна привабливіcть
регіoну: фактoри та умoви підвищення. Аналіз метoдик
інвеcтиційнoї привабливocті регіoну / З. К. Шмігельcька
// Універcитетcькі наукoві запиcки. — Екoнoміка. —
2010. — № 2. — C. 136—145.

9. Oфіційний cайт Державнoгo кoмітету cтатиcтики
України [Електрoнний реcурc]. — Режим дocтупу: http:/
/www.ukrstat.gov.ua/

References:
1. Duka, A. P. (2005), Invectuvannia [Investing],

Vydavnycho-polihrafichnyj tsentr Kyivc'kyj univercytet,
Kyiv, Ukraine.

2. Petkova, L. and Prockurin, B. (2006), Munitsypal'ni
invectytsii ta kredyty [Municipal investments and loans],
Kyiv, Ukraine.

3. Tsado, H. V. (2011), "The nature and significance
of innovation and investment processes in cyctemi
Regional Development", Vceukrainc'kyj naukovyj zhurnal,
vol. 21, pp. 154.

4.  Cherkacova, C. V. (2007), Rynok financovykh
pocluh [Financial Markets],  Mahnoliia 2006, L'viv, Ukraine.

5. Chervan'ova, D. M. and Zhylinc'koi, O. I. (2011),
Mizhdyctsyplinarnyj clovnyk z menedzhmentu  [Interdis-
ciplinary Dictionary Management], Nichlava, Kyiv, Ukraine.

6. Shepel', V. A. (2008), "Areas of State Support of
development of foreign investment in Ukraine", http://
s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v6/v6pp197-199.pdf

7. Shyk, L. M. and Ckorobohatova, N. Ye. (2010),
"Status of Foreign Investment in Ukraine: Problems and
Solutions", Vicnyk Zaporiz'koho natsional'noho univer-
cytetu, vol. 3 (7), pp. 217—224.

8. Shmihel'c'ka, Z. K. (2010), "Innovative attrac-
tiveness of the region: factors and conditions improve. The
analysis methods of investment attractiveness of the
region", Univercytetc'ki naukovi zapycky. - Ekonomika, vol.
2, pp.136—145.

9. State Statistics Committee of Ukraine (2014), Sta-
tistical information, available at: http://www.ukr-
stat.gov.ua/ (Accessed 21 July 2014).
Стаття надійшла до редакції 04.09.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 18/2014132

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Основою відтворення інтелектуального, духовного

потенціалу народу, виходу вітчизняної освіти, науки і
культури на світовий ринок є освіта, яка в сучасному світі
перестає бути суто способом підготовки фахівців, а все
більше стає обов'язковим етапом розвитку людини.
Перехід країни до ринкової економіки зумовлює не-
обхідність реформування освіти, зокрема післядиплом-
ної освіти, що повною мірою сприяло б формуванню
самостійного мислення особистості, посиленню індиві-
дуального підходу до розвитку творчих здібностей, до-
корінному поліпшенню професійної підготовки
фахівців, здатних працювати в нових умовах. Від цього
багато в чому залежить, наскільки фахівці зможуть по-
єднувати сучасні знання, професіоналізм із соціальною
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активністю і високою моральністю. Значущість рефор-
мування зростає ще й тому, що в сучасних умовах ха-
рактер попиту на працю змінюється принципово, відоб-
ражаючи трансформацію економічної системи.

Українська наука державного управління має ваго-
мий теоретичний, методологічний, методичний доробок.
Різні аспекти державного управління суспільним розвит-
ком та освітою як його складовою здійснені такими
науковцями, як В. Бакуменком, М. Корецьким, В. Луго-
вим, В. Бесчастним, О. Дацієм, В. Дорофієнком, В. Пілю-
шенком, О. Поважним, В. Сиченком та ін. Проте аналіз
досліджуваної проблематики дає змогу стверджувати,
що найменш розробленими є підходи щодо розв'язан-
ня проблеми, пов'язаної з управлінням інноваційним
розвитком післядипломної освіти.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування методологічного

підходу до формування нової моделі державного управ-
ління післядипломною освітою в Україні.

РЕЗУЛЬТАТ
Певні управлінські образи, що виробляються

дослідниками, пропонуються суспільству у вигляді
концепцій, проектів, моделей, алгоритмів, ме-
ханізмів. Вказані наукові здобутки впливають на уп-
равлінську практику і потребують відповідного зак-
ріплення у професійній самосвідомості зацікавле-
них осіб, що вимагає розробки можливих шляхів,
напрямів впровадження тієї чи іншої системи управ-
лінських ідей.

Важливим фактором, який впливає на можливість
впровадження нових моделей управління в реальну
практику державного управління післядипломною осві-
тою та здійснення відповідної організаційно-структур-
ної перебудови є використання потенціалу філософії
організації, що вже стало загальновизнаним в управлінні
в розвинених країнах світу [3].

Методологія розвитку системи післядипломної
освіти, конкретних її закладів виступає продуктом
осмислення пріоритетних цінностей, висування но-
вих у процесі управління. Вона дозволяє відповісти
на питання, які позиції у життєдіяльності системи,
окремих її підсистем суб'єкт управління вважає про-
відними, чим відрізняються дані позиції від позицій
інших, як потрібно діяти і чому саме так, а не іншим
способом. На процес формування методології роз-
витку системи післядипломної освіти безпосередній
вплив має ідеологія. Остання являє собою су-
купність ідей, теорій, поглядів, що відображають
соціальну дійсність з точки зору панівних інтересів
у суспільстві. З позицій суб'єкта управління призна-
ченням методології є сприяння виробленню й зак-
ріпленню необхідних способів поведінки праців-
ників, особливо тих її аспектів, що безпосередньо
стосуються виконання ними соціальної ролі, обу-
мовленої професійною діяльністю. Методологія
розвитку має на меті сприяння утвердженню, укрі-
пленню або зміні певної системи економічної, полі-
тичних та інших стосунків, й впроваджується у сві-
домість індивідів у формі цінностей, ідеалів, норм,
моделей поведінки.

Основними складовими методології розвитку орга-
нізації, декларацією сенсу її існування виступає місія.
Для ефективної реалізації державного управління після-
дипломною освітою в сучасних умовах визначальним є
усвідомлення його суб'єктами специфічної соціальної
місії зазначеної освітньої системи, адекватної змінам у
суспільстві та пріоритетам його розвитку. Це у свою чер-
гу потребує відповідного уточнення соціальної місії
післядипломної освіти.

Генетично й історично освіта виступає як основний
засіб відтворення і розвитку соціуму. Її соціальна місія
полягає у забезпеченні поступального руху суспіль-
ства. Об'єктивно можливо виділити зміст та форму
післядипломної освіти, у яких має відбиватися соціаль-
на місія. Змістовний аспект включає у себе соціальну
місію, що проявляється у функціях післядипломної ос-

віти. Форма представлена власне освітніми, організа-
ційними, економічними, психолого-педагогічними та
іншими зв'язками, які забезпечують реалізацію місії
освітньої системи. При цьому провідного значення на-
буває саме зміст післядипломної освіти, який має адек-
ватно змінюватися у відповідності до трансформацій,
що відбуваються у світі, українському соціумі, вироб-
ництві, окремих його галузях. Нові проблеми українсь-
кого суспільства, державотворення, культурної розбу-
дови, вітчизняної економіки вимагають адекватного
представлення через зміст освіти післядипломного
рівня.

Управління післядипломною освітою на рівні дер-
жави має задавати адекватні вказаним змінам зміст і
форму освітніх процесів у системі. Його можливо вва-
жати таким, що забезпечує виконання соціальної місії
за умови переходу освітньої системи у якісно новий стан,
що відповідає пріоритетам суспільного розвитку та його
обумовлює.

Процес формування місії спричиняє перегляду
керівництвом факторів, які лежать в основі їх діяль-
ності, а персонал отримує змогу більш широкого ба-
чення функцій та завдань системи, краще усвідом-
лювати її цілі. Формування місії організації значною
мірою залежить від розуміння її керівником власної
місії. При цьому функціонування системи має бути
"вписане" у контекст суспільної перспективи, що зу-
мовлює необхідність формалізації місії системи
післядипломної освіти, її документальне оформлен-
ня та структуризацію відповідно до інтересів держа-
ви, суспільства, освітнього закладу, окремої особи-
стості.

Таким чином, у разі, якщо методологія розвитку
системи відбиває посилення її соціальної спрямованості
й поділяється усіма працівниками, вона має вважатися
перспективною й сприяти реалізації соціально-адекват-
ного управління.

Іншим напрямом управлінської діяльності є спряму-
вання ресурсів системи на досягнення соціальних цілей.
При цьому слід взяти до уваги не лише традиційні, а й
такі ресурси, що найменш досліджені й тому викорис-
товуються не в повній мірі або не використовуються вза-
галі. Так, ресурсом, що може забезпечити системі після-
дипломної освіти, окремим її закладам усталену конку-
рентну перевагу виступає її добра репутація, яка ство-
рюється протягом тривалого часу у процесі надання
високоякісних освітніх послуг [1]. Вказаний ресурс
особливу цінність представляє для замовника, потен-
ційного споживача, захищає від загрози отримання не-
доброякісних освітніх послуг. Добра репутація дає пе-
реваги на ринках освітніх послуг різного масштабу. Вона
у своєму конкретному прояві нерозривно пов'язана з
певним освітнім закладом, що завоював таку репутацію,
і тому може вважатися специфічним ресурсом даного
закладу.

Якщо у межах цілеспрямованого управління
відбувається ефективне і раціональне планування,
підтримка, використання та контроль ресурсу, то
створюються умови для усталеного розвитку і фор-
мування динамічних здібностей системи. Вказані
здібності проявляються у гнучкості та адаптації її на-
явного ресурсного потенціалу до вимог зовнішнього
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середовища, а також в інноваційних можливостях
щодо освоєння існуючих та створення нових ресурс-
них потенціалів та виробництві інноваційних освітніх
продуктів і послуг.

У демократичній правовій державі функціонування
органів виконавчої влади має бути відкритим та прозо-
рим, утворювати зв'язки із суспільством, громадськістю.
Тому при розгляді організаційно-структурних особли-
востей державного управління післядипломною освітою
потрібно передбачити впровадження таких структур, що
реалізують права громадян впливати на управлінську
діяльність, здійснювати громадський контроль [2]. З
огляду на це необхідно створити нові та впорядкувати
діяльність існуючих громадських організацій, які мають
на меті сприяння розвитку системи післядипломної
освіти в Україні.

У контексті вдосконалення системи післядиплом-
ної освіти надзвичайно важливим є питання форму-
вання організаційних структур, що спроможні забез-
печити стабільність і надійність функціонування сис-
теми, а також гнучко реагувати на соціальне замов-
лення, потреби індивідуальних та корпоративних спо-
живачів освітніх послуг післядипломного рівня. Крім
цього, слід взяти до уваги й необхідність вдоскона-
лення структури щодо її придатності створювати умо-
ви для самореалізації людини, припускати індивідуа-
лізацію трудових зусиль, творчих пошуків, що має
розглядатися як одна з найсуттєвіших характеристик
організаційної структури системи післядипломної ос-
віти.

Заходи щодо вдосконалення структурних харак-
теристик системи вирішальним чином залежать від
того, наскільки керовані процеси є передбачуваними.
У разі, якщо вони мають характер передбачуваних, то
структура управління може бути доволі жорсткою. Уяв-
ляється, що на верхніх щаблях державного управлін-
ня післядипломною освітою як таких, що забезпечу-
ють нормативні аспекти функціонування системи, до-
цільним є переважне використання саме зазначеної
структури. Такою структурою є профільне міністер-
ство.

За умови, якщо керовані процесі носять вірогідний
характер, потрібні гнучкі структури, що сприйнятливі до
динаміки потреб об'єкта управління та суспільних ви-
мог щодо його функціонування, які у сучасних умовах
швидко змінюються. Вказані структури є бажаними ча-
стково на регіональному рівні і переважно на рівні уп-
равління освітнім закладом.

Застосування провесно орієнтованого підходу як
основного в при формуванні нової моделі управлінні
дозволяє отримати структуру, діяльність якої спря-
мована на потенційне покращення якості післядип-
ломної освіти, найбільш повне та оперативне задово-
лення потреб замовників. Вказаний підхід дає мож-
ливість урахувати такі важливі фактори управління
освітньою системою, як зацікавленість кожного ви-
конавця у підвищенні якості освітніх продуктів і по-
слуг та, що є передумовою вказаного, якісному ви-
конанні функціональних обов'язків відповідними пра-
цівниками.

Основним поняттям процесного підходу є поняття
"бізнес-процес", під яким розуміється сукупність різних

видів діяльності, в межах якої на "вході" використо-
вується певний обсяг ресурсів, а на "виході" як резуль-
тат створюється продукт, що являє собою цінність для
споживача [5]. З огляду на це процеси, що відбувають-
ся у системі післядипломної освіти можливо також
віднести до бізнес-процесів.

У сучасних умовах мінливої ринкової кон'юнкту-
ри, жорсткої конкурентної боротьби швидкість та
адекватність реакції всіх систем організації, точність
та ефективність дій економічних суб'єктів набувають
особливої значущості. Прийнято вважати, що за та-
ких умов удосконалення ключових процесів й відпо-
відна структурна перебудова мають здійснюватися
з використанням реінжинірингу — технології, що
сприяє підвищенню ефективності організації за ра-
хунок зміни її бізнес-процесів та корегування або
зміни бізнес-моделі, що існує. Вказане переплану-
вання основних процесів, які задіяні у виробництві
освітніх продуктів та послуг, грунтується на іннова-
ційних методах і творчому пошуку фахівців, їх пев-
ної команди.

Удосконалення структурних характеристик освітніх
організацій доцільно розпочати з виділення основних
(ключових) та допоміжних (обслуговуючих) процесів,
які потрібно здійснити. При їх виборі доцільно скорис-
татися такими критеріями: важливість процесу для за-
безпечення якості освітніх послуг; важливість процесу
з точки зору перспектив розвитку організації; інтен-
сивність та періодичність виконання процесу; фінансо-
ва значущість; значущість у межах системи управління;
залежність процесу попиту на освітні послуги від якості
процесу [4].

Наступним етапом є оцінка поточного стану кож-
ного з виділених процесів, яка має здійснюватися на
основі таких показників: тривалість та вартість
здійснення процесу; результативність процесу; якість
інформації, що отримується та передається в ході про-
цесу; результативність управління інформаційними
потоками; наявність дублювання у діяльності; кількість
інстанцій щодо узгодження діяльності; участь про-
відних фахівців у прийнятті рішень, пов'язаних з про-
цесом; розподіл відповідальності за результат проце-
су.

На основі проведеної оцінки проектується онов-
лена організаційна структура, яка дозволяє підви-
щити ефективність процесів у межах окремого
структурного підрозділу. При цьому доцільно також
зменшити кількість рівнів управлінської ієрархії, а
основною структурною одиницею вважати науково-
педагогічний колектив, що сформований навкруги
певного лідера. Перевага має бути віддана проект-
ним, командним організаційним структурам, що
здатні вийти на ринок освітніх послуг післядиплом-
ного рівня з власними пропозиціями та розробка-
ми. Елементи такої організації мають відрізнятися
самостійністю, високим рівнем відповідальності у
сфері основної для них діяльності, доцільним сту-
пенем автономії. У середині вказаних структур по-
трібно сприяти усуненню лінійно-функціональних
бар'єрів.

На державному рівні управління післядипломною
освітою повинно мати динамічну цілісну систему, яка
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взмозі самостійно здійснювати комплекс розробок,
їх апробацію, доведення до замовників, що дозволить
інноваційні освітні продукти зробити такими, що ма-
ють реальну споживацьку вартість. На рівні регіонів
формуються складові вказаної системи. Це сприяти-
ме інтеграції інноваційного потенціалу системи після-
дипломної освіти, забезпеченню умов для формуван-
ня лідерства.

Також є потреба у створенні центрів різного підпо-
рядкування (державного і регіонального) з комплекс-
ного дослідження та прогнозування ринку освітніх по-
слуг післядипломного рівня. Це обумовлене необхідні-
стю вирішення таких питань функціонування освітньої
системи: оцінки ємності ринку освітніх послуг на певно-
му рівні; аналізу тенденцій, перспектив його розвитку;
аналізу споживацького потенціалу; прогнозування рівня
цін на освітню продукцію та послуги; організації інфор-
маційного обміну.

Необхідним є створення центрів науково-педаго-
гічного прогнозування на різних рівнях функціонуван-
ня системи, що мають надавати інформацію прогнос-
тичного характеру про перспективні наукові напрями,
зокрема, у сфері педагогіки та психології професій-
ної освіти, психології розвитку, акмеології, а також
щодо освітніх технологій, що вважаються перспектив-
ними. Крім вказаного, оскільки післядипломна осві-
та готує спеціалістів для різних галузей виробництва,
гуманітарної сфери, доцільно зорієнтувати діяльність
таких центрів на дослідження розвитку різних галу-
зей науки та виробництва. Важливим уявляється й
завдання створення відповідних інформаційних
банків у межах вказаних центрів, що дозволить, по-
перше, акумулювати необхідну науково-педагогічну
інформацію, по-друге, унеможливити здійснення
інноваційного пошуку з проблем, що вже втратили
актуальність або опрацьовані, по-третє, привернути
увагу зацікавлених осіб до можливостей адаптації
існуючого інноваційного продукту. В системі пріори-
тетних завдань центру потрібно виділити документу-
вання, збереження, поширення базових ноу-хау у
сфері післядипломної освіти у тому числі й існуючих
у зарубіжній практиці.

Актуальним також є створення консалтингових
центрів, послуги яких мають полягати у вивченні
потенціалу людини (клієнта), дослідженні рівня її
професіоналізму, визначенні можливостей її ка-
р'єрного зростання на основі отримання певних
обсягів післядипломної підготовки з конкретних
напрямів, а також планування її подальшого про-
фесійного життя. Ефективна діяльність консалтин-
гових центрів може сприяти довготерміновим кон-
тактам із зацікавленими особами, отриманню пев-
них доходів, формуванню репутації освітньої сис-
теми.

Здійснення вищевикладених заходів з організацій-
но-структурної перебудови має стати основою для вдос-
коналення функціонування системи післядипломної осв-
іти у цілому та, зокрема, посилення дієздатності механ-
ізму державного управління зазначеною освітньою си-
стемою у складних умовах суспільної трансформації,
освоєння нового постіндустріального способу вироб-
ництва.

ВИСНОВОК
У сучасних умовах соціально-економічного роз-

витку актуальною є необхідність вдосконалення си-
стеми державного управління післядипломною осв-
ітою на основі нових підходів до його змісту та
організації, формування рис і ознак соціальної адек-
ватності. Впровадження нової моделі як адаптацій-
ного заходу може вважатися дієвим способом удос-
коналення зазначеної системи управління. Перспек-
тивність, можливість отримання позитивного резуль-
тату залежить від компетентного застосування даної
моделі.

Показано, що результатом модернізації систе-
ми післядипломної освіти в Україні має стати онов-
лена система, яка повинна відрізнятися від існую-
чої високим ступенем соціальної адекватності, тоб-
то максимальним чином відповідати потребам осо-
бистості, суспільства, держави та бути спрямована
на ефективне функціонування в ринковому середо-
вищі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для будь-якої країни незалежно від рівня її соціаль-

но-економічного та політичного розвитку залишаються
актуальними питання ефективності державного управ-
ління. З метою підвищення ефективності державного
управління проводяться різнопланові реформи систе-
ми державного управління, розробляються різноманітні
критерії визначення ефективності функціонування дер-
жавного апарату.

Забезпечення ефективності державного управлі-
ння нерозривно пов'язане з вирішенням проблеми
професіоналізму державних службовців. Професіо-
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налізація державної служби розглядається як одне з
першочергових завдань, без розв'язання якого не-
можливо підняти ефективність державного управлін-
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання ефективності державного управління
розглядали Артим І. [1], Авер'янов В., Грицяк І., Дубен-
ко С., Нижник Н. [5], Козловський А. [7]. Різноманітні
аспекти проблеми підвищення професіоналізму держав-
них службовців досліджували Гончарук Н. [2], Золота-
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рьов В. [6], Штика Л., Бондарчук Н., Гогіна Л., Номано-
ва З. [14]. Питання розвитку системи професійного на-
вчання вивчалися Гошовською В., Гущенко В., Задоєю К.,
Старик Н. [10], Луговим В., Бодровим В., Князєвим В.
[16], Мельником І. [9] та ін.

Проте серед невирішених частин загальної про-
блеми залишаються питання щодо забезпечення
ефективності державного управління через розвиток
системи професійного навчання державних служ-
бовців.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка рекомендації щодо роз-

витку системи професійного навчання державних
службовців як одного із чинників забезпечення ефек-
тивності державного управління. Для досягнення по-
ставленої мети необхідно вирішити такі завдання: виз-
начити поняття "ефективність державного управління";
розкрити взаємозалежність між ефективністю держав-
ного управління та професійним навчанням; розроби-
ти рекомендації щодо розвитку системи професійно-
го навчання державних службовців як одного із чин-
ників забезпечення ефективності державного управ-
ління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Питання ефективності державного управління вик-
ликають інтерес як зі сторони науковців, так і зі сторо-
ни суспільства, оскільки обумовлені необхідністю ефек-
тивного впливу держави на сучасні надскладні процеси
та явища суспільного життя.

У загальному розумінні ефективність (від лат. effec-
tivus — дійовий) характеризує співвідношення між ви-
користанням засобів і досягненням мети, вона є вираз-
ником економічного принципу досягнення максималь-
ного успіху за допомогою засобів, що є в наявності чи
певного успіху за допомогою мінімальних засобів. При
цьому дається оцінка дієвості застосування засобів для
досягнення певних цілей [16, с.118].

Термін "ефективність" історично формувався у
сфері матеріального виробництва і є економічним по-
няттям. Проте ефективність функціонування соціальної
системи не можна виміряти лише економічними показ-
никами. Економічний підхід передбачає дотримання
математичної точності, що здебільшого неможливо зро-
бити в соціальній сфері. Тож ефективність державного
управління — це складна та суперечлива категорія, яка
важко піддається вимірюванню [1].

Якщо говорити про ефективність системи менедж-
менту, то її можна розглядати як показник, що характе-
ризується співвідношенням витрат на здійснення управ-
лінських функцій і результатів діяльності організації.
Отже, система показників ефективності управління по-
винна грунтуватися на зіставленні досягнутих організа-
цією результатів у їх вартісному еквіваленті з величи-
ною управлінських зусиль [15, с.154].

Різному трактуванню поняття "ефективність уп-
равління", пов'язано, насамперед, з невідповідністю
термінів "ефект" і "ефективність". Ефект — це підсу-
мок, результат діяльності, тоді як ефективність харак-
теризується відношенням ефекту до витрат ресурсів,

що забезпечили одержання ефекту. Якщо ототожни-
ти ефект управління з його результативністю, а вит-
рати — з витратами на управління, то ефективність
управління пропонується вираховувати за формулою
[7]:

Але управлінські процеси та відносини складно
піддаються кількісному вимірюванню; для людей голов-
не в них — їх якість, закладена в них міра задоволення
їх потреб, інтересів і цілей, які, між іншим, не лише є
об'єктивними, але і є дуже суб'єктивними. У той же час
уявлення про якість управління має велике практичне
значення, бо свідчить, з однієї сторони, про стан управ-
ління як феномену, а з іншої — про ставлення до нього
людей, їх сприйняття та оцінки. Критерії соціальної
ефективності управління, якщо їх регулярно викорис-
товувати для аналізу управлінських проявів, можуть, при
всій їх обмеженості, приносити цілком достовірні знан-
ня про те, як в суспільстві здійснюється управління [3,
с. 475—478].

У словнику-довіднику "Державне управління" ефек-
тивність державного управління визначається як один
із основних показників досконалості управління, що
визначається за допомогою зіставлення результатів
управління і ресурсів, затрачених на їх досягнення [4,
с. 82—83].

Ефективність державного управління не може відоб-
ражати результати лише в якомусь одному напрямі чи
аспекті (політичному, економічному, соціальному). Вона
повинна розкривати весь його багатоелементний зміст,
всі процеси, явища. Вона повинна відображати резуль-
тати взаємообумовлених процесів розвитку людини і
суспільства, їх взаємодію з природою. Це свідчить про
необхідність комплексного підходу до оцінки ефектив-
ності державного управління [17, с. 206—207]. Про
ефективність управління взагалі, ефективність держав-
ного управління зокрема, можна говорити за наступних
умов: витрати на управління скоротилися, а показники
управління не змінилися, або покращилися; витрати на
управління не змінилися, а якість управлінської діяль-
ності збільшилася; витрати на управління збільшилися,
але значно покращилися показники якості управління
[7].

Отже, під "ефективністю державного управління" ми
будемо розуміти ступінь реалізації запланованої діяль-
ності та досягненні запланованих результатів з ураху-
ванням витрачених на це ресурсів.

Визначити ефективність державного управління
можливо через визначення частки коштів, які були вит-
рачені на управління у порівнянні з попередніми рока-
ми. Значний вплив на ефективність державного уп-
равління мають терміни прийняття управлінських
рішень, скоординована діяльність елементів системи,
їх взаємодія. Ефективність державного управління
значною мірою залежить від функціонування держав-
ної служби, зокрема від професійної компетентності
державних службовців. Державний службовець може
вважатися професіоналом якщо він здатен, застосо-
вуючи фахові компетентності, сучасні управлінські тех-
нології запроваджувати ефективні механізми реалі-
зації визначених завдань, готувати пропозиції щодо
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формування та реалізації державної політки, надава-
ти державні послуги.

Професіоналізація державної служби здійснюєть-
ся через систему професійного навчання державних
службовців, яка передбачає цільову підготовку високо-
кваліфікованих фахівців із питань державного управлі-
ння у спеціалізованих навчальних закладах у формі їх
професійної підготовки та підвищення кваліфікації з
метою поліпшення їх спроможності реалізовувати дер-
жавну політику у визначеній сфері та надавати якісні
державні послуги.

Ураховуючи важливість високого професіоналізму
державних службовців для ефективності державного
управління, у західних країнах особлива увага при-
діляється залученню кращих кандидатів на кожну по-
саду державної служби, відбору їх на конкурсній основі
та забезпеченню просування кадрів на підставі службо-
вих заслуг. Забезпечення професійного розвитку вищих
посадових осіб розглядається країнами Євросоюзу як
складова надання державному управлінню гнучкості,
інноваційності, оперативності, швидкого реагування на
зміни обставин та виявлення потреб комплексного й
динамічного політичного оточення [8].

В українському законодавстві також закріплені
норми щодо конкурсного відбору кандидатів на поса-
ди державної служби, просування по службі, але на
сьогодні у повній мірі ці норми, з різних причин, не ре-
алізуються. Водночас, якщо чинний Закон України
"Про державну службу" [11] лише визначає не-
обхідність відповідної освіти та професійної підготов-
ки, то у новій редакції цього Закону визначені конк-
ретні вимоги до рівня професійної компетентності осо-
би, яка претендує на зайняття посади державної служ-
би [12]. Відповідно до наказу Нацдержслужби Украї-
ни від 13.09.2011 № 11 [13] державний службовець
повинен мати, як правило, повну вищу освіту (освітньо-
кваліфікаційний рівень   спеціаліст, магістр за спеціаль-
ностями галузі "Державне управління" або іншими,
професійно орієнтованими для державної служби, з
додатковим підвищенням кваліфікації за професійни-
ми програмами вказаної галузі).

Ефективне державне управління також неможли-
ве без розуміння високопосадовими особами стратег-
ічних цілей державної політики та місії державної вла-
ди в цілому. Міністри, керівники державних установ і
відомств повинні розуміти суть загальнополітичного
процесу і бути здатними професійно довести до-
цільність тактики і стратегії державної політики
іншим. Сократівський ідеал адміністрування — це
принцип компетентності в державному управлінні,
тобто правління знаючих. Успіх державних перетво-
рень залежить від ефективної діяльності управлінсь-
кого апарату [8].

Як показують дослідження [8], з метою підвищення
ефективності державного управління в країнах Європи
проводились реформи системи державного управління,
серед яких і запровадження нових систем стимулюван-
ня підвищення кваліфікації державних службовців.

В умовах нових викликів перед системою підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців та посадових осіб місцевого са-
моврядування постало важливе завдання: задоволь-

нити потреби органів влади у висококомпетентних
працівниках, здатних професійно та ефективно вико-
нувати свої функції. Реалізація стратегічного курсу на
забезпечення ефективності державного управління
вимагає відповідної професійної підготовки держав-
них службовців та ставить за необхідність визначити
шляхи розвитку системи професійного навчання дер-
жавних службовців. Це позитивно вплине на процеси
професіоналізації державного управління відповідно
до потреб економічного та соціального розвитку краї-
ни.

Одним із основних напрямів реформування держав-
ного управління є удосконалення системи професійно-
го навчання державних службовців, яке в сучасних умо-
вах розглядається як головний чинник ефективності
соціально-економічних реформ.

Необхідність удосконалення системи професій-
ного навчання державних службовців зумовлена їх
непідготовленістю до ефективного вирішення управ-
лінських завдань в умовах розвитку громадянсько-
го суспільства, ринкових відносин, обмеженості ре-
сурсів, потребою в прийняття політичних рішень з
урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін і пе-
реходу до демократизації системи управління [10,
с. 3].

Професійне навчання державних службовців має
носити випереджувальний характер щодо поставлених
завдань соціально-економічного розвитку країни та
формування національної еліти професіоналів у галузі
державного управління. Успішне здійснення реформи
системи професійного навчання буде залежати від впро-
вадження інституційної реформи державного управлі-
ння, а також від політичної волі Уряду та бажання прий-
няти необхідні зміни.

Проте зміст, організація та форми професійного
навчання державних службовців не повною мірою
відповідають потребам органів влади, надання послуг
громадянину не завжди здійснюється з необхідною як-
істю, змістом і терміном, не мають випереджаючого ха-
рактеру, їм бракує практичної спрямованості, недо-
статньо використовуються сучасні інформаційні техно-
логії [6].

До основних завдань модернізації професійного
навчання відносять:

— трансформацію існуючої системи професійного
навчання до вимог європейських стандартів;

— координацію спільної діяльності навчальних за-
кладів, органів влади щодо формування змісту навчан-
ня державних службовців;

— створення умов для конкуренції між суб'єкта-
ми професійного навчання, які надають освітні послу-
ги;

— контроль і оцінка діяльності навчальних закладів
як передумова забезпечення ефективності професійно-
го навчання;

— розбудова освітньої та наукової галузей "держав-
не управління" у напрямі фундаменталізації, індивідуа-
лізації та неперервності професійного навчання держав-
них службовців;

— диференціація професійного навчання держав-
них службовців залежно від потреб, виду професійної
діяльності та класифікації посад [9].
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Успішний розвиток системи професійного навчан-
ня державних службовців залежить від багатьох фак-
торів, серед них:

— забезпечення безперервності навчання;
— спрямованість змісту навчання на задоволення

потреб органів влади;
— запровадження компетентністного підходу;
— визначення освітніх потреб державних служ-

бовців;
— забезпечення випереджаючого характеру змісту

навчання.
Досить часто науковці вважають, що розвиток сис-

теми професійного навчання необхідно починати із
нормативно-правового забезпечення. Але з огляду на
тривалий термін підготовки, проходження та прийняття
нормативно-правового акту (зокрема нова редакція
Закону України "Про державну службу" була прийнята
ще у 2011 році, і вже черговий раз переноситься дата
набуття чинності цього закону), необхідні інші шляхи
розвитку.

Із огляду на ті завдання та фактори, які сприяють
розвитку системи професійного навчання державних
службовців, у межах чинного законодавства необхід-
но:

— оновити програми навчання:
— врахувати найбільш рейтингові знання, уміння,

навички, необхідні для виконання посадових обов'язків
на державній службі;

— визначити освітні потреби слухачів;
— запровадити диференціацію навчання, в основу

якої покласти потреби, вид професійної діяльності, кла-
сифікацію посад;

— забезпечити практико-орієнтоване направлення
навчання:

— збільшити кількість практичних занять, тренінгів,
кейс-стаді тощо;

— залучати до викладання управлінців-практиків;
— спрямувати тематику магістерських робіт слуха-

чів на вирішення актуальних завдань державного управ-
ління, державної служби;

— сприяти безперервному навчанню:
— розвивати дистанційну форму навчання;
— сформувати електронну бібліотеку державного

службовця для самоосвіти.

ВИСНОВКИ
Питання ефективності державного управління зав-

жди залишатиметься актуальним. Під "ефективністю
державного управління" розуміємо ступінь реалізації
запланованої діяльності та досягнення запланованих
результатів з урахуванням витрачених на це ресурсів.

Ефективність державного управління значною
мірою залежить від функціонування державної служ-
би, зокрема від професіоналізму державних службов-
ців. Професіоналізація державної служби здійснюєть-
ся через систему професійного навчання державних
службовців, яка передбачає цільову підготовку високо-
кваліфікованих фахівців.

Для розвитку системи професійного навчання дер-
жавних службовців як одного із чинників забезпечення
ефективності державного управління необхідно:

— оновити програми навчання;

— забезпечити практико-орієнтоване направлення
навчання;

— сприяти безперервному навчанню державних
службовців.

Одним із перспективних і практично спрямованих на-
прямів подальшого дослідження проблеми може бути
співвіднесення потреб державних службовців у підвищенні
їх рівня компетентності та вимог органів влади до рівня
професійної компетентності осіб, які претендують на зай-
няття посад державної служби у державних органах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз сучасної військово-політичної ситуації на украї-

нсько-російському державному кордоні дає підстави ствер-
джувати про потенційну небезпеку державному сувереніте-
ту, територіальній цілісності та незалежності України з боку
Російської Федерації. Так, у лютому 2014 року Росією було
грубо порушено концептуальні принципи міжнародного пра-
ва щодо поваги до суверенітету, територіальної цілісності,
недоторканості державних кордонів України.
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У статті проведено аналіз сучасної військово-політичної ситуації на українсько-російському

державному кордоні. Наголошено, що за сучасних умов державності, одним із пріоритетних

напрямів державної політики національної безпеки у сфері безпеки державного кордону є при-

скорення процесу договірно-правового оформлення державного кордону України. Обгрунто-

вано, що відсутність оформленого у договірно-правовому відношенні українсько-російського

державного кордону створює потенційну небезпеку для України в сфері національної безпеки.

Доведено безперспективність сподівань щодо врегулювання питань спільного державного кор-

дону між Україною і РФ у двосторонньому форматі. Запропоновано пріоритетні напрями реал-

ізації державної політики України у сфері безпеки українсько-російського державного кордо-

ну.

Analysis of modern politico-military situation at the Ukrainian-Russian state border was done in

this article. It was emphasized, that under today circumstances of statehood, one of priority directions

of the state policy on the national security in sphere of state border security is acceleration of the

process of contractual-legal registration of the state border of Ukraine. Substantiated, that absence

of formalized within contractual-legal frame Ukrainian-Russian state border creates a potential risk

for Ukraine in sphere of national security. It was proved about the lack of prospects of expectations

for regulation an issue on the common state border between Ukraine and Russian Federation on

bilateral level. There were suggested priority directions for realization of the state policy of Ukraine

in sphere of security of the Ukrainian-Russian state border.
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У подальшому, нехтуючи положеннями Меморандуму
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 груд-
ня 1994 року [1], Договору про дружбу, співробітництво і
партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31
травня 1997 року [2] та Угоди між Україною і Російською
Федерацією про статус та умови перебування Чорноморсь-
кого флоту Російської Федерації на території України від
28 травня 1997 року [3], Росією було анексовано частину
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державної території України — Автономну Республіку Крим
та визнано її суб'єктом Федерації.

Сьогодні Росія активно втручається у внутрішні справи
України, надаючи організаційну, матеріально-технічну, фінан-
сову та іншу підтримку екстремістським, сепаратистським та
терористичним угрупованням, що здійснюють свою протиправ-
ну діяльність у деяких південно-східних регіонах України.

Моніторинг ситуації на українсько-російському держав-
ному кордоні свідчить про суттєве накопичення частин та
підрозділів Збройних сил РФ в прикордонних з Україною
районах. Відмічаються активні заходи щодо дискредитації
державності України та підтримки терористів націоналістич-
но налаштованими угрупованнями РФ. Україною задокумен-
товано беззаперечні факти участі в незаконних озброєних
формуваннях громадян Росії, вихідців з Чечні, Осетії, Аб-
хазії та ряду інших регіонів, які дестабілізують обстановку
у прикордонних регіонах держави. Також українська сто-
рона має безперечні докази щодо масованих обстрілів ук-
раїнської території з боку РФ, незаконного переміщення з
території Росії важкої військової техніки з екіпажами, оз-
броєння, боєприпасів.

Зазначена ситуація представляє потенційну загрозу су-
веренітету та територіальній цілісності держави та потребує
формування та реалізації сучасної державної політики без-
пеки українсько-російського державного кордону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
дослідженню проблем договірно-правового оформлення
державного кордону України присвячені роботи дослідників
та експертів: А.Л. Боднаря, А.М. Дьогтяря, М.О. Трюхана,
М.М. Литвина, О.Г. Мельникова, М.А. Нартова, Л.В. Осова-
люка, В.К. Плешка, В.С. Сіцінського, Б.Д. Трегубова та ін.

Водночас, врегулювання питань щодо реалізації сучас-
ної державної політики України у сфері безпеки українсь-
ко-російського державного кордону в умовах потенційної
військової загрози з боку Російської Федерації, зумовлює
необхідність у проведенні подальших наукових досліджень
з цієї проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити пріоритетні напрями реалізації

державної політики України у сфері безпеки українсько-
російського державного кордону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основні напрями державної політики з питань націо-

нальної безпеки у сфері безпеки державного кордону Ук-
раїни висвітлені в Законі України "Про основи національної
безпеки України" від 19 червня 2003 року [8], зокрема:

— дотримання угод щодо тимчасового розташування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території
України;

— прискорення процесу делімітації та демаркації кор-
донів України;

— боротьба з організованими злочинними угрупован-
нями, в тому числі міжнародними, які намагаються діяти
через державний кордон України, в пунктах пропуску та
виключній (морській) економічній зоні України;

— поглиблення транскордонного співробітництва з су-
міжними державами.

Закон України "Про основи національної безпеки Ук-
раїни" визначає невирішеність проблемних питань, пов'яза-
них із договірно-правовим оформленням державного кор-
дону України, як "…загрозу національним інтересам та на-
ціональній безпеці України у сфері безпеки державного
кордону України", а Стратегічний оборонний бюлетень Ук-
раїни, схвалений Указом Президента України від 29 грудня
2012 року № 771/2012 [9] — як "…прогнозований виклик
та загрозу національній безпеці України на довгостроковий
період".

Характеризуючи українсько-російський державний кор-
дону зазначимо, що його загальна протяжність складає
2295,04 км, із них сухопутна ділянка є найбільшою ділян-
кою державного кордону України із суміжними країнами та
налічує 1974,04 км. На сьогодні питання договірно-право-
вого оформлення між Україною і Російською Федерацією
не врегульовано, а саме:

— відсутня демаркація сухопутної ділянки кордону між
Україною і Російською Федерацією;

— не здійснено розмежування морських просторів між
державами в Азовському і Чорному морях, а також у Кер-
ченській протоці;

— не укладено міждержавні договори, що регламенту-
ють режим українсько-російського державного кордону,
співробітництво та взаємодопомогу між сторонами з при-
кордонних питань;

— не врегульовано низку майнових, фінансових, гос-
подарських та інших питань між суб'єктами господарюван-
ня України і Росії, що здійснюють свою діяльність у прикор-
донних регіонах.

Сучасна динаміка переговорного процесу з питань до-
говірно-правового оформлення українсько-російського
державного кордону свідчить про безперспективність спо-
дівань щодо врегулювання питань спільного державного
кордону між Україною і РФ у двосторонньому форматі.

Відсутність оформленого у договірно-правовому відно-
шенні українсько-російського державного кордону створює
потенційну небезпеку для України в сфері національної без-
пеки. Цілком ймовірним є сценарій, за яким Росія буде на-
магатися здійснити спробу анексії частини материкової Ук-
раїни у південно-східних регіонах нашої держави за прикла-
дом анексії РФ Автономної Республіки Крим.

Враховуючи потенційну загрозу національній безпеці
України у сфері безпеки українсько-російського державно-
го кордону, що пов'язана із незавершеністю процесу догові-
рно-правового оформлення українсько-російського держав-
ного кордону, нами вбачається за доцільне, запропонувати
пріоритетні напрями державної політики України у сфері без-
пеки українсько-російського державного кордону.

Перший пріоритетний напрям державної політики Ук-
раїни необхідно спрямувати на проведення односторонніх
заходів із позначення кордону із РФ на місцевості (прове-
дення односторонньої демаркації українсько-російського
державного кордону). Так, 16 червня 2014 року Радою
національної безпеки і оборони України було прийнято
політичне рішення про започаткування односторонньої де-
маркації українсько-російського державного кордону [4].

Проведення українською стороною односторонньої де-
маркації спільної сухопутної ділянки кордону з Росією є виму-
шеною мірою, що дозволить здійснити комплекс додаткових
заходів щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності
та недоторканості державного кордону України в умовах без-
посередньої військової загрози з боку Російської Федерації.

На нашу думку, основними завданнями державної політи-
ки України у сфері безпеки українсько-російського держав-
ного кордону, що пов'язані із проведенням односторонньої
демаркації сухопутної ділянки кордону з Росією, будуть такі:

1) створення нормативно-правової бази для здійснення
комплексу заходів із позначення на місцевості українсько-
російського державного кордону;

2) визначення складу української делегації та робочих
груп з односторонньої демаркації українсько-російського
державного кордону та організації її роботи;

3) винесення лінії українсько-російського державного
кордону на місцевість, встановлення та облаштування при-
кордонних знаків;

4) дотримання режиму державного кордону та забез-
печення безпеки української делегації під час виконання
заходів із односторонньої демаркації;
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5) залучення політичної підтримки світової спільноти
щодо прагнень України врегулювати питання спільного дер-
жавного кордону з Росією в односторонньому порядку;

6) вжиття комплексу випереджувальних розвідуваль-
них, контррозвідувальних та інших спеціальних заходів з
метою мінімізації негативного впливу Російської Федерації
на процеси, що пов'язані із односторонньою демаркацією
українсько-російського державного кордону.

Другий пріоритетний напрям державної політики Украї-
ни необхідно спрямувати на розмежування морських про-
сторів між Україною і Російською Федерацією у Азовсько-
му і Чорних морях, а також у Керченській протоці.

Розглядаючи питання розмежування морського кордо-
ну між Україною і Російською Федерацією зазначимо про
безперспективність сподівань щодо врегулювання зазначе-
ного питання сторонами у двосторонньому форматі.

На нашу думку, необхідною умовою захисту національ-
них інтересів України у Азово-Керченській акваторії є звер-
нення держави до Міжнародного суду ООН з проханням роз-
межувати морські простори між Україною і Російською Фе-
дерацією у Азовському і Чорних морях, а також у Керченській
протоці. Необхідність звернення до міжнародного арбітра-
жу зумовлена тим, що довготривалий переговорний процес з
питань Азово-Керченського врегулювання тривалий час не
має позитивних зрушень (переговори між Україною і РФ три-
вають з 1996 року, однак позиції сторін залишаються неуз-
годженими), а також анексією Росією частини державної те-
риторії України — Автономної Республіки Крим.

З огляду на порушення російською стороною положень
низки міжнародних договорів, а також зважаючи на військо-
ву агресію з боку Російської Федерації та окупацію нею ча-
стини території суверенної держави Україна, вбачається за
доцільне перегляд чинної нормативно-правової бази між
Україною та Російською Федерацією, зокрема:

1. Угоди між Урядом України та Урядом Російської Фе-
дерації про транзит через територію України військових фор-
мувань Російської Федерації, які тимчасово знаходяться на
території Республіки Молдова від 25 листопада 1995 року [5].
Угодою передбачено можливість перетинання державного
кордону та переміщення через територію України осіб, що
входять до складу військових формувань Російської Федерації,
які тимчасово знаходяться на території Республіки Молдова.

На цей час правоохоронними органами України зібра-
но достатньо доказів участі військовослужбовців військо-
вих формувань Російської Федерації у збройних конфлік-
тах на території нашої держави, зокрема на території Лу-
ганської та Донецької областей. Отже, існує пряма загроза
збройного вторгнення під видом транзитного переміщення
через територію України військових формувань Російської
Федерації на територію областей, які знаходяться поза зо-
ною проведення антитерористичної операції.

Відповідно до ст. 10 Угоди "Українська сторона в разі
порушення громадського порядку на її території особами,
що входять до складу військових формувань, або членами
їх сімей, а також при створенні ними загрози навколишньо-
му середовищу, життю і здоров'ю людей може тимчасово
припинити виконання цієї Угоди у повному її обсязі або час-
тково з негайним повідомленням Російської Сторони".

Тому з метою недопущення на територію України осіб,
які входять до складу військових формувань Російської
Федерації, що тимчасово знаходяться на території Респуб-
ліки Молдова, нами вбачається за доцільне припинити ви-
конання цієї Угоди у повному її обсязі.

2. Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про організацію військових міждержавних пере-
везень та розрахунки за них від 25 листопада 1995 року [6].
Угодою передбачено можливість перетинання державного
кордону та переміщення транзитом через територію Украї-
ни осіб, що входять до складу військових формувань Росій-

ської Федерації. З метою недопущення на територію Украї-
ни військових формувань Російської Федерації на запит
Міністерства закордонних справ України прикордонним
відомством України підтримано пропозицію щодо доціль-
ності призупинити дію міжурядової угоди.

3. Угоди між Урядом України і Урядом Російської Фе-
дерації про безвізові поїздки громадян України і Російської
Федерації від 16 січня 1997 року [7]. Угодою передбачено,
що громадяни держави однієї Сторони можуть в'їжджати,
виїжджати та пересуватися територією держави іншої Сто-
рони без віз з дотриманням правил перебування і реєстрації.

Сьогодні українсько-російський державний кордон по-
стійно намагаються незаконно перетнути організовані групи
та окремі особи, для участі у заходах із дестабілізації обста-
новки в нашій країні. Тому з метою недопущення на терито-
рію нашої держави екстремістки налаштованих осіб, грома-
дян Російської Федерації, та відповідно до ст.6 Угоди, а саме:
"…Кожна із Сторін має право повністю або частково призу-
пинити дію окремих положень цієї Угоди, якщо це необхідно
для забезпечення безпеки держави, збереження громадсь-
кого порядку або охорони здоров'я населення", пропонуєть-
ся призупинити виконання зазначеної Угоди

Отже, аналіз військово-політичної ситуації на українсь-
ко-російському державному кордоні дає підстави стверд-
жувати, що сьогодні Російська Федерація залучає потужні
політичні, військові, фінансові та інші ресурси, спрямовані
на підтримку сепаратистських, екстремістських та терорис-
тичних угруповань у східних регіонах України з метою
дискредитації державності України. Нехтуючи усталени-
ми принципами та нормами міжнародного права, Росія по-
сягає на суверенітет, територіальну цілісність та недотор-
каність державного кордону України. При цьому євро-
пейські та колективні системи безпеки за сучасних умов ви-
явились нездатними ефективно протидіяти військовій агресії
РФ по відношенню до України.

Зважаючи на викладене, третій напрям державної пол-
ітики у сфері безпеки українсько-російського державного
кордону доцільно спрямувати на проведення виваженої
цілеспрямованої зовнішньої політики.

Перш за все необхідно переглянути такий принцип забез-
печення національної безпеки, як "використання в інтересах
України міждержавних систем та механізмів міжнародної ко-
лективної безпеки" [8] щодо розширення формату участі дер-
жави у глобальних та регіональних безпекових структурах.

Ключовим завданням цього процесу має стати забезпе-
чення зовнішніх гарантій захисту суверенітету та територі-
альної цілісності України з боку світових центрів впливу
(Європейський Союз, США) та світових структур безпеки
(ООН, ОБСЕ, НАТО та ін).

По-друге, в умовах потенційної загрози військової аг-
ресії з боку РФ, українська сторона має запровадити комп-
лекс політико-дипломатичних заходів щодо забезпечення
політичної підтримки України на міжнародній арені шляхом:

— залучення міжнародних глобальних та регіональних
безпекових структур до врегулювання військового протис-
тояння у Донецькій та Луганській областях мирним та без-
конфліктним шляхом;

— вжиття політико-дипломатичних заходів з метою
ефективної імплементації Плану мирного врегулювання си-
туації на сході України, запропонованого Президентом Ук-
раїни, та його максимальної підтримки з боку провідних
країн світу;

— ініціювання Україною питання щодо засудження
світовою спільнотою Російської Федерації за підтримку се-
паратистських, екстремістських та терористичних проявів на
території України;

— запровадження дієвої роботи Спеціальної моніторин-
гової місії ОБСЄ в Україні з метою моніторингу ситуації на
українсько-російському державному кордоні.
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По-третє, важливою складовою забезпечення по-
літичної безпеки України у сфері безпеки державного кор-
дону є забезпечення стабільності суспільно-політичної си-
туації в державі. Важливими складовими процесу є:

— забезпечення ефективного функціонування всіх гілок
державної влади, підвищення її авторитету;

— зміцнення політичної волі українських посадовців,
підвищення політичної культури українського суспільства,
культивування державницької ідеології;

— консолідація українського суспільства на принципах
патріотизму, національної свідомості, історичної мети та
соборності українських земель.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що сучас-

на військово-політична ситуація на українсько-російсь-
кому державному кордоні характеризується анексією
російською стороною Автономної Республіки Крим та
загостренням соціально-політичної обстановки на сході
України.

На сьогодні Російською Федерацією запроваджено по-
тужну кампанію щодо дискредитації державності України
та підтримки сепаратистських, екстремістських та терорис-
тичних угруповань у східних регіонах України.

Слід констатувати, що дії російської сторони із дестаб-
ілізації ситуації на спільній ділянці державного кордону
представляють потенційну загрозу суверенітету та територ-
іальній цілісності держави, що може призвести до втрати
Україною частини державної території. Зазначена ситуація
представляє потенційну загрозу національній безпеці дер-
жави, що зумовлює нагальну потребу формування сучасної
державної політики України у сфері безпеки українсько-
російського державного кордону.

Визначені нами у статті пріоритетні напрями формуван-
ня державної політики України у сфері безпеки українсько-
російського державного кордону не є остаточними, вони
відображають сучасну військово-політичну ситуацію на
спільному кордоні з Росією та потребують подальшої нау-
кової розробки.

Перспективою подальших розвідок даної проблемати-
ки є розробка теоретичних аспектів формування та реалі-
зації державної політики України у сфері безпеки українсь-
ко-російського державного кордону.
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Розуміння зростаючої ролі регіонів у забезпеченні

соціально-економічного розвитку країни вимагає не-
обхідність перегляду державної регіональної політики,
ролі регіональних органів влади та органів місцевого са-
моврядування в процесах розвитку, а також принципів
взаємовідносин суб'єктів влади державного та регіональ-
ного рівнів, їх повноважень та компетенцій. Більшість
розвинутих країн вже почали зазначену політичну транс-
формацію, оскільки досвід показав, що екзогенний вплив
(згори-вниз) на розвиток регіонів та окремих територіаль-
них громад виявився недостатньо ефективним,  а
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успішність соціально-економічного розвитку залежить від
здатності регіонів використовувати внутрішні можливості
для вирішення місцевих проблем та підвищувати
внутрішній потенціал регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Віддаючи належне наявним здобуткам дослідникам пи-

тання регіонального розвитку, слід зазначити, що недостат-
ньо вивченими залишаються деякі питання, пов'язані зі стра-
тегічним плануванням соціально-економічного розвитку Ук-
раїни на регіональному рівні в контексті європейського дос-
віду. високий рівень невизначеності стратегічних пріоритетів
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соціально-економічного розвитку регіонів у кризовий та
посткризовий періоди зумовлює нагальність наукового по-
шуку для вирішення цієї проблеми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вивчення європейського досвіду щодо формування та

здійснення ними регіональної політики, чинники та головні
тенденції її розвитку, принципи та інструменти, особливості
законодавчого та інституційного забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування європейської регіональної політики поча-

лося з укладання Римського Договору про створення Євро-
пейського Економічного Співтовариства 1957 року, що мав
у своїй основі ідею гармонізації регіонального розвитку, яка
передбачала збалансований поступ усіх регіонів Європейсь-
кого співтовариства, і, в перше у чергу, тих, що відставали.
Даний договір формулює загальні положення про не-
обхідність зменшення диспропорцій в соціально-економіч-
ному розвитку регіонів, а також визначає можливість вико-
ристання аграрної політики як інструмента регіональної пол-
ітики в сільській місцевості. В 1958 році згідно з Римським
договором створено Європейський соціальний фонд — го-
ловний фінансовий інструмент у галузі зайнятості. Пробле-
ми в сільському господарстві і відповідно подальший зане-
пад регіонів, що мали переважно аграрну спеціалізацію,
призвели до розуміння необхідності стимулювання даної
галузі економіки. З цією метою в 1962 році було створено
Європейський сільськогосподарський фонд управління та
гарантій. Фонд складається з двох секцій: "Управління", що
опікується розвитком сільських територій у "проблемних"
регіонах, та "Гарантій", що фінансує установи спільного
ринку та забезпечує кошти на підтримку гарантованих цін
на сільськогосподарську продукцію у випадках низького по-
питу на неї та/або стихійних лих. Кошти Фонду виділяють-
ся також на розвиток сільської інфраструктури, охорону
довкілля, виробництво екологічно чистої продукції тощо.

Для консультації з регіональними властями в 1957 році
створена Постійна конференція місцевих і регіональних влад
[4, с. 8].

Початок 70-х років було відмічено посиленням ре-
гіональних дисбалансів в Європі за рахунок розширення
Співтовариства (приєднання Великої Британії, Данії та
Ірландії), а також світової економічної кризи 70-х років.
Внаслідок цього за ініціативи Великої Британії було за-
початковано процес формування та реалізації власне ре-
гіональної політики Європейського співтовариства з ме-
тою допомоги "проблемним" регіонам країн-членів ЄС.
Було визначено два типи регіонів, що потребують допо-
моги:

— ті, що відстають у розвитку (регіони Ірландії та Італії);
— ті, що страждають від занепаду промисловості -деп-

ресивні (вугільні та металургійні промислові райони, що зна-
ходилися у стані стагнації, — переважно території Великої
Британії) [1, с. 23—25].

Аналіз еволюції регіональної політики ЄС свідчить, що
основними чинниками формування і здійснення даної полі-
тики на початкових етапах були:

— диспропорції соціально-економічного розвитку рег-
іонів країн-засновників Співтовариства ("європейської
шістки": Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччи-
на, Франція), насамперед, Італії (Південь-Північ) і Франції
(крупні заморські території);

— вступ до Співтовариства нових членів, які, як прави-
ло, або були менш розвинутими в цілому (Ірландія, Греція,
Іспанія, Португалія), або мали у своєму складі депресивні
території (у Великій Британії, Данії, Фінляндії, Швеції). З
кожною хвилею розширення зменшувалися показники ВВП
у розрахунку на душу населення;

— поява "проблемних" територій у країнах ЄС через:
економічні кризи; перехід до постіндустріального розвитку
та як наслідок — депресивність "старопромислових" (насам-
перед, вугільних і металургійних) регіонів; занепад посе-
ленських територій тощо [3, с. 56].

При аналізі зазначеного досвіду європейських країн та
вивчення можливостей застосування його у вітчизняній прак-
тиці необхідно враховувати таке:

— більшість членів ЄС мають довгу історію політичної
та фіскальної децентралізації, а отже, їхні інституційні та
людські ресурси для управління політикою та фінансові за-
соби для реалізації політики на місцевому рівні значно по-
тужніші;

— існують системи планування національного рівня з
чітко скоординованими структурними/галузевими операц-
ійними планами;

— можливості врядування, управління та реалізація
політики регіонального розвитку дуже розвинені;

— існує добре розвинена банківська система, поєднан-
ня з чіткими правами власності на землю/майно (кадаст-
ром), що означає, що позикові кошти отримати легше;

— існують потужні агентства регіонального розвитку
(АРР), агенції, які надають послуги для бізнесу, а також спец-
іалісти з регіонального розвитку, що означає, що на місце-
вому рівні є досвідчені суб'єкти, котрі можуть виконувати
регіональну політику;

— фінансові інструменти на підтримку регіональної
політики чітко визначені, дієві та добре забезпечені ресур-
сами. Це зокрема урядова макроекономічна політика і
мікроекономічні стимули; структурні фонди ЄС та ініціати-
ви Європейської комісії із забезпечення спільного фінансу-
вання; Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та його різно-
манітні інструменти.

Етапи реформування регіональної політики в країнах
Центральної та Східної Європи, можна поділити на три ос-
новних періоди:

— Несистемний підхід і підхід "згори" до регіональної
політики з боку центрального уряду, в також недостатня
активність з боку місцевих органів влади ("Бюрократичний
період").

— Формування системного підходу та підходу нового
типу "знизу" — до регіональної політики, партнерства між
центральною владою і регіональними/місцевими органами
влади в контексті вступу до Європейського Союзу ("Пере-
хідний період").

— Інтегральний регіональний підхід з оку держави, де-
централізація та реальна діяльність/дієва активність органів
місцевої влади стосовно реалізації/впровадження Євро-
пейської регіональної політики ("Демократичний період") [8,
с. 115].

— надання позикових коштів, підтримку акціонерного
капіталу, гарантії тощо [6, с. 67].

Ключовим елементом реформування системи державно-
го управління на той період у даних країнах також було удос-
коналення законодавства про державну службу. У кожній
країні закон передбачив створення системи державної служ-
би, а також чіткий розподіл функцій і ролей політиків та уп-
равлінців з метою гарантування політичної нейтральності
службовців та їх захисту від політичних тисків. Законодавство
гарантувало їм захист та конкретизувало їхню відпові-
дальність за ефективність надання послуг на місцевому рівні.

У процесі адміністративної і фінансової реформи місце-
ва влада отримала більшість місцевих ресурсів та інших
фінансових джерел, які гарантували реальне право місце-
вого самоврядування на економічну самостійність і відпові-
дальність разом з можливостями приймати самостійні рішен-
ня щодо власних ресурсів [7, с. 46—49].

По завершенні процесу регуляторної та інституційної
реформ були гарантовані політична, законодавчо-адмініст-
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ративна та економічна самостійність місцевого самовряду-
вання в кожній країні; створено нову правову і конституцій-
ну базу для запровадження і захисту фундаментальних прав
органів місцевого самоврядування. Крім цього, усі цент-
ральні уряди розробили комплексні довгострокові програ-
ми реформ, які встановлювали довгострокові цілі, а в їх
межах — завдання на короткий період.

На другому етапі реформи було завершено розпочату
реорганізацію та диференційоване скорочення державно-
го управління відповідно до змінених повноважень. Дифе-
ренційоване скорочення означає загальну тенденцію до ско-
рочення повноважень, організацій та працівників у держав-
ному управлінні (при одночасному збільшенні в необхідних
сферах). Посилилися процеси організаційної інтеграції та
координації. Навчання державних службовців стало краще
організованим, розпочалась також їхня регулярна підготов-
ка у сфері кризового менеджменту та Європейської інтег-
рації. На цьому другому етапі реформи державного управ-
ління потрібно було розробити адміністративні механіз-
ми і процедури з тим, щоби посилити спроможність органів
управління адаптуватися до постійних змін та зменшити
бюрократію у державному управлінні.

Останнім вирішальним поштовхом для запровадження
системного підходу до регіонального розвитку та форму-
вання грунтовної регіональної політики стала перспектива
набуття європейськими країнами членства в Європейсько-
му Союзі. З одного боку, це був позитивний стимул, який
дозволив стабілізувати розробку регіональної політики та
спонукав центральний уряд застосовувати також демокра-
тичні елементи регіональної політики ЄС. З іншого боку, це
передбачало при розробленні регіональної політики врахо-
вувати стратегічні потреби, що їх визначало широке коло
стейкхолдерів регіонального розвитку. Цей етап формуван-
ня регіональної політики в усіх країнах можна охарактери-
зувати як етап побудови нової регіональної політики в кон-
тексті вступу до Європейського Союзу [5, с. 98].

Важливим формальним кроком на другому етапі було
те, що всі країни-кандидати підготували Попередній націо-
нальний план розвитку (ПНПР) на передвступний період. Той
документ базувався на галузевих урядових стратегіях, а

пізніше — на напрямах Національної стратегії регіонально-
го розвитку, і був спрямований на підсилення соціально-еко-
номічного згуртування (вирівнювання) у період підготовки
країн-кандидатів до вступу в ЄС шляхом стратегічного про-
грамування використання передвступних фондів ЄС [2, с.18].

У загальному вигляді структуру регіональної політики
країн ЄС представлено на рисунку 1.

Одним із ключових принципів регіональної політики є
те, що центральні органи влади через економічні інструмен-
ти створюють умови для розвитку муніципалітетів, а ті, в
свою чергу, забезпечують розвиток, якомога ширше спира-
ючись на свої власні ресурси, на таких засадах Європейсь-
кої регіональної політики, як децентралізація і партнерство.
Регіональна політика має реалізовуватися за допомогою
інструментів ринкової економіки, які включають регіональ-
ну диференціацію щодо кредитування, оподаткування, суб-
сидій та політики щодо депресивних регіонів, спрямовану
на підтримку таких територіальних одиниць або спеціаль-
них зон.

Досвід становлення політики регіонального розвитку
європейських країн дозволяє виявити помилки та недоліки
даного процесу та врахувати це у вітчизняній практиці.

Так, дослідження дозволяють зробити висновки, що
передумовою результативної регіональної політики і досяг-
нення її цілей є результативна просторова політика. У ви-
падку Польщі зазначають, що політика просторового пла-
нування і її впровадження на сьогодні знаходиться у пога-
ному стані. Існують значні затримки у підготовці планів про-
сторового менеджменту муніципалітетів, низька якість
планів просторового менеджменту воєводств, які не
співвідносяться з відповідними планами муніципалітетів з
огляду на визначення механізмів, що мають значення для
регіонального розвитку, а отже, надзвичайної важливості
набирає координація цих документів [7, с. 61].

По-друге, потребують вдосконалення процеси страте-
гічного планування на регіональному рівні. Так, існує потре-
ба у стандартизації стратегічних планів воєводств. Це може
бути зроблено у формі інструкцій до написання або у виг-
ляді офіційного законодавчого акту, які б більш детально
визначили структуру і методи підготовки стратегічних планів.
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Рис. 1. Структура регіональної політики країн ЄС
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Очікуваними результатами є забезпечення можливості про-
водити порівняння стратегічних планів воєводств з позицій
структури і задекларованих результатів використання дер-
жавних коштів. Важливо визначити і описати обсяг, часові
рамки, індикатори успішності виконання, а також правила
підготовки стратегій розвитку воєводств, програм воє-
водств і регіональних операційних програм. Нові стра-
тегічні плани повинні концентруватись на декількох, але
справді стратегічних цілях, а не перераховувати усі мож-
ливі види діяльності, бути свідомо відкритими у випадку
залучення додаткового зовнішнього фінансування. Стра-
тегія розвитку повинна мати за основу свідомий компроміс
між місцевими стратегіями і баченням розвитку регіону як
єдиного цілого, але концентруватись на декількох пріори-
тетах. Стратегія також має відповідати пріоритетам націо-
нального розвитку.

Крім цього, можна зробити висновок, що діяльність уря-
ду та його підрозділів повинна грунтуватись на інституціо-
налізованому партнерстві центральних і регіональних/
місцевих адміністрацій. Партнерство потребує виконання
певних компетенцій та прав, включаючи реальну можливість
проводити заходи, спрямовані на розвиток за рахунок влас-
них коштів. Цього не можна досягнути без юридичного зак-
ріплення власних стабільних і ефективних джерел доходів,
що відповідають певним завданням, а також без суттєвої
свободи визначення напрямків використання державних
коштів з цих джерел. Це робить необхідним проведення
децентралізації державних фінансів. Фіскальна децентрал-
ізація у цьому контексті означає передання більших повно-
важень щодо оподаткування на регіональний і місцевий
рівень. Правила планування інвестицій на декілька років на-
перед повинні були закріплені як юридично, так і на прак-
тиці.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи досвід проведення регіональної по-

літики як світового процесу розвитку країн та регіонів у
цілому, зробимо висновок, що на кожному етапі існувала
обмежена кількість проблем, яким у політичному та (або)
фінансовому плані приділялася значна увага. Так, у
1960—1970 рр. у рамках Європейського Співтовариства
це була проблема гармонізації сільського господарства,
коли у 80-х, особливо у 90-х роках першочерговим зав-
данням було зниження просторових диспропорцій, про-
ведення загальної та гармонізація національних регіо-
нальних політик. На початку XXI тисячоліття регіональна
політика передбачає подальшу конвергенцію та зміцнен-
ня конкурентоспроможності регіонів, а також активне
прикордонне співробітництво. Відповідно з кожним кро-
ком збільшується і питома вага витрат на загальну регіо-
нальну політику з бюджетів усіх рівнів. Отже, неабиякий
вплив світових тенденцій глобалізації та інтеграції на ре-
гіони призводить до виникнення нерівномірностей у їх
розвитку, тому головною метою регіональної політики є і
залишається створення таких умов, які б дозволяли регі-
онам реалізовувати їх наявний потенціал, максимально
збільшувати їхній внесок у програми розвитку економіки
країн з метою загального підвищення добробуту населен-
ня. Зміни геополітичних та геоекономічних обставин при-
зводять до пристосування регіонів до існування у новому
середовищі, де кожна країна (і навіть ЄС у цілому) вико-
ристовує найрізноманітніші методи та заходи для реалі-
зації поставленої мети, і хоча з кожним роком цілі та
завдання регіональної політики змінюються відповідно до
нових тенденцій світового економічного розвитку та про-
цесів міжнародної глобалізації. Незмінною залишається
головна мета регіональної політики сталий розвиток та
підвищення конкурентоспроможності регіонів як на світо-
вому, так і національних рівнях.

Література:
1. Береза А.В. Регіональна політика як чинник суспіль-

ної стабільності: Європейський досвід і Україна: автореф.
дис. ... канд. політ. наук / А. В. Береза. — К., 2007. — 21 с

2. Бурик З. Регіональна політика України: сучасні реалії
та досвід країн ЄС / З. Бурик // Стратегія реформування
системи державного управління на засадах демократично-
го врядування: Матеріали науково-практичної конференції
за міжнародною участю (Київ, 31 травня 2007 р.). — У 4 т.
— Т. 4. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — С. 30—33.

3. Державна регіональна політика України: особливості
та стратегічні пріоритети: монографія / За ред. З.С. Варна-
лія. — К.: НІСД, 2007. — 820 с.

4. Конкурентоспроможність регіонів України: стан і
проблеми // Робочі матеріали до Круглого столу 28 трав-
ня 2008 р; Український центр економічних і політичних дос-
ліджень ім. О. Разумкова. — Київ, 2008.

5. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий
та український досвід / В. Куйбіда, А. Ткачук, Т. Забуковець-
Ковачич; за заг. ред. Р. Ткачука. — К.: Леста, 2010. — 224 с.

6. Скороход О.П. Досвід місцевого самоврядування
Франції та Польщі: здобутки та застереження для України
[Електронний ресурс]/ О.П. Скороход // Стратегічні пріо-
ритети. — № 4 (9). — 2008. — С. 159—164. — Режим дос-
тупу: http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/
2008_4-9.pdf#page=159

7. Формування політики регіонального розвиту: досвід
країн Центральної та Східної Європи в контексті вступу до
ЄС // Проект "Регіональне врядування та розвиток в Ук-
раїні". — 2006.

8. Чуприна А. Аналіз досвіду подолання депресивності
регіонів західноєвропейських країн та можливості застосу-
вання в Україні / А. Чуприна // Галицький економічний
вісник. — 2011. — №3 (32). — С. 17—24.

References:
1. Birch, A.V. (2007), "Regional policy as a factor of social

stability: European experience and Ukraine", Ph.D. Thesis,
Political Science, Kyiv, Ukraine.

2. Buryk, C. (2007), "Regional Policy in Ukraine: current
realities and experience of the EU", Strategy of public
administration reform based on democratic governance:
Proceedings of the conference with international participation,
vol. 4, pp. 30—33, Kyiv, Ukraine.

3. Varnaliya, Z.S. (2007), Derzhavna rehional'na polityka
Ukrainy: osoblyvosti ta stratehichni priorytety [State Regional
Policy in Ukraine: characteristics and strategic priorities],
NISS, Kyiv, Ukraine.

4. Ukrainian Centre for Economic and Political Studies (2008),
"Competitiveness of Regions of Ukraine: state and problems",
Working Papers Roundtable May 28, A. Centre, Kyiv, Ukraine.

5. Kuibida, V. Tkachuk, A. and Zabukovec-Kovacic, T.
(2010), Rehional'na polityka: pravove rehuliuvannia. Svitovyj
ta ukrains'kyj dosvid [Regional policy: regulation. World and
Ukrainian experience], Lesta, Kyiv, Ukraine.

6. Skorokhod, O.P. (2008), "Experience local governments
of France and Poland: Achievements and reservations for
Ukraine", Strategic priorities, vol. 4 (9), pp. 159—164.

7. Project Regional Governance and Development in
Ukraine (2006), Formuvannia polityky rehional'noho rozvytu:
dosvid krain Tsentral'noi ta Skhidnoi Yevropy v konteksti
vstupu do YeS [Formation of Regional Development Policy:
the experience of Central and Eastern Europe in the context of
EU accession], Kyiv, Ukraine.

8. Chupryna, A. (2011), "Analysis of Lessons Learned
depressed regions of Western European countries and the
possibility of applying in Ukraine", Galician Economic Journal,
vol. 3 (32), pp. 17—24.
Стаття надійшла до редакції 31.08.2014 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

149

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

 Важливим етапом еволюції уявлень про право гро-
мадян на приватну власність є ліберальні теорії влас-
ності, які лягли в основу ринкової економіки в державі
та показали на практиці ефективність їх застосування.
В основу ліберального підходу до державного управ-
ління покладена ідея прав громадян на приватну влас-
ність та ідея приватної власності на засоби виробницт-
ва.

Аналіз ліберальних підходів до державного управ-
ління дає підстави виокремити дієві складові цих під-
ходів та прогнозувати їх розвиток у сфері захисту прав
громадян на приватну власність.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Для кращого розуміння проблеми прав громадян на
приватну власність у ліберальних підходах до держав-
ного управління варто розглянути деяких представників,
які займалися цією проблемою. Це, зокрема: Клап-
гам Р. у своїй праці "Власність і ринкова економіка" [1],
Мизес Л. у праці "Социализм. Этический и социологи-
ческий анализ" [3], Хайек Ф.А. в працях "Пагубная са-
монадеянность. Ошибки социализма" [4], "Міраж соці-
альної справедливості" [5], "Політичний устрій вільно-
го народу" [6].

Більш детальніший аналіз механізмів взаємодії в
сфері приватної власності в ліберальних державах пред-
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ставлені в працях наступних вчених: Ролз Д. у праці "Те-
орія справедливості" [7] , Коуз Р. у статті "Проблема со-
ціальних витрат" [8] , Фридман М. у працях "Капитализм
и свобода" [9], "Свобода выбирать: наша позиция" [10],
Сото Эрнандо де в праці "Загадка капитала. Почему
капитализм торжествует на Западе и терпит поражение
во всем остальном мире" [11], Бетелл Т. "Собственность
и процветание" [12].

Також варто відзначити критику ліберальних під-
ходів до державного управління у праці Лазара Я. "Соб-
ственность в буржуазной правовой теории" [2].

Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття: Роз-
виток ліберальних підходів до державного управління
потребує постійного удосконалення та вироблення як
загальних, так і локальних підходів до державного
управління в сфері захисту прав громадян на приватну
власність.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті
Метою статті є систематизація, осмислення прав гро-

мадян на приватну власність у ліберальних підходах до
державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ліберальні підходи до державного управління по-
чинають формуватися після Другої світової війни. Після
Другої світової війни, право громадян на приватну
власність у ліберальних підходах до державного управ-
ління розвивалось і удосконалювалось, зокрема у ви-
значенні зв'язку між власністю й відповідальністю. Так,
обгрунтовується, що на основі принципу повної відпо-
відальності власника за наслідки економічних рішень
повинна встановлюватися відповідальність за його по-
ведінку, виважену з урахуванням ризиків в інтересах
загального соціально-економічного прогресу в державі.
До групи законодавчих теорій відносять також соціалі-
стичну теорію власності, що виходить з поведінки лю-
дей, орієнтованої на солідарність і загальне благо. На
відміну від ліберальної позиції щодо мотивації власності
до задоволення суто власницьких інтересів соціалістич-
на теорія виходить із марксистської ідеї про колективі-
стську мотивацію суспільної власності до солідарності
та співробітництва соціуму [1, c. 9—11].

Післявоєнне формування ліберального уявлення
щодо прав громадян на приватну власність протистоїть
радянському уявленню, де всі ліберальні уявлення пред-
ставлені такими що є неправдивими та шкідливими для
держави. Так, Ян Лазар у праці "Собственность в бур-
жуазной правовой теории", висловлює думку, що всі
теорії власності в буржуазній правовій думці прикрашені
гарними гаслами, проте, в реальності шкодять її грома-
дянам. Лазар критикує тогочасні тенденції до лібера-
лізації законодавства та створення антикартельного за-
конодавства зауважуючи, що ці заходи не допоможуть
складному стану капіталістичного світу, що зумовлює

монополізацію власності: "За допомогою антикартель-
ного законодавства правлячий клас намагається проти-
діяти антимонополістичного руху, який, без сумніву,
одне з найважливіших соціально-політичних явищ су-
часного капіталістичного суспільства" [2, с.142]. Лазар
зауважує, що яким би способом капіталістичний світ не
намагався регулювати економічні відносити в сфері при-
ватної власності він проречений на невдачу [2].

Проте дану критику варто, вважати, швидше про-
пагандиськими лозунгами ніж реальними механізмами
управління в державі.

Право громадян на приватну власність у лібераль-
них підходах до державного управління, варто, вважа-
ти найбільш вдалими концепція власності, незважаю-
чи на всю критику пов'язану з нею. Так, одним із осно-
воположників ліберального підходу до державного уп-
равління, вважають Людвіга фон Мізеса. Л. фон Мізе-
са погоджувався із трудовим походженням власності
й наголошував на тому, що споживчі блага є результа-
том успішного поєднання виробничих благ і праці. Вод-
ночас дослідник розрізняв юридичне і соціологічне
(зокрема економічне) розуміння власності. Юридичне
трактування власності, поєднує фізичний ("володію")
і правовий ("повинен володіти") аспекти. Відтак, влас-
никами є особи, які повинні були б володіти певними
благами за законом, навіть якщо фактично вони не є
власниками. Соціологічне (зокрема економічне) трак-
тування власності пов'язане з відносинами "володіння
благами, необхідними для досягнення економічних
цілей людини (так звана "вихідна власність", "фізичне
відношення до благ", яке не враховує "правового по-
рядку") [3].

Ще одним визначним представником ліберального
підходу до державного управління, поправу вважають,
Фрідріха фон Хайєка. Хайєк у своїх працях постійно
зазначає, що саме індивідуальна свобода, а не майнова
рівність є пріоритетною для суспільства. Індивідуальна
свобода, безпосередньо пов'язана з власністю. Влас-
ність для людини — це фундамент формування особи-
стої самостійності, це підстава відчувати себе вільною.
Приватна власність була і буде як стверджує Хайєк,
обов'язковою умовою процвітання народів. У праці "Па-
губная самонадеянность. Ошибки социализма" Хайєк
зауважує, що як тільки майнова рівність стає пріоритет-
ною і інститут приватної власності викорінюється, нації
занепадають, при цьому не тільки в матеріальному плані,
а й духовному. Хайєк зауважує, що поширена вимога
матеріальної рівності часто грунтується на переконанні,
що існуюча матеріальна нерівність у державі є наслідком
чийогось рішення, проте, таке переконання є хибним.
Держава ніколи не зможе забезпечити повну майнову
рівність, а декларуючи це може тільки спотворити со-
ціальну дійсність, оскільки прагнення людини до влас-
ності є життєвою необхідністю і розтавання з власні-
стю заради примарних ідей є дуже болючою [ 4, 5 ]. Крім
того, держава, як зазначає Хайєк не повинна займати-
ся задоволення потреби людей в рівності, подібна функ-
ція держави є додатковою. Лише за рахунок таких до-
даткових функцій держава забезпечує принцип рівності
через державні інститути. Хайєк, вважає, що держава
має ставитися до кожного громадянина не однаково,
оскільки всі вони не однакові [6].



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

151

У сучасних ліберальних підходах до державного
управління формується уявлення про соціальну функ-
цію власності.

Ще однин відомий прихильник ліберальної держа-
ви та засновник концепції соціальної справедливості,
Джон Ролз в своїй праці "Теорія справедливості",
відзначає важливість приватної власності та роль дер-
жави в її збереженні.

Ролз на відміну від Хайєка навпаки вважає, що
держава постійно має слідкувати за тим, щоб прин-
цип рівності не порушувався і постійно вирівнювати
той перекос нерівності в бік рівності,  що є в
суспільстві. Рівність за Ролзом — це сукупне понят-
тя, яке грунтується не тільки на матеріальній рівності,
а безпосередньо пов'язана з поняттям різниці. Ролз
вводить поняття різниці, яке розглядає нерівність еле-
ментом різниці між людьми і соціальними групами [7,
с. 147—149] і зауважує, оскільки всі не рівні, кожен
має мати вигоду від нерівності. Ролз зазначав, що по
відношенню до людей, яких природа чи соціальне
становище поставило в нерівні умови, має застосову-
ватися принцип відшкодування або компенсації [7,
с.150]. Принаймні застосовувати принцип компенсації
впродовж певного проміжку часу, наприклад, забез-
печення всіх у незалежності від соціального станови-
ща в шкільній освіті. Подібні компенсації не варто
плутати з ефективністю функціонування державної
системи, оскільки вони не можуть забезпечити мак-
симум ефективності, вони лише можуть вирівняти ста-
новище людей в державі. Сподівання людей не по-
винні залежати від їхнього соціального, матеріально-
го становища, тому важливо в таких умовах це забез-
печити рівний доступ до всіх первинних інстанцій. По-
дібний рівний доступ до всіх первинних інстанцій за-
безпечується, як зазначає Ролз, через, так звану, про-
цедурну рівність. Процедурна рівність це формальна
рівність, яка забезпечується через правові гарантії
рівності [7].

Також і Ролз, і Хайєк відзначали надзвичайне ве-
лике значення для забезпечення принципу рівності в
політичній системі суспільства — це принцип рівних
можливостей. Це насамперед пов'язано з тим, що дер-
жава не в змозі забезпечити рівність на всіх етапах сус-
пільно-політичних відносин, проте, може забезпечити
рівні можливості. Зокрема Хайєк зазначає, що рівні
можливості — це насамперед однакові правила гри, і
в ніякому разі не результат цієї гри. Для Ролза рівні
можливості — це не рівний доступ до посад, оскільки
важлива кваліфікація працівника. Це, насамперед, про-
цедурна рівність, яка повинна бути в певному діапазоні
і в ніякому разі не повинна прогнозувати рівні наслідки
[6; 7].

Вагомий внесок у розвиток ліберальної теорії при-
ватної власності та ролі держави в цьому процесі, нале-
жить вченому Рональду Гарі Коузу. В статті Коуза "Про-
блема соціальних витрат" дається чітке пояснення ролі
приватної власності в процесі побудови вільного рин-
ку, і, як наслідок, вільної ліберальної держави. Увага
вченого в цій статті зосереджена на зовнішніх витратах
власників, тобто всіх тих витратах, які знецінюють ре-
зультат економічної діяльності. Коуз, розкриває еконо-
мічний сенс прав власності. На думку Коуза чим більш

точно визначені права власності, тим більшою мірою
зовнішні витрати перетворюються у внутрішні. Коуз у
своїй статті "Проблема соціальних витрат" сформулю-
вав теорему, що дістала назву теорема Коуза. Теорема
Коуза звучить так: якщо права власності чітко визначені
і трансакційні витрати дорівнюють нулю, то розміщен-
ня ресурсів (структура виробництва) буде залишатися
незмінним і ефективним незалежно від змін у розподілі
прав власності [8].

Значна роль у досліджені приватної власності та
ролі держави в її забезпеченні та збереженні належить
американському вченому, лауреату Нобелівської
премії Мілтону Фрідману, зокрема в праці "Капитализм
и свобода". В праці "Капитализм и свобода" Фрідман
зазначає, що приватна власність стала непорушною ос-
новою і свободою для капіталістичних країн, що спри-
яло не тільки економічному зростанню, а й скасуван-
ня дискримінації. Автор наводить історичні приклади,
в яких прослідковується взаємозв'язок розвитку інсти-
тутів приватної власності та зменшення дискримінац-
ійних процесів у суспільстві, так зокрема пише
Фрідман: "Після Громадянської війни південні штати
наклали на негрів цілий ряд юридичних обмежень.
Єдине обмеження, якому їх ніколи не піддавали, поля-
гало в забороні на володіння нерухомістю чи особис-
тим майном. Те, що цих заборон так і не ввели, зовсім
не пояснюється прагненням уберегти негрів від пораз-
ки в правах. Це пояснюється швидше вірою в приватну
власність — настільки сильною, що вона переборола
бажання ввести дискримінацію негрів. Збереження
якихось загальних принципів приватної власності і ка-
піталізму стало головним джерелом економічних мож-
ливостей для негрів і дозволило їм добитися більшого
успіху, ніж вони добилися б при іншому положенні
справ" [ 9, с. 133].

Фрідман зазначає, що приватна власність є осно-
вою людських свобод. Фрідман вважає, що держава
"..яка підтримує правопорядок, визначає права влас-
ності, служить нам засобом модифікації прав власності
та інших правил економічної гри, виносить третейські
рішення з приводу різних тлумачень цих правил, забез-
печує дотримання контрактів, сприяє конкуренції, за-
безпечує кредитно-грошову систему, протидіє техніч-
ним монополіям і долає "зовнішні ефекти", виступає в
якості додаткової сили по відношенню до сім'ї, захи-
щає недієздатних (будь то божевільні або діти).." —
така держава, безсумнівно, виконує важливі функції
[9, с. 59].

Фрідман виокремлює і проблеми, які мають капіта-
лістичні країни, одна з них, яка постійно супроводжує
приватну власність, — це монополія, зокрема автор ви-
діляє три основні джерела монополій: монополія з тех-
нічних міркувань, монополія за допомогою прямої чи
непрямої державної підтримки та монополія внаслідок
приватної змови [9, с. 143].

Мілтон Фрідман та його дружина Роуз Фрідман у
своїй спільній праці "Свобода выбирать: наша пози-
ция", розглядають приватну власність кожної людини
як справу випадку, частково справою вибору: "Випа-
док визначає наші гени і, відповідно, наші фізичні та
розумові здібності. Випадок визначає характер сімей-
ного та культурного середовища, в якому ми народ-
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жені, і, відповідно, можливості розвивати наші фізичні
та розумові здібності. Випадок також визначає, які ще
ресурси ми можемо успадкувати від наших батьків або
інших. Випадок може зруйнувати або, навпаки,
збільшити наші стартові можливості. Але вибір також
відіграє важливу роль. Наші рішення про те, як вико-
ристовувати наші ресурси, тяжко трудитися або не
обтяжувати себе, влаштуватися на ту чи іншу роботу,
відкрити ту чи іншу справу, зберігати або витрачати —
все це може привести до розтрати або, навпаки, до
примноження і поліпшенню ресурсів. Аналогічні рішен-
ня, прийняті нашими батьками, а також мільйонами
людей, які можуть і не мати до нас прямого відношен-
ня, впливають на те, що ми успадкуємо" — отже,
власність, на думку авторів, не завжди є результатом
ціленаправленої діяльності людини, а часто результа-
том обставин [10, с. 34].

Ернандо де Сото, відомий перуанський вчений, при-
бічник лібералізації державних інститутів у своїй праці
"Загадка капіталу. Чому капіталізм перемагає лише на
Заході і ніде більше" дає глибинній аналіз місця і ролі
приватної власності в державі. Головна задача автора
зробити так, щоб економіка працювала для людей.
Сото висловлює думку про важливість приватної влас-
ності, в процесі лібералізації економіки в країнах тре-
тього світу та пострадянських країнах. Сото зазначає,
"Ставши на позицію мешканця позалегального секто-
ра економіки, я побачив шість проявів західної систе-
ми приватної власності, що дозволяють громадянам
створювати капітал. Причиною неможливості розгор-
тати капітал у країнах третього світу і колишнього соц-
табору є той факт, що більшість їхніх громадян не ма-
ють можливості опертися на ці прояви або ефекти си-
стеми приватної власності" [11, с. 55—56]. Приватна
власність — основа багатства держави, проте, для
того, щоб держава працювала, приватна власність має
пройти певні етапи. Е. де Сото виокремлює шість та-
ких етапів (ефектів) в системі приватної власності, які
дозволяють економіці запрацювати:

1. Ефект приватної власності № 1: фіксування еко-
номічного потенціалу активів.

2. Ефект приватної власності № 2: об'єднання та
інтеграція розпорошеної інформації в одній системі.

3. Ефект приватної власності № 3: відповідальність
власників.

4. Ефект приватної власності № 4: підвищення взає-
мозамінності та ліквідності.

5. Ефект приватної власності № 5: побудова мере-
жевої спільноти та розвиток суспільних зв'язків.

6. Ефект приватної власності № 6: захист та паспор-
тизація угод.

Отже, перший етап (ефект) приватної власності це
фіксування економічного потенціалу активів, це задо-
кументована фіксація власності, що є гарантією подаль-
ших операцій з власністю: "У розвинених країнах сис-
тема документального відображення активів слугує для
забезпечення інтересів іншої сторони угод і гарантує
відповідальність, оскільки саме цим цілям служать
інформація, що міститься в ній, а також правила, норми
та механізми, що запобігають порушення цих норм і
правил" [11, с. 56—57]. Це, по суті, боротьба з неле-
гальною власністю. Фіксація або узаконення має бути

максимально спрощена та здешевлена. Сото, наголо-
шує на важливості зведення всі даних про власність в
одну базу.

Тому, другий ефект приватної власності — це об-
'єднання та інтеграція розпорошеної інформації в одній
системі. Як зазначає, Сото: "Завдяки уніфікації та інтег-
рації систем реєстрації, громадянам розвинених країн
не потрібно виїжджати на місце, щоб отримати адекват-
ний опис економічних і соціальних характеристик будь-
якого об'єкта нерухомості. Більш немає потреби коле-
сити по країні, щоб зустрітися з кожним власником і його
сусідами. Законна уніфікована система інформації
містить відомості про готівкові активах і про їх потенц-
ійної прибутковості. Це полегшує оцінку об'єктів неру-
хомості та операції з ними, створює вигідні умови для
породження капіталу" [11, с. 60].

Третій ефект приватної власності — це відпові-
дальність власників. Сото зауважує, що "у західному
світі повага до власності та прийнятими зобов'язання-
ми навряд чи закодовано в ДНК громадян." Проте ця
якість є "…результатом чіткості і надійності відносин
власності". Легалізація та легальність законів створює
умови для відповідальності власників: "закони, що за-
хищають не тільки права власності, а й виконання дого-
ворів, виховують в громадянах західних країн повагу до
власності, до договорів і готовність підкорятися зако-
ну. Система безпомилково фіксує факт безчесного по-
ведінки людини, що тут же позначається на його репу-
тації в очах сусідів, служб комунального господарства,
банків, телефонних компаній, страхових фірм і всіх
інших учасників мережі, утвореною відносинами влас-
ності" [11, с. 61—62].

Четвертий ефект приватної власності — це підви-
щення взаємозамінності та ліквідності. Це означає мож-
ливість власників подрібнювати свою власність, ство-
рюючи умови для взаємозамінності власності та мо-
більності свої активів. Це дозволяє створювати умови
для примноження багатств в умовах, що постійно зміню-
ються.

П'ятий ефект приватної власності — це побудова
мережевої спільноти та розвиток суспільних зв'язків.
Цей ефект є наслідком розвинутої системи захисту
приватної власності. "Головне економічне перевага
системи приватної власності полягає в тому, що вона
радикально покращила можливості комунікацій з при-
воду активів, їх потенціалу та використання." [11, с.
65]. Відповідальність та підзвітність ще один наслідок
легалізації системи приватної власності. Доступ до
інформації є важливим елементом розвитку системи
приватної власності та лібералізації державного апа-
рату.

Шостий ефект приватної власності — це захист та
паспортизація угод. Це означає, що "… всі реєстраційні
записи (свідоцтва про власність, документальне офор-
млення операцій, цінні папери і контракти, всі докумен-
ти, що описують економічно значущі особливості ак-
тивів) надійно захищені від втрати і підробок.". Це і дер-
жавні архіви, органи, так і приватні організації, всі ці
установи надають цінність власності. Гарантії виконан-
ня угод є одним з найважливіших умов розвитку систе-
ми приватної власності в країна, що розвиваються [11,
с. 68—69].
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Ще один сучасний мислитель, журналіст Том Бе-
телл у праці "Собственность и процветание", зазна-
чає важливість приватної власності в процесі про-
цвітання та відповідальності громадян: "Інститут при-
ватної власності відіграє ключову роль і у встанов-
ленні справедливості в суспільстві. Це один з голов-
них аргументів на його користь, однак, на зв'язок при-
ватної власності і справедливості вказують вкрай
рідко — головним чином тому, що соціальна справед-
ливість розуміється як розподіл вже існуючих благ.
Нерівність прирівнюється до несправедливості. І все
ж саме влада приватної власності робить людей відпо-
відальними за свої дії в сфері матеріальних благ. Ця
система гарантує, що люди на практиці дізнаються
наслідки своїх дій. Власність убезпечує нас і, крім
того, оточує нас дзеркалами, звертаючи на нас на-
слідки наші власної поведінки. І ощадливий, і марнот-
рат, як правило, отримають по заслугах. У силу цього
суспільство, засноване на приватній власності, ру-
хається до інституціоналізації справедливості" [12, с.
12].

Приватна власність, на думку мислителя, розгалу-
жує владу тим самим захищає народи від насильства і
засилля несправедливості. Громадяни в державі, що за-
хищає приватну власність мають можливість планувати
своє майбутнє та нести відповідальність за нього. Саме
на ці "дари власності" Том Бетелл звертає увагу в своїй
праці. Том Бетелл у праці "Собственность и процвета-
ние", відслідковує етапи розвитку держав на різних ета-
пах розвитку і безпосередньо пов'язує розвиток і про-
цвітання народів з ефективним захистом і розвитком
приватної власності. Бетелл критикує радянську систе-
му відносин щодо власності, зазначаючи, що статистичні
показники економічного розвитку Радянського союзу
є занадто завищеними і тому оцінка цих даних не має
сенсу.

Бетелл пише, що: "Приватна власність, мабуть, єди-
ний запобіжний захід , що спонукає людей до наполег-
ливої праці. Були спроби налагодити колективне госпо-
дарство, але вони провалилися. Комунари починали зі
взаємної доброзичливості, всі були щасливі все ділити
і отримувати порівну, але через рік-другий починалися
запеклі сварки. Закінчувалося це тим, що комунальне
майно ділили або "приватизували", і всі розходилися в
різні сторони" [12].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, визначення прав громадян на приватну

власність у ліберальних підходах до державного управ-
ління різна, проте, обов'язковим є функціонування пра-
вової держави. Для сучасних ліберальних підходів до
державного управління актуальним залишається пошук
прийнятних моделей соціальної відповідальності вели-
ких власників.

Варто виокремити цілий ряд вчених, які зробили
вагомий внесок у розвиток ліберальних підходів до дер-
жавного управління в сфері захисту прав власності —
це зокрема: Людвіг фон Мізес, Фрідріх фон Хайєк,
Джон Ролз, Рональд Гарі Коуз, Мілтон Фрідман, Роуз
Фрідман, Ернандо де Сото, Том Бетелл.

Так, Людвіг фон Мізес погоджувався з тим, що
власність є результатом трудових відносин в державі, а

споживчі блага є результатом успішного поєднання ви-
робничих благ і праці. Мізес, розрізняв юридичне і соці-
ологічне або економічне розуміння власності. Мізес
роз'яснює проблеми походження власності та її на-
слідки для держави.

Наступний представник ліберального підходу до
державного управління в сфері захисту прав власності
є Фрідріх фон Хайєк, який в своїх працях постійно за-
значає, що саме індивідуальна свобода, а не майнова
рівність є пріоритетною для держави. Індивідуальна
свобода, безпосередньо пов'язана з власністю. При-
ватна власність була і буде як стверджує Хайєк, обо-
в'язковою умовою процвітання народів і держави.
Хайєк зауважує, що як тільки майнова рівність стає
пріоритетною і інститут приватної власності викорі-
нюється, нації занепадають, при цьому не тільки в ма-
теріальному плані, а й духовному. Хайєк зауважує, що
поширена вимога матеріальної рівності та скасування
інституту приватної власності часто грунтується на пе-
реконанні, що існуюча матеріальна нерівність у дер-
жаві є наслідком чийогось рішення, проте таке пере-
конання є хибним.

Наступними представниками ліберального підходу
до державного управління в сфері захисту приватної
власності було напрацьовано ряд механізмів, що можуть
стати основою економічної політики держави в процесі
побудови ліберальної держави.

Наступним представником ліберального підходу до
державного управління в сфері захисту приватної влас-
ності варто, вважати Джона Ролза. Ролз, для позначен-
ня будь-якої нерівності в суспільстві вводить поняття
різниці, яке розглядає нерівність елементом різниці між
людьми і соціальними групами в державі. Оскільки всі
не рівні, кожен має мати вигоду від нерівності. Ролз заз-
начав, що по відношенню до людей, яких природа чи
соціальне становище поставило в нерівні умови держа-
ва має застосовуватися принцип відшкодування або
компенсації. Механізм відшкодування спрямований пер-
шу чергу на те, щоб сподівання громадян не залежало
від їх матеріального становища.

Вагомий внесок у розвиток теорії приватної влас-
ності належить вченому Рональду Гарі Коузу. Коуз роз-
криває економічний сенс прав власності для держави.
Коуз сформулював теорему, що дістала назву теоре-
ма Коуза. Теорема Коуза звучить так: якщо права влас-
ності чітко визначені і трансакційні витрати дорівню-
ють нулю, то розміщення ресурсів буде залишатися
незмінним і ефективним незалежно від змін у розподілі
прав власності. Теж саме стосується і держави в ціло-
му, яка повинна звести свої трансакійні витрати до
мінімума.

Значна роль у досліджені приватної власності на-
лежить американському вченому, лауреату Нобелівсь-
кої премії Мілтону Фрідману. Фрідман зазначає, що
приватна власність стала непорушною основою і сво-
бодою для капіталістичних держав, що сприяло не
тільки економічному зростанню, а й скасування диск-
римінації. Фрідман виокремлює і проблеми, які мають
ліберальні держави, одна з них, яка постійно супровод-
жує приватну власність, — це монополія, зокрема ав-
тор виділяє три основні джерела монополій: монополія
з технічних міркувань, монополія за допомогою прямої
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чи непрямої державної підтримки та монополія внаслі-
док приватної змови.

Мілтон Фрідман та його дружина Роуз Фрідман,
розглядають приватну власність кожного громадянина
як справу випадку, частково справою вибору.

Ернандо де Сото — відомий перуанський вчений,
прибічник лібералізації державних інститутів. Голов-
не завдання, яке ставить перед собою Сото, зроби-
ти так, щоб держава працювала для людей. Сото заз-
начає, важливість приватної власності, в процесі
лібералізації економіки в державах третього світу та
пострадянських країнах. Приватна власність основа
багатства народів, проте, для того, щоб держава
працювала, приватна власність має пройти певні ета-
пи. Е. де Сото, виокремлює шість таких етапів або
ефектів в системі приватної власності, які має забез-
печити держава, це зокрема: фіксування економіч-
ного потенціалу активів, об'єднання та інтеграція
розпорошеної інформації в одній системі, відпові-
дальність власників, підвищення взаємозамінності та
ліквідності, побудова мережевої спільноти та роз-
виток суспільних зв'язків, захист та паспортизація
угод.

Сучасний мислитель, журналіст Том Бетелл заз-
начає, що приватна власність, мабуть, єдиний запоб-
іжний захід, що спонукає людей до наполегливої
праці. Приватна власність, на думку мислителя, роз-
галужує владу тим самим захищає народи від насиль-
ства і засилля несправедливості. Громадяни в дер-
жаві, що захищає приватну власність мають мож-
ливість планувати своє майбутнє та нести відпові-
дальність за нього.

Об'єднуючою ознакою сучасних ліберальних
підходів до державного управління в сфері захисту прав
громадян на приватну власність, все частіше стає, по-
шук оптимальних моделей власності з урахуванням
особливостей держав та потреб часу.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Перспективи подальших розвідок прав громадян на
приватну власність у ліберальних підходах до держав-
ного управління безпосередньо пов'язана з глобаліза-
ційними процесами та пошуком оптимальних моделей
взаємодії, відповідальності великих власників на ло-
кальному рівні.
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IMPLEMENTATION MECHANISMS OF STATE REGULATION IN THE COOPERATION OF LOCAL
AUTHORITIES, EXECUTIVE AUTHORITIES, INTERNATIONAL AND NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS FOR THE PREVENTION OF SOCIALLY DANGEROUS DISEASES

У статті викладено результати дослідження механізмів державного регулювання щодо поперед-

ження соціально небезпечних захворювань. Здійснено аналіз ситуації в Україні стосовно пошире-

ності соціально небезпечних захворювань та визначено їх вплив на соціально-економічний потенці-

ал держави. Обговорюється можливість співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої

влади, міжнародних та неурядових організацій щодо поширеності соціально небезпечних захворю-

вань на регіональному рівні. Визначено механізми впливу міжнародних організацій, а також роль та

місце українських неурядових організацій в реалізації механізмів державного регулювання щодо

соціально небезпечних захворювань. Розглянуто механізми багатостороннього соціального діало-

гу, перспективи запровадження соціального замовлення у сфері соціально небезпечних захворю-

вань. Зроблено відповідні висновки та окреслено напрями подальших наукових досліджень.

This paper presents the results of the study of mechanisms of state regulation on the prevention of socially

dangerous diseases. The analysis of the situation in Ukraine regarding the prevalence of socially dangerous

diseases and determined their impact on the socio-economic potential. The possibility of cooperation

between local authorities, executive authorities, international and non-governmental organizations on the

prevalence of socially dangerous diseases at the regional level. The mechanisms of influence of international

organizations, and the role and place of the Ukrainian non-governmental organizations in the implementation

of the mechanisms of regulation of socially dangerous diseases. The mechanisms of multilateral social

dialogue perspective of social order in socially dangerous diseases. Corresponding conclusions and outlines

directions for further research.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціально небезпечні захворювання в Україні ма-

ють суттєвий вплив на демографічний та трудовий
потенціал нації, економічну, політичну стабільність та
на безпеку держави в цілому. Зважаючи на важливість
та багатоплановість цієї соціально-медичної пробле-
ми, вплинути на поширеність соціально небезпечних
захворювань, організувати профілактику та бороть-
бу з ними можливо шляхом співпраці органів місце-
вого самоврядування, виконавчої влади, міжнародних
та вітчизняних неурядових організацій.

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Питання реалізації механізмів державного регу-
лювання щодо соціально небезпечних захворювань в

Україні тісно пов'язане з досягненням Цілей Розвитку
Тисячоліття № 6 "Обмеження поширення ВІЛ-
інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тен-
денції до скорочення їх масштабів". Для цього розроб-
лено відповідну нормативно-правову базу, а саме: За-
гальнодержавна програма протидії захворюванню на
туберкульоз на 2012—2016 роки, проект Загальнодер-
жавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки, який надано на
погодження до комітетів Верховної Ради України. Ча-
стково реалізація зазначених механізмів державного
регулювання здійснюється за кошти міжнародних
організацій, у тому числі за підтримки 9 та 10 раундів
Глобального фонду. На сучасному етапі розвитку Ук-
раїни відпрацьовані, але не впроваджені в практику в
повному обсязі деякі механізми державного регулю-
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вання щодо соціально небезпечних захворювань. Але
при цьому в державі напрацьований достатній практич-
ний матеріал зазначеної співпраці, який потребує дос-
лідження та систематизації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Проведений аналіз літературних джерел показав,
що міжнародні організації — Міжнародна організація
праці, Всесвітня організація охорони здоров'я — серед
шляхів подолання епідемії ВІЛ/СНІДу значну увагу
приділяють інформаційно-просвітницькій роботі серед
населення, особливо серед молоді. Необхідні розробка
та прийняття стратегій профілактики, що адаптовані до
національних умов, з урахуванням гендерних, культур-
них, соціальних та економічних аспектів [7].

Дослідник Петренко В.І. вважає, що в Україні по-
трібно збільшити рівень охоплення профілактичними
програмами населення з групи ризику, посилити інтен-
сивність та якість цих втручань для впливу на розпов-
сюдження соціально небезпечних захворювань [2].

На думку лорда Фаулера, досвід України у сфері ад-
вокації та надання послуг зі зменшення шкоди, зокрема,
обміну шприців, організації замісної підтримувальної
терапії, може використовуватись іншими країнами у бо-
ротьбі з соціально небезпечними захворюваннями [3].

Спеціалістами Міністерства охорони здоров'я
України спільно з представниками українських неуря-
дових та міжнародних організацій, такими, як Міжна-
родний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, Програма роз-
витку Організації Об'єднаних націй в Україні, Німець-
ке технічне співробітництво, було розроблено Націо-
нальний операційний план дій з протидії СНІДу в Ук-
раїні на 2011—2013 роки. В цьому документі зазна-
чені основні соціально-медичні заходи для протидії
епідемії, визначені цільові показники для моніторин-
гу діяльності учасників соціального діалогу та фінан-
сові потреби щодо їх досягнення [1].

Загальнодержавні програми забезпечення про-
філактики ВІЛ-інфекції, лікування та підтримка ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки та
програма протидії захворюванню на туберкульоз на
2012—2016 роки спрямовані на стабілізацію епідеміо-
логічної ситуації, зниження рівня захворюваності та
смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу
шляхом реалізації державної політики щодо забезпе-
чення доступу населення до широкомасштабних проф-
ілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Програ-
ма передбачала виконання заходів спільно з вітчизня-
ними неурядовими та міжнародними організаціями [5].

Указом Президента України від 14.02.2006 № 132/
2006 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України" від 18 січня 2006 року "Про заходи щодо підви-
щення ефективності боротьби з небезпечними інфекцій-
ними хворобами" передбачено здійснення постійної
співпраці з неурядовими та міжнародними організація-
ми щодо боротьби з небезпечними захворюваннями [6].

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Визначальну роль у вирішенні зазначеної соціаль-
но-медичної проблеми відіграє удосконалення ме-
ханізмів державного регулювання соціально небез-
печних захворювань, що набуває особливого значен-
ня на фоні демографічної кризи, соціальних перетво-
рень у суспільстві, маргіналізації певної частини на-
селення держави.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз співпраці органів

місцевого самоврядування, виконавчої влади, міжна-

родних та неурядових організацій щодо попереджен-
ня соціально небезпечних захворювань в Україні на
регіональному рівні. А також визначення перспекти-
ви подальшого розвитку та формулювання пропо-
зицій щодо удосконалення зазначених механізмів дер-
жавного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поширеність соціально небезпечних захворювань, а
саме: ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії,
тощо, тісно пов'язана з небезпечною поведінкою пред-
ставників груп ризику. Аналіз вікової структури нових
випадків ВІЛ-інфекції в Україні показує, що серед інфіко-
ваних переважають особи працездатного віку — 84,7%.
З 2008 року в Україні відбувся вихід епідемічного проце-
су за межі маргінальних груп та фемінізація епідемії, що
в подальшому призводить до її переходу в глибокі про-
шарки суспільства та складності локалізації. Адже в та-
кому випадку до розповсюдження захворювання залу-
чаються жінки, діти, чоловіки не з груп ризику, що суттє-
во позначається на репродуктивному та трудовому по-
тенціалі суспільства, національній безпеці країни [4].

Зважаючи на вказану гостру соціально-медичну
проблему, одним із механізмів державного регулю-
вання є соціальний супровід хворих та членів їх сімей,
безпосередня профілактична робота соціальних пра-
цівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді з молоддю та підлітками щодо профілактики
соціально небезпечних захворювань.

Для того, щоб профілактична робота з представ-
никами уразливих груп була адекватною та відпові-
дала їх соціальним і медичним потребам, необхідне
навчання соціальних працівників організацій всіх
форм власності сучасним методам надання комплек-
сних послуг представникам уразливих груп. Одним з
дієвих механізмів є створення на регіональному рівні
в закладах лікувальної мережі центрів інтегрованих
послуг, які надають медичні послуги (лікування ВІЛ/
СНІД, туберкульозу, надання наркоманам замісної
підтримувальної терапії) та соціальні послуги за
підтримки представників неурядових організацій.
Окремим питанням постає співпраця закладів охоро-
ни здоров'я з пенітенціарною, соціальною службами
та неурядовими організаціями у питанні супроводу
людей, що перебували у місцях позбавлення волі [8].

Механізми впливу міжнародних організацій щодо
протидії соціально небезпечним захворюванням:

— удосконалення нормативно-правової бази
(участь у розробці соціально-медичних програм на дер-
жавному та регіональному рівні, написанні клінічних
протоколів лікування захворювань, просвітницьких та
навчальних тренінгових матеріалів тощо);

— залучення неурядових організацій до співпраці
у сфері соціально небезпечних захворювань (реаліза-
ція грантів міжнародних організацій на програми
профілактики вказаних захворювань, проведення на-
вчальних тренінгів для медичних та соціальних прац-
івників, створення сайтів інтегрованої допомоги та
замісної терапії, тощо);

— безпосередня організація діяльності з виявлен-
ня та діагностики соціально небезпечних захворювань
(закупівля виробів медичного призначення, ліків, діаг-
ностичних систем, витратних матеріалів, тощо).

За підтримки Глобального фонду із 2004 року в
сфері надання послуг найбільш уразливим групам на-
селення реалізовувались відповідні програми (в рам-
ках раунду 1 та 6), які довели свою ефективність. 15
грудня 2011 року між Україною і Глобальним фондом
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
було підписано грантові угоди щодо фінансування про-
грами "Створення життєздатної системи комплексних
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послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та
підтримки групи ризику та ЛЖВ в Україні". Серед го-
ловних завдань грантової угоди є посилення спромож-
ності закладів охорони здоров'я щодо профілактики
та лікування інфекцій, що передаються статевим шля-
хом (далі — ІПСШ), в групах ризику, зниження рівня
передачі ВІЛ та рівня захворюваності і смертності, по-
в'язаних з ВІЛ, шляхом реалізації механізмів держав-
ного регулювання серед найуразливіших груп населен-
ня. Зазначена проектна діяльність розпочалась в Ук-
раїні з 2012 року та наразі триває. Глобальний фонд
забезпечує поставки в лікувально-профілактичні зак-
лади медикаменти, діагностичні тест-системи, різні
розхідні матеріали, медичне обладнання.

Очікується, що в результаті впровадження широ-
комасштабних програм з профілактики ВІЛ серед на-
селення, буде охоплено понад 66% молоді з групи ри-
зику; 70% від загальної кількості людей, які потребу-
ють замісної терапії, будуть безперервно її отримува-
ти протягом не менше 6 місяців; планується охопити
профілактичними програмами 47% жінок комерційно-
го сексу та 24% чоловіків, що мають секс з чоловіками.

Розглянемо реалізацію механізмів державного ре-
гулювання щодо попередження соціально небезпечних
захворювань на регіональному рівні на прикладі Чер-
каської області. З 1 лютого по 30 вересня 2013 року на
Черкащині впроваджувався проект "Медико-соціаль-
ний супровід та формування прихильності до лікуван-
ня туберкульозу" в рамках реалізації програми "Зупи-
нимо туберкульоз в Україні", за фінансової підтримки
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, тубер-
кульозом та малярією, реципієнтом якого виступив
Фонд "Розвиток України". Основною метою даної про-
грами було формування прихильності та лікування хво-
рих на туберкульоз 1—3 категорії, які мають певні фак-
тори ризику (ВІЛ-інфікування, зловживання алкого-
лем, споживачі ін'єкційних наркотиків, безхатченки,
безробітья, мігранти, біженці, колишні ув'язненні,
схильність до відриву від лікування), а також прове-
дення інформаційно-освітньої роботи з населенням.

З 1 жовтня 2013 року в Черкаській області розпоча-
лася друга фаза проекту "Зниження захворюваності на
туберкульоз в Україні шляхом розширення та покра-
щення доступу до високоякісних послуг з профілакти-
ки та лікування туберкульозу", де основним реципієн-
том виступає ДУ "Український центр контролю за со-
ціально небезпечними хворобами МОЗ України". В про-
екті працювали лікарі, практичні психологи, спеціалісти
Товариства Червоного Хреста. Всього медико-со-
ціальними послугами було охоплено 386 хворих. Нада-
вались консультативні послуги, медичний супровід та
соціальна підтримка — продуктові набори для пацієнтів.
У результаті проекту сформована прихильність хворих
до лікування туберкульозу, доведена практична ефек-
тивність такої міжгалузевої співпраці.

У 2012 році було підписано Меморандум щодо
спільних дій стосовно діяльності з попередження соц-
іально небезпечних захворювань. між неурядовими
організаціями Черкащини та Департаментом охоро-
ни здоров'я облдержадміністрації; управлінням
внутрішніх справ України в Черкаській області; управ-
лінням державного департаменту України з питань
виконання покарань. А також було підписано Мемо-
рандум між облдержадміністрацією та Міжнародним
благодійним фондом "Міжнародний Альянс з ВІЛ/
СНІД в Україні" (далі — Альянс).

Сума фінансового внеску Альянсу у 2013 році за гран-
товими угодами становила 3 853,5 тис. грн. Крім того,
Альянс здійснив поставку витратних матеріалів до про-
філактичних проектів в лікувально-профілактичні закла-
ди області на загальну суму близько 1 200,0 тис. грн. Сума
внеску на лікувальні засоби у 2013 році склала 78,4 тис.

грн. Особливо важливим внеском Альянсу є медикамен-
тозна підтримка в лікувально-профілактичних закладах
області 6 сайтів замісної підтримувальної терапії, які пра-
цюють із споживачами ін'єкційих наркотиків.

Альянс був співвиконавцем Загальнодержавної
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 2009—2013 роки відповідно до
Закону України № 1026-VI від 19/02/2009. Фінансу-
вання здійснювалось програмою 10 раунду Глобаль-
ного фонду "Побудова стійкої системи комплексних
послуг із профілактики ВІЛ, лікування, догляду та
підтримки груп найвищого ризику та людей, що жи-
вуть з ВІЛ в Україні". Основні завдання програми:

— розширення масштабів та забезпечення безпереш-
кодного доступу до комплексних програм профілактики,
лікування ВІЛ, догляду та підтримки груп найвищого
ризику, людей, що живуть з ВІЛ та інших людей, які най-
більше постраждали від епідемії ВІЛ-інфекції;

— зміцнення системи охорони здоров'я з метою
розробки життєздатних рішень для груп найвищого
ризику, людей, що живуть з ВІЛ та інших людей, які
найбільше постраждали від епідемії ВІЛ-інфекції;

— зміцнення державних систем, які забезпечують
основні потреби та впроваджують економічно ефек-
тивні заходи щодо груп найвищого ризику, людей, що
живуть з ВІЛ та інших людей, які найбільше постраж-
дали від епідемії ВІЛ-інфекції.

У Черкаській області за підтримки Альянсу актив-
но працюють 7 неурядових організацій: "Всеукраїнська
організація людей, що живуть з ВІЛ", "Від серця до сер-
ця", "Інсайт", "Воля", "Арго", "Гей-Альянс Черкаси",
"Діалог", які реалізують програми профілактики для
найуразливіших груп населення: споживачів ін'єкційних
наркотиків, жінок комерційного сексу, чоловіків, які
практикують секс з чоловіками, засуджених.

Громадські організації тісно співпрацюють з насе-
ленням на місцях. Наприклад, мобільна гінекологічна
клініка Черкаської благодійної організації людей, що
живуть з ВІЛ "Від серця до серця" здійснює виїзди в
уразливі середовища для проведення консультацій, те-
стувань швидкими тестами. Таким чином формується
прихильність до програм профілактики та лікування,
пацієнти спрямовуються до лікувально-профілактич-
них закладів де вони отримують необхідну медичну до-
помогу за кошти державного бюджету та міжнарод-
них донорів. Загальне річне охоплення соціально-ме-
дичними послугами представників уразливих груп у
Черкаській області становить близько 14 тис. (це спо-
живачі ін'єкційних наркотиків, засуджені та інші).

Про ефективність роботи 7 неурядових органі-
зацій свідчить зростання протягом трьох років охоп-
лення соціально-медичними послугами представників
уразливих груп на 40%, розширення впливу неурядо-
вих організацій — участь у роботі обласної ради з
питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції та інших
соціально небезпечних хвороб.

Життєздатність програм профілактики, які реа-
лізуються спільно з неурядовими організаціями, ба-
зується на професійних командах неурядових орга-
нізацій, досвіді їх діяльності по наданню послуг ураз-
ливим групам населення, мотивації та відкритості їх
до співпраці, системній та послідовній діяльності щодо
співпраці між органами місцевого самоврядування,
неурядовими організаціями, з лікувально-профілак-
тичними закладами та органами виконавчої влади на
регіональному рівні.

Прикладом успішної співпраці в сфері боротьби зі
СНІДом виступає Проект МОП/ЮНЕЙДС з протидії
стигмі та дискримінації в контексті ВІЛ у галузі охо-
рони здоров'я на виконання Національної стратегії
тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/
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СНІДу у сфері праці на 2012—2017 роки, який реалі-
зовано в Черкаській області протягом 2013 року. В ході
реалізації проекту було розглянуто можливості про-
тидії держави, роботодавців та профспілок на регіо-
нальному рівні щодо протидії ВІЛ/СНІДу на робочих
місцях на підприємствах, організаціях, установах. За
результатами проекту 26.11.2013 Федерацією проф-
спілок Черкаської області прийнята постанова "Про
запровадження пілотного проекту програми тристо-
ронньої співпраці по профілактиці та протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на робочих місцях" з рекомендацією
запровадження програм, підписана регіональна угода
між облдержадміністрацією, об'єднанням робото-
давців та Федерацією профспілок області щодо вклю-
чення питань ВІЛ/СНІДу в розрізі угоди "Сфера жит-
тєзабезпечення, соціального захисту населення".

ВИСНОВКИ
Дослідження регіональних особливостей реалі-

зації механізмів державного регулювання щодо по-
передження соціально небезпечних захворювань,
співпраці державних, міжнародних та неурядових
організацій довели їх суттєвий вплив на стан гро-
мадського здоров'я, є актуальним та перспективним
завданням. Необхідно посилити зусилля щодо пошу-
ку додаткових механізмів зазначеної співпраці, зок-
рема, стосовно проблеми наркоманії, людей, що опи-
нились у складних життєвих обставинах, тощо. Вра-
хування регіональних особливостей зазначеної
співпраці при реалізації політики у сфері охорони
здоров'я в контексті проблеми попередження соціаль-
но небезпечних захворювань буде сприяти покращен-
ню стану громадського здоров'я та соціально-еконо-
мічному розвиткові регіону.

Питання координації міжгалузевої взаємодії
органів регіонального управління, місцевого самовря-
дування, міжнародних та неурядових організацій в ре-
алізації державної політики щодо попередження соц-
іально небезпечних захворювань в Україні потребує
подальшого дослідження.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямі. Питання попередження соціально небезпечних
захворювань у країні є актуальним і потребує вирі-
шення наступних питань:

— розробка та широке впровадження механізму
соціального замовлення послуг з питань догляду та
підтримки хворих на соціально небезпечні захворю-
вання в умовах зменшення міжнародної фінансової
підтримки.

— запровадження в Україні єдиної скоординова-
ної стратегії розвитку профілактичних послуг щодо
соціально небезпечних захворювань та забезпечення
їх життєздатності;

— доопрацювання нормативної бази Міністерства
охорони здоров'я України з питань профілактики со-
ціально небезпечних захворювань;

— адвокація збільшення урядових інвестицій у на-
ціональні програми протидії туберкульозу та ВІЛ/
СНІДу, включення грантів Глобального фонду в про-
цес реформування системи охорони здоров'я та со-
ціальної сфери.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне розуміння соціального призначення дер-

жави, за яких пріоритетним завданням демократич-
ного врядування є служіння громадянському суспіль-
ству, а основною формою діяльності владних інсти-
туцій — надання публічних послуг, є змістом сервіс-
ної концепції державного управління [5, с. 523—525].
За такої концепції надання послуг є ключовою функ-
цією держави, спрямованою на задоволення певних
потреб особи, яка здійснюється за її зверненням. На
жаль, сьогодні в Україні відносини між особою та дер-
жавою, яку представляють державні службовці дер-
жавних органів та їх апарату, уповноважені щодо
практичного виконання завдань і функцій держави,
не відповідає концепції служіння громадянському
суспільству. Це однаковою мірою стосується як еко-
номічної, соціальної та гуманітарної сфер, так і сфе-
ри забезпечення національної безпеки.

У сучасних умовах захист населення, тери-
торій, навколишнього природного середовища та
майна від надзвичайних ситуацій різного характе-
ру та масштабу (далі — НС), реагування на них з
метою попередження виникнення, мінімізації
збитків та ліквідації наслідків належить до най-
важливіших функцій держави щодо забезпечення
національної  безпеки країни. Надання адмі-

ністративних послуг у цій сфері має певні особли-
вості через специфічність державного управління
у цій галузі. Ця специфічність обумовлена немож-
ливістю досягнення абсолютної безпеки і необхі-
дністю спрямування управлінської діяльності на
запобігання виникненню НС та ліквідації їх нега-
тивних наслідків.

Актуальність наукової публікації зумовлюєть-
ся необхідністю запровадження змін пріоритетів
у відносинах між владою та громадянами з регла-
ментації та контролю діяльності суспільства до
надання якісних послуг.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ

ПРОБЛЕМИ
Сучасними вітчизняними науковцями, серед яких

зокрема В. Авер'янов, І. Коліушко, В. Тимощук [1, 4],
адміністративні послуги досліджуються з точки зору
адміністративного права. При цьому науковці зосе-
реджують увагу на юридичних аспектах та на адмін-
істративній процедурі їх надання. Але дослідженню
адміністративних послуг у окремих галузях, зокрема
у сфері захисту населення, територій, навколишньо-
го природного середовища та майна від НС, не при-
діляється достатньої уваги.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження змісту поняття "адмі-

ністративна послуга" у вітчизняному законодавстві та
визначення послуг, що надаються у сфері захисту на-
селення, територій, навколишнього природного сере-
довища та майна від НС в Україні і належать до адмі-
ністративних.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Правові засади реалізації прав, свобод і закон-

них інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері
надання адміністративних послуг визначаються За-
коном України "Про адміністративні послуги". Ад-
міністративна послуга [7] є результатом здійснення
владних повноважень органом виконавчої влади,
іншим державний орган, органом влади Автономної
Республіки Крим, органом місцевого самоврядуван-
ня, їх посадовими особами, уповноваженими відпо-
відно до закону надавати адміністративні послуги
(далі — суб'єкт надання адміністративних послуг) за
заявою фізичної або юридичної особи, спрямованим
на набуття, зміну чи припинення прав та/або обо-
в'язків такої особи відповідно до закону.

Отже, при віднесенні тієї чи іншої послуги до
адміністративної необхідно визначити наявність
(або відсутність) низки критеріїв, серед яких на-
явність владних повноважень у суб'єкта надан-
ня послуги, заявного принципу звернення, а та-
кож ухвалення рішення індивідуальної дії, спря-
мованого на набуття, зміну чи припинення прав
та/або обов'язків юридичної або фізичної осо-
би відповідно до закону.

Слід також зазначити, що підстави для одержан-
ня адміністративної послуги; суб'єкт надання адміні-
стративної послуги та його повноваження щодо на-
дання адміністративної послуги; перелік та вимоги до
документів, необхідних для отримання такої послу-
ги; платність або безоплатність її надання; граничний
строк надання адміністративної послуги; перелік
підстав для відмови у наданні адміністративної послу-
ги встановлюються виключно законами, які регулю-
ють суспільні відносини щодо надання адміністратив-
них послуг. Перелік адміністративних послуг також
визначається законом.

Фізична особа, у тому числі фізична особа — під-
приємець, має право на отримання адміністративної
послуги незалежно від реєстрації її місця проживан-
ня чи місця перебування, крім випадків, установлених
законом. Юридична особа має право на отримання
адміністративної послуги за місцезнаходженням
такої особи або у випадках, передбачених законом,
— за місцем провадження діяльності або місцезнаход-
женням відповідного об'єкта.

Законом [7] забороняється вимагати від су-
б'єкта звернення документи або інформацію для
надання адміністративної послуги, не передба-
чені законом.

Також слід зазначити, що суб'єкт надання ад-
міністративної послуги не може вимагати від суб-
'єкта звернення документи або інформацію, що
перебувають у володінні суб'єкта надання адмін-
істративних послуг або у володінні державних
органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ або організацій, що належать
до сфери їх управління.

Згідно із Законом [7] плата за надання адмін-
істративної послуги (адміністративний збір) вно-
ситься фізичною або юридичною особою однора-
зово за весь комплекс дій та рішень суб'єкта на-
дання адміністративних послуг, необхідних для
отримання адміністративної послуги (включаючи

вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб-
'єктом надання адміністративної послуги, отри-
мання витягів з реєстрів тощо) і зараховується до
державного або відповідного місцевого бюджету.
Розмір плати за надання адміністративної послу-
ги (адміністративного збору) і порядок її справ-
ляння визначаються законом з урахуванням її
соціального та економічного значення.

Вищезазначені норми спрямовані на унеможлив-
лення подрібнення адміністративних послуг на ета-
пи із встановленням окремої оплати на кожному з
них, нав'язування додаткових платних послуг (кон-
сультування, надання бланків заяв, видачі довідок
тощо) під час надання послуг, вимагання документів
або інформації (у вигляді довідок, витягів тощо), яка
є у володінні суб'єкта надання адміністративних по-
слуг, а також будь-яких додаткових документів, по-
дання яких для отримання адміністративної послу-
ги не передбачено законом.

Крім того, Закон [7] містить норму щодо забезпе-
чення припинення надання адміністративних послуг
підприємствами, установами, організаціями. Адже
підприємства, установи, організації не належать до
суб'єктів надання адміністративних послуг, оскільки
не мають владних повноважень.

Суб'єктом надання адміністративних послуг на
кожну адміністративну послугу, яку він надає відпо-
відно до закону, затверджуються інформаційна і тех-
нологічна картки [8], а у разі якщо суб'єктом надан-
ня є посадова особа, — органом, якому вона підпо-
рядковується.

Інформаційна картка адміністративної послуги
повинна містити інформацію про суб'єкта надання
адміністративної послуги та/або центр надання ад-
міністративних послуг (найменування, місцезнаход-
ження, режим роботи, телефон, адресу електрон-
ної пошти та веб-сайту); перелік документів, необ-
хідних для отримання адміністративної послуги,
порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби —
інформацію про умови чи підстави отримання адм-
іністративної послуги; платність або безоплатність
адміністративної послуги, розмір та порядок вне-
сення плати (адміністративного збору) за платну
адміністративну послугу; строк надання адмініст-
ративної послуги; результат надання адміністратив-
ної послуги; можливі способи отримання відповіді
(результату); акти законодавства, що регулюють
порядок та умови надання адміністративної послу-
ги. Зазначена картка розміщується суб'єктом на-
дання адміністративних послуг на його офіційному
веб-сайті та у місці здійснення прийому суб'єктів
звернень [7].

Технологічна картка адміністративної послуги по-
винна містити інформацію про порядок надання адмі-
ністративної послуги. У технологічній картці адміні-
стративної послуги зазначаються етапи опрацюван-
ня звернення про надання адміністративної послуги;
відповідальна посадова особа; структурні підрозділи,
відповідальні за етапи (дію, рішення); строки виконан-
ня етапів (дії, рішення) [7].

Також слід зазначити, що Закон [7] передбачає, що
адміністративні послуги надаються суб'єктами надан-
ня адміністративних послуг безпосередньо, через цен-
три надання адміністративних послуг та/або через Єди-
ний державний портал адміністративних послуг.

Через Єдиний державний портал адміністратив-
них послуг, який є офіційним джерелом інформації
про надання адміністративних послуг в Україні, за-
безпечується надання адміністративних послуг в елек-
тронній формі та доступ суб'єктів звернення до інфор-
мації про адміністративні послуги з використанням
мережі Інтернет.
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Центр надання адміністративних послуг [7] є по-
стійно діючим робочим органом або структурним
підрозділом виконавчого органу міської, селищної
ради або Київської, Севастопольської міської дер-
жавної адміністрації, районної, районної у містах
Києві, Севастополі державної адміністрації, в якому
надаються адміністративні послуги через адміністра-
тора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання ад-
міністративних послуг. Суб'єкт звернення для отри-
мання адміністративної послуги в центрі надання ад-
міністративних послуг звертається до адміністрато-
ра — посадової особи органу, що утворив центр на-
дання адміністративних послуг, яка організовує на-
дання адміністративних послуг шляхом взаємодії з
суб'єктами надання адміністративних послуг.

При цьому для реалізації принципу "єдиного
вікна" з метою мінімізації залучення суб'єктів звер-
нення до отримання погоджень інших органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування, не-
обхідних для отримання послуги, Закон надає адмін-
істратору право погоджувати документи (рішення) в
інших органах державної влади та органах місцевого
самоврядування та отримувати їх висновки, а також
посвідчувати власним підписом та печаткою (штам-
пом) копії (фотокопії) документів і виписок з них,
витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для на-
дання адміністративної послуги.

Аналіз Закону дозволяє дійти висновку, що він
спрямований на спрощення процедури отримання ад-
міністративних послуг суб'єктами звернення та усу-
нення проявів корупції у цій сфері. Оскільки створен-
ня центрів надання адміністративних послуг та зап-
ровадження надання таких послуг через мережу
Інтернет усуває корупційні ризики, що виникають під
час безпосереднього звернення юридичних та фізич-
них осіб до суб'єкта надання адміністративних послуг.

Сьогодні враховуючи основні критерії, за якими
можна визначити належність послуг до адміністратив-
них, до таких послуг у сфері захисту населення, те-
риторій, навколишнього природного середовища та
майна від НС можна віднести послуги, надання яких
передбачено Кодексом цивільного захисту України
[6] та Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" [9]. На нашу думку,
до таких адміністративних послуг належать:

— видача свідоцтв (дублікатів, переоформлення)
про атестацію аварійно-рятувальної служби, служби
медицини катастроф;

— реєстрація декларації відповідності матеріаль-
но-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки;

— видача ліцензії (дубліката, копії, переоформ-
лення, анулювання за заявою ліцензіата) на провад-
ження господарської діяльності з надання послуг і
виконання робіт протипожежного призначення.

Суб'єктами надання послуг з видачі свідоцтв Ко-
дексом цивільного захисту визначено центральний
орган виконавчої влади, який забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику у сфері цивільного
захисту, та центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політи-
ку у сфері охорони здоров'я.

Декларація відповідності матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства
з питань пожежної безпеки подається суб'єктом гос-
подарювання до державного адміністратора або цен-
трального органу виконавчої влади, який здійснює
державний нагляд у сфері техногенної та пожежної
безпеки (дозвільного органу) [6].

Ліцензування господарської діяльності з на-
дання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення віднесено до повноважень централь-

ного органу виконавчої влади, який здійснює дер-
жавний нагляд у сфері техногенної та пожежної
безпеки [9].

Кодекс цивільного захисту України та Закон Ук-
раїни "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" встановлюють заявний принцип звернен-
ня за такими послугами та передбачають прийняття
рішення суб'єктами надання послуг про їх надання або
відмову у наданні (наявність владних повноважень).
У підсумку суб'єкт звернення отримує рішення, спря-
моване на набуття, зміну чи припинення прав та/або
обов'язків юридичної (фізичної особи) відповідно до
закону у вигляді ліцензії (дубліката, копії, переофор-
млення, анулювання за заявою ліцензіата), свідоцтва
(дубліката переоформлення), примірника декларації
з відміткою про дату і номер її реєстрації або ж у виг-
ляді відмови у їх наданні.

Відповідно до Указу Президента України від
16.01.2013 № 20 "Деякі питання Державної служби
України з надзвичайних ситуацій" [2] реалізацію дер-
жавної політики у сферах цивільного захисту, захис-
ту населення і територій від НС та запобігання їх ви-
никненню, ліквідації НС, рятувальної справи, гасін-
ня пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяль-
ності аварійно-рятувальних служб, профілактики
травматизму невиробничого характеру, а також
гідрометеорологічної діяльності забезпечує Держав-
на служба України з надзвичайних ситуацій (далі —
ДСНС України). Зазначеним положенням до основ-
них її завдань, зокрема, віднесено здійснення держав-
ного нагляду (контролю) за додержанням та виконан-
ням вимог законодавства у сферах пожежної і тех-
ногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю
аварійно-рятувальних служб, здійснення відповідно
до законодавства ліцензування господарської діяль-
ності з надання послуг і виконання робіт протипо-
жежного призначення, а також забезпечення надан-
ня у передбачених законодавством випадках платних
послуг [2].

Перелік платних послуг, що можуть надаватися
підрозділами ДСНС України затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 № 110
"Деякі питання надання підрозділами Державної
служби з надзвичайних ситуацій платних послуг". До
цих послуг належить проведення експертизи причин
виникнення пожежі та стану пожежної безпеки при-
ладів, обладнання та продукції; розроблення про-
ектів інженерно-технічних рішень щодо здійснення
протипожежних заходів, запобігання аваріям та
мінімізації їх наслідків, проведення розрахунків,
пов'язаних із системами протипожежного захисту
будівель і споруд, визначення шляхів евакуації, ка-
тегорій виробництва стосовно вибухопожежної та
пожежної безпеки; проведення випробувань з метою
визначення показників пожежної небезпеки речо-
вин, матеріалів, виробів та будівельних конструкцій,
а також випробувань продукції протипожежного
призначення на відповідність установленим вимогам
пожежної безпеки; проведення випробувань з метою
визначення вогнегасних і вогнезахисних властивос-
тей вогнезахисних засобів і речовин, а також оброб-
лених ними виробів, матеріалів та конструкцій; про-
ведення перевірки технічного стану систем автома-
тичного пожежогасіння, пожежної сигналізації, ди-
мовидалення та інших автоматичних систем проти-
пожежного захисту [3].

При цьому слід зазначити, що Законом України
"Про адміністративні послуги" встановлено, що
суб'єкт надання адміністративних послуг (у дано-
му випадку ДСНС України) не може надавати інші
платні послуги, не передбачені законом про перелік
адміністративних послуг та плату (адміністративний
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збір) за їх надання. Отже з прийняттям Верховною
Радою України розробленого на виконання Закону
України "Про адміністративні послуги" Мінеконом-
розвитку проекту Закону України "Про перелік ад-
міністративних послуг та плату (адміністративний
збір) за їх надання" перед суб'єктами надання адм-
іністративних послуг у сфері захисту населення, те-
риторій, навколишнього природного середовища та
майна від НС постане питання врегулювання на за-
конодавчому рівні надання інших платних послуг,
які не увійшли до вищезазначеного закону, оскіль-
ки за своїм змістом не належать до адміністратив-
них.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Зміст поняття адміністративної послуги та ви-
моги до їх надання в Україні встановлені окремим
законом. До адміністративних послуг у сфері захи-
сту населення, територій, навколишнього природ-
ного середовища та майна від НС доцільно віднес-
ти видачу свідоцтв (дублікатів, переоформлення)
про атестацію аварійно-рятувальної служби, служ-
би медицини катастроф; реєстрацію декларації
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства з питань
пожежної безпеки; видачу ліцензії (дубліката,
копії, переоформлення, анулювання за заявою
ліцензіата) на провадження господарської діяль-
ності з надання послуг і виконання робіт протипо-
жежного призначення. Повноваження суб'єктів
надання вищезазначених адміністративних послуг
та надання самих послуг у цій сфері регламентують-
ся Кодексом цивільного захисту України та Зако-
ном України "Про ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності".

Дослідження адміністративних послуг у сфері
захисту населення, територій, навколишнього при-
родного середовища та майна від НС і законодав-
чих актів, якими регламентується їх надання та по-
вноваження суб'єктів, що надають такі послуги,
дозволяє зробити висновок, що після прийняття
Закону України "Про перелік адміністративних
послуг та плату (адміністративний збір) за їх на-
дання" діяльність суб'єктів надання зазначених
послуг потребуватиме подальшого унормування, а
отже наукові дослідження у цій сфері залишати-
муться актуальними і надалі.
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Розглянуто зміст модернізації як процесу зміни, вдосконалення чогось відповідно до сучас-

них вимог, охарактеризовано її моделі і технології. Розкрито сутність модернізації у галузі ос-

віти як фактору оптимізації державної освітньої політики України, механізму забезпечення

стійкого розвитку системи освіти відповідно до соціальних та економічних потреб розвитку краї-

ни, запитам особи, суспільства, держави. Запропоновано підцілі досягнення результату мо-

дернізації в галузі освіти, що мають набути втілення в державній освітній політиці.
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to modern requirements is considered, its models and technologies are described. Essence of

modernization in industry of education as the factor of optimization of public educational policy of

Ukraine, mechanism of providing of steady development of the system of education in accordance

with the social and economic necessities of development of country to the queries of person, society,

state is exposed. Subwhole of achievements of result of modernization in industry educations which

must purchase embodiment in a public educational policy are offered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Перехід українського суспільства до інтенсивного

розвитку і сучасних науково-технічних та інформаційних
технологій, орієнтація на входження до світового освіт-
нього простору докорінним чином змінюють вимоги до
системи освіти, актуалізуючи необхідність її модернізації.

Проблеми реформування та модернізації системи ос-
віти можна розглядати під різними кутами зору. Найчас-
тіше йдеться про перспективи її оптимізації, зростання
ефективності, забезпечення потреб народного господар-
ства країни (в широкому розумінні поняття "народне гос-
подарство", а не лише як державного сектора). При цьо-
му наголосимо на недоцільності синонімізувати поняття
"реформування" та "модернізація". Адже "реформуван-
ня" означає "змінювати що-небудь шляхом реформи (ре-
форм), перетворювати, перебудовувати" [1, с. 1028], тоді
як "модернізувати" — "змінювати, вдосконалювати відпо-
відно до сучасних вимог" [1, с. 535]. Нас буде цікавити саме
модернізація освіти не тільки як важливий напрям дер-
жавної освітньої політики, а й фактор її оптимізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковці, які займаються дослідженням питань

модернізації системи освіти України (В. Андрущенко,
О. Бульвінська, М. Лукашевич, Т. Нельга, В. Рябченко,
З. Самчук), акцентують на таких аспектах, як необхід-
ність об'єктивного оцінювання ресурсів, якими оперує
зазначена сфера, та забезпечення їх якомога ефективн-
ішого використання; максимальне задоволення потреб
споживачів освітніх продуктів; посилення ефективності
діяльності постачальників освітніх послуг (ВНЗ, інсти-

туції з перепідготовки кадрів) як з погляду якості про-
дуктів (спеціалісти), так і щодо заробітної плати, роз-
витку науково-дослідного сектору соціальної сфери
тощо. Особлива увага приділяється визначенню та об-
грунтуванню критеріїв ефективності освіти як сфери
діяльності на всіх рівнях, виходячи з потреб розвитку
України і зразків, визнаних у розвинених країнах. Ок-
рема увага фокусується на твердженні, що модерніза-
ція будь-якого елементу соціальної системи має відбу-
ватися свідомо, з урахуванням конкретно-історичних
умов суспільного розвитку, потреб сьогодення й прогно-
зування особливостей становлення суспільства в огля-
довій перспективі.

Концептуальні засади модернізації освіти розкрива-
ються у працях Б. Гершунського, Б. Євтуха, В. Кременя,
В. Журавського, М. Зубрицької, О. Катеринчука, Є. Крас-
някова та інших.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Звернення до наукових джерел засвідчує, що дос-
лідники, які займаються вивченням проблем модерні-
зації національної системи освіти, окреслюють об-
'єктивні та суб'єктивні чинники, які впливають на ефек-
тивність цього процесу (матеріально-технічне і кадрове
забезпечення, науковий потенціал, фінансові ресурси
тощо), висувають різні проекти, пропонують шляхи оп-
тимального досягнення належних результатів. Однак
поза увагою залишається питання взаємозв'язку і взає-
мозумовленості модернізаційних процесів і державної
освітньої політики. Крім того, в освітній діяльності по-
няття "оптимізація" найчастіше використовується у ви-
падках, коли йдеться про конкретну односпрямовану
дію, що розглядається як панацея від наявних проблем.
Такою дією зазвичай є збільшення коштів на функціо-
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нування окремих навчальних закладів або, навпаки, їх
скорочення, об'єднання чи реорганізацію, виходячи з
конкретних умов того чи іншого регіону. Не заперечую-
чи повністю правомірності цього підходу, вважаємо, що
більш доцільно вести мову про оптимізаційні заходи на
рівні державної освітньої політики, зокрема в плані її
модернізаційної складової. Адже у перекладі з латини
слово "оптимізація" означає найкращий, найбільш доц-
ільний у даних умовах варіант вирішення проблеми, пе-
ребігу природного чи соціального процесів. Оптиміза-
ція допускає різне розуміння, а отже, й різні наслідки.
Однак у будь-якому випадку оптимізація передбачає
активність, діяльність, втручання соціального суб'єкта
з метою зміни наявного у напрямі бажаного [8, с. 169];
це сукупність процесів, спрямованих на модернізацію та
поліпшення наявних механізмів, принципів, способів
досягнення бажаного результату.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність поняття "модер-

нізація" як фактору оптимізації освітньої галузі в кон-
тексті державної освітньої політики України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модернізація може бути визначена як процес пере-

ходу від традиційного (до індустріального) суспільства
до сучасного (індустріального і надалі — постіндустрі-
ального), на відміну від вузької інтерпретації, яка пов'я-
зує модернізацію виключно з індустріалізацією та її на-
слідками. За своєю логікою можливі різні моделі модер-
нізації, яким більшою чи меншою мірою відповідають її
особливості в тих чи тих країнах, і які можна типологі-
зувати за різними засадами.

Наприклад, за характером стимулів розвитку роз-
різняють два типи модернізації: один базується пере-
важно на внутрішніх стимулах (більшість індустріаль-
но розвинених країн),  другий — переважно на
зовнішніх стимулах, у тому числі поразки у війні, заг-
роза втрати національного суверенітету тощо
(більшість країн Азії та Африки, що розвиваються)
[11, с. 124].

З погляду домінуючої культурної орієнтації мо-
дернізація може бути запозиченою (або нав'язаною),
коли разом з новими технологіями репродукується й
інша культура, і як самобутня, така, що прагне поєдна-
ти новітні технологічні та організаційно-управлінські
досягнення з культурними традиціями країни, що заз-
нає модернізації.

Наведені типології модернізації не вичерпують усі
можливі її варіанти і, незважаючи на очевидну близь-
кість, не збігаються між собою, оскільки відобража-
ють різні аспекти проблеми і можуть бути поєднані в
третій, синтетичній, згідно з якою можливі такі "іде-
альні типи" модернізації:

— органічна (переважно базується на внутрішніх
стимулах і розвивається на засадах національної куль-
турної традиції);

— навздогінна (переважно базується на зовнішніх
стимулах і запозичає зразки і стереотипи культури
більш модернізованих країн. Крім того, визначення
"навздогін на" вказує на відставання цього соціуму не
лише на рівні економічного і культурного розвитку, а
й у швидкості перебігу історичного часу, здійснення
процесу модернізації);

— випереджаюча (може базуватися і на зовнішніх
стимулах, але передбачає достатній внутрішній потенці-
ал та джерела розвитку; розвиває традиції своєї культу-
ри; ставить за мету не відтворення (хоча б у згорнутому
вигляді) всіх етапів еволюції або наявного стану найбільш
модернізованих країн, але на основі аналізу і прогнозу
тенденцій розвитку цивілізації — відтворення її стану в
ближчому майбутньому) [11, с. 125].

Нині теорія модернізації трансформується в
інструмент пізнання і пояснення нових шляхів розвит-
ку на основі накопичення досвіду технологічно та со-
ціально передових країн світу, що має універсальний,
загальний характер і гармонійно поєднується з істо-
ричними традиціями та іншими цінностями певних
суспільств. Тобто "відбувається перехід від стихійно-
свідомих процесів модернізації, де свідомий елемент

стоїть на другому плані, до свідомих стратегій модер-
нізації, коли практичні дії здійснюються на основі
теорії" [2, с. 27].

За умов звернення до модернізаційного підходу,
модернізація постає як низка етапів, а саме:

1) визначення цілей модернізації (теоретично і
практично);

2) консолідація та мобілізація значних груп пол-
ітичної, економічної і культурної еліти задля реалі-
зації цієї мети;

3) реалізація теоретичних програм у практиці пе-
ретворень суспільства;

4) консолідація суспільства на новій модернізаційній
основі (економіка, політика, культура) [2, с. 28].

Отже, процес модернізації — це не простий дода-
ток абстрактно-універсальної схеми, а конкретна
щодо прив'язки до історичних умов теоретична і прак-
тична модель, яка реалізується через діяльність
об'єктів. З цих конкретних модернізаційних проектів
випливають загальні характеристики процесу модер-
нізації, що, в свою чергу, є засобом пізнання модерн-
ізаційних процесів та їх регулювання в різних сферах
громадського життя.

Існує думка, відповідно до якої модернізація тлу-
мачиться як якісний перехід об'єкту з одного стану в
інший, "результат творчої діяльності, спрямованої на
розробку, створення і розповсюдження нового вигля-
ду виробів, технологій, впровадження нових організа-
ційних форм тощо" [10, с. 80]. Іншими словами, мо-
дернізація може бути визначена як штучно організо-
ваний, цілеспрямований і керований процес, орієнто-
ваний на досягнення певного результату.

Згідно із системно-діяльнісною концепцією модер-
нізації, остання розглядається як "процес розв'язан-
ня об'єктивних проблем суспільного розвитку шляхом
інноваційної діяльності людей, що виконує функцію
розвитку культури як сукупності способів життєдіяль-
ності людини". Тобто в рамках цієї концепції модерн-
ізація постає як метадіяльність, що "трансформує ру-
тинні елементи репродуктивної діяльності, способи
здійснення якої не відповідають розвитку". Головна
функція модернізаційної діяльності в суспільстві по-
лягає у забезпеченні змін, розвитку способів і ме-
ханізмів його функціонування у всіх сферах життєді-
яльності. Самі ж нововведення в модернізації здійсню-
ються за допомогою інноваційної діяльності, що є
формою суспільного розвитку та невід'ємним елемен-
том соціального регулювання [9, с. 72].

Українська модель модернізму — це не класична
модель 80—90-х рр. ХХ ст., а швидше немодерністсь-
ка модель, яка:

— не відстоює тільки світові зразки модернізації
— досвід США, Великої Британії, Німеччини, Франції,
Японії, а комплексно використовує як класичні цілі
модернізації — демократія, ринок, розумне державне
регулювання законами, самодисципліна, соціальний
захист, так і зразки модернізації Угорщини, Польщі,
Росії, де враховуються історичні умови і постсоціалі-
стична спадщина. Тобто модернізація розглядається
як комплексний проект, що формується на досвіді За-
ходу, Сходу і постсоціалістичних країн;

— не акцентує на "унікальності України", на ізоля-
ціонізмі, а орієнтується на участь у модернізації краї-
ни зовнішніх інвесторів зі Сходу та Заходу;

— є спробою модернізації за ініціативою "верхів",
які діють на блоковій, а не однопартійній основі;

— містить технократизм, однолінійність проекту,
слабке врахування інтересів регіонів [2, с. 30—31].

Не можна не зважати й на те, що модернізація,
якщо її суб'єкти бажають успіху, має враховувати як
історичні особливості, так і пристосовуватися до но-
вих умов розвитку України.

Щодо галузі освіти, модернізація тут розглядається
як "системна якісна зміна, що включає інноваційні про-
цеси, інформатизацію, нові технології і методи комп'ю-
теризації, змінює через нові завдання домінанту розвит-
ку внутрішнього потенціалу освіти" [12, с. 29].

Сьогодні на заміну традиційній закритій, ста-
тичній, монологічній, не здатній до розвитку моделі
освіти приходить нова парадигма, пов'язана із синер-
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гетикою і модернізацією цієї галузі суспільного жит-
тя. Мета цієї модернізації полягає в "створенні меха-
нізму стійкого розвитку системи освіти, забезпечен-
ня її відповідності викликам ХХІ століття, соціальним
та економічним потребам розвитку країни, запитам
особи, суспільства, держави" [5, с. 24].

За словами В. Кременя, "через модернізацію освіти
пролягає шлях до осучаснення й згуртованості українсь-
кої нації. А це є обов'язковою умовою динамічного роз-
витку і конкурентоспроможності держави в сучасних
умовах глобалізації й комерціалізації світу" [7].

Французький дослідник Е. Брансуїк, аналізуючи
сутність нововведень в освітній сфері, що мають спри-
яти її модернізації, виокремлює три їх різновиди:

1) нововведення, підставою яких слугують освітні
ідеї та повністю нові, раніше не відомі дії (відкриття);

2) нововведення, підставою яких є адаптовані, роз-
ширені або переоформлені ідеї та дії, що набувають
особливої актуальності в конкретному середовищі в
конкретний час;

3) нововведення, що виникають у зв'язку з повтор-
ним висуненням цілей у змінених умовах, за яких понов-
люються вже наявні дії з реалізації ідей, які вже застосо-
вуються, оскільки нові умови уможливлюють їх викорис-
тання для досягнення запланованих цілей [4].

На переконання А. Власової, модернізована осві-
та покликана:

— створити підгрунтя для стійкого соціально-еко-
номічного і духовного розвитку України, забезпечити
високу якість життя народу та національну безпеку;

— зміцнити демократичну правову державу і спри-
яти розвитку громадянського суспільства;

— забезпечити кваліфікованими кадрами ринкову
економіку;

— затвердити статус України у світовій спільноті
як великої держави у галузі освіти, культури, мистец-
тва, науки, високих технологій та економіки [3, с. 120].

Сьогодні йдеться про те, щоб формувати не лише
носія знань, а й творчу особистість, здатну викорис-
товувати отримані знання для конкурентоспроможної
діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, тоб-
то для інноваційного розвитку суспільства. І ось ця об-
ставина, врешті-решт, визначатиметься характером,
спрямованістю освітянської діяльності у будь-якій
країні. Для цього, вважає В. Кремень, необхідно ви-
конати як мінімум дві вимоги. Передусім, освіта має
стати пріоритетом номер один у суспільстві. Крім того,
потрібна модернізація, "осучаснення" освіти, адже,
незважаючи на досить розвинену освітянську діяль-
ність як у середній школі, так і у вищій, наша освіта
має ряд недоліків. По-перше, вона (особливо у се-
редній школі) є освітою індустріальної епохи. По-дру-
ге, відносини між суб'єктами навчального процесу
значною мірою залишаються такими ж, як у ра-
дянській школі з її абсолютизацією колективності, не-
уваги до індивідуального розвитку людини.

Тому, стверджує В. Кремень, нині недостатньо, щоб
освіта відповідала вимогам сучасності, — вона має випе-
реджати розвиток суспільства. Тому, "модернізуючи осві-
ту, маємо по-новому відповісти на ряд запитань: чого на-
вчати, як учити, на чому вчити, скільки вчити…" [6]. Важ-
ливість відповіді на ці запитання зумовлюється тим, що
сцієнтистський (знаннєцентричний) підхід до навчання не
відповідає реаліям постіндустріального суспільства, в яко-
му виробляються величезні обсяги інформації. Акцент у
сучасній освіті переноситься з предметного змісту на опе-
раційні вміння особистості орієнтуватися в інформаційно-
му просторі, знаходити, опрацьовувати і застосовувати
потрібну інформацію у власній діяльності. Отже,
успішність навчання залежить від того, наскільки ефектив-
но використовуються сучасні технології і засоби навчан-
ня, чи створено належний доступ до інформаційних ре-
сурсів, чи дозволяють умови і терміни навчання оволодіти
необхідними компетентностями.

Існують й інші питання, актуальні для освіти, яка
потребує осучаснення. Виникла глибока суперечність
— між новим, прогресивним, властивим вищій стадії
суспільного розвитку, і старим, пов'язаним з індуст-
ріальною епохою. Індустріальні форми розвитку сус-
пільства зазнали кризи, вони більш затратні та менш

ефективні. І це стосується не лише технологій, а й
організації виробництва та праці, оплати праці, підго-
товки кадрів, системи і методів управління. У пост-
індустріальному суспільстві основним виробничим
ресурсом стало знання — як вираз панування інтелек-
ту. Це визначило якісно нові вимоги до організації
освіти, її змісту, форм і методів. І не завтра, а вже сьо-
годні треба знати і вміти застосовувати інформацій-
но-інтелектуальні технології, створювати і розвивати
інтелектуальні фірми, вдосконалювати організацію й
оплату праці згідно з вимогами постіндустріальної
економіки, підвищувати рівень управління підприєм-
ствами, галузями, регіонами. Нарешті, треба дати вар-
тісну оцінку інтелектуальному капіталу [14].

Важливість вирішення цих завдань спричинена
тим, що сучасний випускник має не лише добре знати
закономірності суспільного прогресу, а й освоїти нові
категорії — "інтелектуальний капітал", "інтелектуаль-
ний продукт", "вартість, створена знаннями", "інтелек-
туальні фірми" та безліч інших. Причому важливо не
просто знати ці категорії, а й уміти дати вартісну оці-
нку інтелектуальному капіталу, вміти відобразити її
на балансі підприємства й т. ін.

Отже, модернізація в освіті передбачає викорис-
тання знання для творення знання, використання його
в умовах виробництва й містить настанову на засто-
сування з різноманітністю, плюралізмом альтернатив-
них освітніх матриць, забезпечує підвищення ефектив-
ності освіти на засадах її оптимізації, запровадження
новітніх технологій як способу поєднання освіти з
організацією виробництва, синхронізацію управління
освітою та економікою. Модернізація означає відмо-
ву від одноканальної інформації й зумовлює "плюра-
лізацію освіти та поєднаних з нею соціальних ризиків,
сприяє ефективності освіти в цілому" [15].

 Дослідники, які займаються вивченням проблеми
модернізації системи освіти, пропонують покласти в
основу державної освітньої політики такі принципи:

— пріоритетність галузі освіти в інвестиційній по-
літиці і стратегії держави;

— орієнтація на найвищий рівень якості освіти, до-
сягнутий у світі, і найбільш високі норми і вимоги
фінансового, матеріально-технічного, інтелектуально-
го та інформаційного забезпечення функціонування
освітніх систем у розрахунку на одного учня;

— гуманістичний і світський характер освіти, пріо-
ритет загальнолюдських цінностей за повного дотри-
мання національних традицій і специфіки національ-
них систем освіти, вільного розвитку особистості, по-
ваги прав і свобод людини;

— рівність доступу до всіх рівнів освіти, ступенів і
типів освіти, право вибору батьками та учнями на-
вчальних закладів;

— автономія освітніх установ і невтручання дер-
жави в їхні внутрішні справи [13, с. 353].

Ключовим елементом розвитку освіти України в XXI
ст. має стати розробка національної концепції освіти.
Вона має включати систему взаємопов'язаних принципів
розвитку на найближчі 20—30 років початкової і серед-
ньої освіти, професійної підготовки, розвитку вищої шко-
ли, системи підготовки наукових кадрів з відповідними
організаційно-правовими формами установ і організацій.
Розробка саме такої концепції, визначення пріоритетів і
напрямів діяльності окремих підсистем та контроль за за-
безпеченням конституційних прав громадян України на
отримання освітніх і наукових послуг має бути, на думку
спеціалістів, головною формою державного регулюван-
ня системи освіти.

У цьому контексті актуалізується необхідність
сприйняття модернізації та адаптації освіти до нових
ринкових умов як складної соціокультурної дії, що ви-
магає впровадження особливої політики, державної та
громадської підтримки, програмування новацій, со-
ціальних проектів, експериментів у цілому комплексі
безпосередніх соціальних дій.

ВИСНОВКИ
За своєю сутністю модернізація — це процеси,

спрямовані на зміну, вдосконалення наявного стану
відповідно до сучасних вимог, процес розв'язання
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об'єктивних проблем суспільного розвитку шляхом
інноваційної діяльності людей, розвитку культури як
сукупності способів життєдіяльності людини.

Щодо освіти, мета модернізації полягає у підви-
щенні її якості до загальноєвропейського рівня, пере-
орієнтації роботи навчальних закладів на задоволен-
ня освітніх потреб і попиту на ринку праці, посиленні
конкурентоспроможності навчальних закладів та їхніх
випускників, визначення основних напрямів і ме-
ханізмів оптимізації цих процесів для вибору найбільш
доцільного у даних умовах варіанту розв'язання по-
ставлених проблем, досягнення бажано результату.

Орієнтація на результат набуває втілення в змісті
модернізації. Щодо національної системи освіти,
змістова компонента її модернізації полягає в тому,
щоб перевести модернізаційні тенденції із зовнішнь-
ого стосовно соціального суб'єкта чинника в його мо-
тиваційну цінність, що детермінує сприйняття і го-
товність до модернізаційних змін. Підцілями досяг-
нення цього результату, що мають набути втілення в
державній освітній політиці, вважаємо:

— підвищення якості освіти й приведення її у
відповідність з національними потребами сучасності;

— підвищення ефективності діяльності викладаць-
кого корпусу навчальних закладів усіх рівнів;

— подолання невідворотності й розриву між про-
фесійно-орієнтованою освітою майбутнього фахівця
і традиційними діагностичними процесами, спрямова-
ними на виявлення умовних "навчальних досягнень"
загальної економіки, створенням адекватної системи
моніторингів якості;

— підвищення економічної цінності освіти, по-
силення людського капіталу як провідних інстру-
ментів економічного та науково-технічного розвит-
ку країни;

— інтеграцію вітчизняної системи освіти в науко-
ву, виробничу, суспільно-громадську інфраструктури
світової спільноти.
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У статті проаналізовано вплив державного регулювання на розвиток вищих навчальних закладів

та реалізацію новітніх механізмів управління вищими навчальними закладами, розглянуто теорії

управління як вітчизняних, так і іноземних вчених, систематизовано принципи внутрішнього уп-

равління. Досліджено, що розвиток діяльності закладів вищої освіти в сучасних умовах стримуєть-

ся із-за недосконалості і нераціональності структури фінансового забезпечення. Через нестачу

належного бюджетного фінансування більшість вищих навчальних закладів не здатна без допомо-

ги держави підтримувати і розвивати матеріально-технічну базу навчально-виховного процесу,

поповнювати бібліотечні фонди літературою, лабораторії — необхідним устаткуванням.

This article analyzes the impact of government regulation on the development of higher education and

the implementation of advanced control mechanisms universities, control theory deals with both domestic

and foreign scholars systematized the principles of internal control. Investigated that the development

activities of higher education institutions in modern terms is constrained due to the imperfections and

inefficiencies structure of financial support. Due to lack of proper budgeting, most higher education

institutions can not without help from the state to support and develop the physical infrastructure the

educational process, replenish the Library fund, labs — all necessary equipment.

Ключові слова: вища освіта, вищі навчальні заклади, механізми управління.
Key words: higher education, higher educational establishment, management mechanisms.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вищі навчальні заклади становлять ядро сис-

теми вищої освіти і без їх ефективного розвитку
неможливе нормальне функціонування всієї сис-
теми вищої освіти.

Взятий курс на радикальні соціально-еко-
номічні перетворення економіки України сьогодні
і в стратегії майбутніх перетворень зумовлює не-
обхідність швидкої адаптації вищої школи до про-
цесів модернізації ринку праці, що неможливе без
істотних змін не тільки в організації навчального
процесу, але й в самому змісті системи управління
структурами системи освіти.

Модернізація професійної підготовки у вищій
школі неможлива без оновлення її структурних
елементів та системи управління освітнім проце-
сом у цілому. Ці зміни мають реалізувати: особи-
стісно-гуманітарний характер навчальної інфор-
мації, системне бачення професійної діяльності,
педагогічне діагностування й педагогічний моні-
торинг, становлення активної професійної по-
зиції і творчого стилю діяльності, формування

рефлективної і комунікативної культури; засвоє-
ння методики творчої роботи та інноваційної
діяльності; розвиток професійних здібностей,
оволодіння мистецтвом менеджменту й маркетин-
гу. Таким чином, реорганізація структурного і
змістового компонентів управління професійною
підготовкою студентів у вищій школі передбачає
пошук нових підходів до організації навчальної
роботи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Грунтовне дослідження різних аспектів дер-

жавного управління розвитку вищих навчальних
закладів міститься у працях В.П. Андрущенка,
В.Б. Авер'янова, А.М. Алексюка, В.І. Бондаря, В.Ю. Би-
кова, Б.А. Гаєвського, І.А. Зязюна, Л.М. Карамуш-
ки, В.М. Князєва, К.В. Корсака, С.В. Крисюка,
В.І. Лугового, В.К. Майбороди, В.І. Маслова, П.І. На-
долішнього, Н.Р. Нижник, В.М. Огаренка, та інших
науковців.
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Невирішені раніше частини загальної пробле-
ми аналіз монографічних і періодичних джерел ін-
формації у сфері державного управління з пробле-
матики даної статті показав, що загалом питання
вдосконалення державного управління вищими на-
вчальними закладами та проблем їхнього регіо-
нального функцінування недостатньо досліджені.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проаналізувати сучасний стан

державного регулювання діяльності вищих на-
вчальних закладів на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах стратегічне управління ос-

вітою є головною метою розвитку, яка зумовлює
потребу розв'язання таких основних взаємозалеж-
них завдань:

— вдосконалення механізму управління профе-
сорсько-викладацьким складом;

— розробка методологічних основ управління
мотивацією праці;

— вибір основних критеріїв і показників ефек-
тивності управління в умовах модернізації освіти.

Отже, слід відзначити, що комплекс управлі-
нських рішень в освіті має не тільки забезпечувати
управління галуззю і високу якість навчання, а й
створити передумови для подальшого саморозвит-
ку й адаптації громадянина в сучасних соціопро-
фесійних умовах. У процесі навчання молода лю-
дина повинна здобути належний рівень компетен-
тності й набути значущі моральні цінності, ство-
рити власний життєвий ідеал, усвідомити сенс бут-
тя. Європейський вибір, який зробила Україна,
потребує реорганізації нашої освітньої системи зі
збереженням кращих українських традиції. І саме
завданням освітянських менеджерів є спрямуван-
ня і поетапна організація цього процесу [1].

Розглянемо тепер регіональні особливості
діяльності вищих навчальних закладів в Україні.
Врахування регіональної детермінанти передбачає
координацію стратегій управління системою вищої
освіти на мезорівні в рамках такого механізму,
який об'єднує ВНЗ, ринкових посередників, а та-
кож інститути й органи державного управління,
відносини власності, інструменти впливу на ринки
освітніх послуг та здійснює державне регулюван-
ня освітнього процесу в регіоні.

У контексті регіоналізації пріоритетності на-
буває не лише інформаційний супровід створен-
ня і діяльності ВНЗ, моніторинг їх діяльності,
але й формування та становлення комплексної
системи управління ними в рамках нормативно-
законодавчих, інвестиційних, фінансових ме-
ханізмів.

Іншими словами, можна сказати, що регіональ-
ний "зріз" причин і проявів реструктурування сис-
теми управління вищими навчальними закладами
базується на інституційних умовах і формах регі-
оналізації, що постають як взаємозумовлене по-
єднання регіональних інститутів (регіональна мен-
тальність, нормативно-правова база, регіональна
політика відносно здійснення освітнього процесу,
інвестиційна і бюджетна політика в системі вищої
освіти), інститутів влади регіону, ринкових інсти-
тутів (власність, ринкова конкуренція тощо),
інститутів регулювання регіональних ринків
освітніх послуг, загальнонаціональних інститутів
регіоналізації (система політичного й адміністра-
тивно-територіального устрою, міжрегіональні
асоціації економічного співробітництва, корпора-
тивні структури регіонального типу) [3].

Регіональна орієнтація ВНЗ, як правило, має
наслідком активно позитивну реакцію з боку
органів регіональної влади у напрямі підтримки їх
функціонування, що виявляється як у фінансово-
му (бюджетне фінансування, податкові пільги і
преференції, гарантії з боку адміністрації для їх
потенційних інвесторів тощо), так і в інституцій-
ному (нормативно-правове регулювання освітнь-
ого процесу) аспектах. Це багато в чому пояснює
прагнення великих університетів, яке постійно
зростає, до здобуття ними статусу регіональних.

Необхідність гнучкого реагування ВНЗ на
імпульси зовнішнього регіонального середовища
пов'язана з розвитком вищої школи як відкритої
освітньої системи. Відкрита освіта є складною соц-
іальною системою, яка здійснює інтенсивний взає-
мообмін і взаємодію з регіональним середовищем,
інтегрує формальну й неформальну освіту, вияв-
ляє здатність гнучкого реагування на змінні соц-
іально-економічні реалії і відповідні їм індивіду-
альні та групові потреби й запити, надає широкий
спектр освітніх послуг, що поєднують навчання в
рамках державного стандарту з індивідуалізовани-
ми освітніми програмами.

Зазначимо, що найважливішою характеристи-
кою регіональної освітньої системи є її економіч-
ний потенціал, який є здатністю ринку освітніх по-
слуг визначати наявність матеріальної бази, її стан,
різноманітність фінансових ресурсів, їх джерела,
характеристику кадрової структури. Також врахо-
вується матеріальна база дошкільних, середніх ус-
танов освіти, вищих навчальних закладів, установ
післядипломної освіти; фінансові ресурси, викла-
дацький склад, кількість і контингент студентів.

Структурними аспектом у практичному вико-
ристанні категорії "економічний потенціал систе-
ми вищої освіти" є визначення сукупності його еле-
ментів, єдність яких і характеризує його можли-
вості та конкретні часові межі реалізації цих мож-
ливостей. У регіональному контексті кожен вищий
навчальний заклад володіє сукупністю елементів
економічного потенціалу, що є часткою відповід-
них характеристик економічного потенціалу регі-
ону в цілому.

Таке подання економічного потенціалу регіо-
нальної системи вищої освіти як складної динамі-
чної системи конкретизується для кожного ВНЗ з
урахуванням його рольових функцій у регіоні, а та-
кож цілей і завдань, поставлених керівництвом на
різних етапах його діяльності [2].

При цьому необхідно враховувати ряд "систем-
них" властивостей ВНЗ у регіоні: системоформу-
ючий (коли мова йде про регіональні універси-
тетські комплекси, що об'єднують у своєму складі
безліч різнорідних учасників освітнього процесу),
системостворювальний (як найважливіший струк-
турний елемент галузі "освіта"), самовідтворю-
вальний (як властивість самодостатності ВНЗ як
системи), а також системорозвивальний (як стра-
тегічний чинник ресурсу розвитку галузі "освіта" і
регіону як соціально-економічної системи).

Відповідно до цього можна говорити про те, що
галузь вищої освіти в регіоні виконує системні
функції, а рівень економічного потенціалу визна-
чає можливості освітньої системи, оперативний і
стратегічний аспекти управлінської діяльності.

Розглядаючи систему вищої освіти регіону як
цілісну соціально-економічну систему, необхідно
відзначити, що саме економічний потенціал вищої
освіти і, зокрема, потенціал системи управління
формує основу якісно-кількісних характеристик,
від якої залежить темп зростання обсягів освітніх
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послуг, перспективи коротко-, середньо- і довго-
строкового розвитку ВНЗ і регіональної системи
освіти в цілому.

Оскільки вибір оптимальної моделі державно-
го управління ВНЗ має бути орієнтований, перш за
все, на активне залучення всіх елементів його еко-
номічного потенціалу (кадрового, матеріально-
технічного, науково-інноваційного, інформаційно-
го, фінансово-інвестиційного, організаційного) до
реалізації інноваційних проектів з метою посилен-
ня позиції ВНЗ в конкурентно-ринковому середо-
вищі, одним із напрямів впливу є відповідна харак-
теристикам тих чи інших інноваційних проектів
інтеграція елементів потенціалу .

Виходячи із суті економічного потенціалу сис-
теми освіти, можна сказати, що він акумулює ре-
зультати попередніх періодів, можливості, що
існують сьогодні, і майбутні перспективи. Тому
потенціал регіональної системи освіти — це дина-
мічна характеристика регіональної суперсистеми,
часткою якої є освітні структури.

До економічного потенціалу ВНЗ зараховують
усе те, що входить до його майнового комплексу або
відображене в певних документах у вигляді звітів,
методик, правил тощо. Наприклад, основні й обо-
ротні фонди, дебіторська заборгованість, грошові
кошти на розрахунковому рахунку, посадові
інструкції, професіоналізм персоналу. До невідчут-
ного економічного потенціалу зараховують техніч-
ну, наукову, виробничу й інформаційну ауру, ство-
рену працівниками у внутрішньому і зовнішньому
середовищі, у тому числі: імідж, відвертість, чесність,
високу технічну й соціальну вимогливість, надійність.

ВИСНОВКИ
Таким чином, економічний потенціал ВНЗ — це

сукупність його властивостей як системи, які виз-
начають продуктивні можливості при різних допу-
стимих варіантах зовнішніх і внутрішніх умов, та
зміна яких вимагає значних зусиль на відповідно-
му рівні (рівні стратегічного управління вузу).

Економічним потенціалом комплексного роз-
витку ВНЗ є здатність його кадрових, матеріаль-
но-технічних, фінансових, організаційних, науко-
во-інноваційних, інформаційних ресурсів вирішу-
вати оперативні та стратегічні проблеми ВНЗ.

Відомо, що управління яким-небудь економіч-
ним об'єктом необхідно розглядати як процес
цілеспрямованої взаємодії двох основних еле-
ментів — об'єкта і суб'єкта управління, пов'язаних
як з внутрішніми чинниками, так і із зовнішньое-
кономічними реаліями.

При управлінні ВНЗ як господарюючою одини-
цею його економічний потенціал виступає об'єктом
управління, а суб'єктом управління є керівництво
ВНЗ, що здійснює прийняття і реалізацію стратег-
ічних рішень. Саме управління є найважливішим
елементом функціонування системи вищої освіти
регіону і конкретного ВНЗ як економічної систе-
ми, перед якою стоїть певна мета і терміни її до-
сягнення.розвиток діяльності закладів вищої осв-
іти в сучасних умовах стримується з багатьох при-
чин, у тому числі через недосконалість і нераціо-
нальність структури фінансового капіталу як у
масштабі економічної системи, так і на рівні окре-
мих суб'єктів господарювання. Низьким зали-
шається рівень фінансування освітньої галузі. Су-
часне недосконале законодавство в галузі освіти
фактично не враховує реальної соціально-еконо-
мічної ситуації. Через брак належного бюджетно-
го фінансування більшість вищих навчальних зак-
ладів не здатні без допомоги держави підтримува-

ти та розвивати матеріально-технічну базу на-
вчально-виховного процесу, поповнювати бібліо-
течні фонди новою літературою, лабораторії не-
обхідним обладнанням [4].

Ці цілі досягаються за рахунок діяльності всієї
системи в цілому, тобто в єдності частки (керівниц-
тво ВНЗ), що управляє, і керованої підсистеми (си-
стемної сукупності решти всіх структурних еле-
ментів ВНЗ). Економічний потенціал ВНЗ є підси-
стемою його спільної економічної системи і вима-
гає такого управління, щоб його зростання, роз-
виток або будь-які зміни, що відбуваються, спри-
яли досягненню цілей, а не перешкоджали їм.

На нашу думку, державне управління системою
вищої освіти в регіоні — це цілеспрямований вплив
держави в особі її органів влади на потенціал кож-
ного ВНЗу для його адаптації до цілей регіональ-
ної системи вищої освіти.

Перспективи подальших досліджень У разі
якщо економічний потенціал ВНЗ або окремі його
елементи (складо ві)  не відповідають або (в
найбільш несприятливому випадку) суперечать
цілям, що стоять перед освітніми структурами,
державне управління покликане коректувати
кількісні і якісні характеристики потенціалу або
окремих його складових.

Коли діяльність ВНЗ спрямована на зростання
та розвиток управління економічним потенціалом,
вона полягає тоді у функції стратегічного плану-
вання. Формулюються стратегічні і тактичні цілі
(місія вузу), визначаються шляхи їх реалізації.

Певний економічний потенціал властивий будь-
якому вищому навчальному закладу. Проте про-
дуктивним він стає тільки в тому разі, коли його
змістовні характеристики збігаються із стратегіч-
ними цілями, що стоять перед ВНЗ.

Інакше потенціал і зміни, що відбуваються в
ньому, тобто зростання або зниження оцінок ок-
ремих його складових, у кращому разі гальмують
поступальний розвиток ВНЗ.
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Для наближення системи вищої освіти в Україні вимогам сучасної інноваційної економіки. Згідно з
прогнозами ЮНЕСКО в XXI ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть тільки країни, в яких 40—
50% працездатного населення буде мати якісну вищу освіту. На сьогодні, після радянської епохи, в
Україні всього близько 13% населення з повною і 16—18% з неповною вищою освітою. Можна кон-
статувати, що низький професійний й загальнокультурний рівень значної кількості населення, особ-
ливо молоді, становить загрозу не тільки перспективам економічного росту, але й соціальної стаб-
ільності. Проаналізовано основні проблеми вищої освіти в Україні: невідповідність діючої в Україні
старої радянської системи освіти сучасним реаліям; старіння викладацького складу; недостатнє
фінансування та неефективність використання ресурсів освіти. Розглянуто найкращий зарубіжний
досвід формування, розвитку та фінансування освітніх систем. Наведено рекомендації щодо мо-
дернізації системи вищої освіти в Україні, впровадження яких дозволить усунути дисбаланс між по-
питом та пропозицією на кваліфікованих працівників на сучасному ринку праці України, а також спри-
ятиме підвищенню міжнародного іміджу вітчизняної вищої освіти.

For the approximation of higher education in Ukraine demands of modern innovative economy. According
to estimates by UNESCO in the XXI century. civilized welfare achieved only country in which 40—50 % of
the population will have a quality higher education. Today, after the Soviet era in Ukraine only about 13 % of
the population with full and 16—18 % with incomplete higher education. We can conclude that the low
professional and general cultural level of a significant number of people, especially young people, is a
threat not only to the prospects for economic growth, but also social stability. The basic problems of higher
education in Ukraine: Ukraine discrepancy existing in the old Soviet system of education to modern realities,
aging faculty, insufficient funding and inefficient use of education resources. Considered the best
international experience of formation, development and financing of educational systems. The
recommendations on the modernization of higher education in Ukraine that can help eliminate the imbalance
between supply and demand for skilled workers in today's labor market in Ukraine and will improve the
international image of domestic higher education.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Освіта, яка створює умови та забезпечує можливості

для формування свідомості молодої людини як особис-
тості та професіонала у обраному напрямку навчання,
формує інтелектуальний, науковий та творчий потенціал
суспільства, завжди була фундаментальним видом інвес-
тування у людський капітал на макрорівні. Адже світ дав-
но зрозумів, що якість освіти у високотехнологічному
інформаційному суспільстві стає головним аргументом
людського розвитку, а також забезпечення такого рівня
життєвої та професійної компетентності людини, який би
задовольняв її прагнення до самовдосконалення і само-
розвитку. Крім того високий рівень освітніх послуг за-
безпечує потреби суспільства в освічених і висококуль-
турних громадянах.

Перебуваючи у залежності від економічного і по-
літичного розвитку країни, вища освіта одночасно сама
активно впливає на всі процеси, які відбуваються у країні.

Чим вищий відсоток осіб з вищою освітою, тим успішні-
ше розвивається суспільство. Для більш розвинених країн
характерний високий відсоток осіб, які мають вищу осві-
ту. За цим показником Україна відстає від інших країн. У
нас трохи більше 28% громадян мають вищу освіту, в той
час як в інших країнах Європи цей показник становить
40—50%. Слід мати на увазі, що в зв'язку з технічним про-
гресом попит на осіб з вищою освітою буде і надалі зрос-
тати. За прогнозами Європейської комісії, уже до 2020 р.
не менше ніж 35% робочих місць у країнах-членах Євро-
пейського Союзу вимагатимуть вищої освіти. Стосовно
України, ми вже зараз відчуваємо, що освіченість насе-
лення не повністю відповідає запитам економічного, по-
літичного та соціально-культурного розвитку держави.
Можна сміливо стверджувати, що невисокий професій-
ний й загальнокультурний рівень переважаючої кількості
населення, особливо молоді, ставить під загрозу не тільки
перспективи економічного росту, але й соціальну
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стабільність. Тому виявлення основних проблем системи
вищої освіти та пошук шляхів її модернізації є надзви-
чайно актуальним питання українського сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання щодо проблем побудови ефективної осві-

ти, і вищої зокрема, а також її реформування порушу-
валося в останнє десятиріччя в працях В. Андрущенка,
Ю. Жука, Л. Зязюн, О. Навроцького, Н. Пасічника, В.
Суханцевої та ін. У суспільстві і серед вітчизняних осв-
ітян, на думку Ю. Жука, відсутнє глибоке розуміння сут-
ності ринкової системи економіки і відносин суб'єктів у
цій системі, а також усвідомлення, що освіта, і вища зок-
рема, є основою добробуту в державі [1]. Про те, що про-
блема підтримки розвитку освіти є глибоко соціальною і
належить до пріоритетних завдань суспільного розвитку
зазначає також і В. Андрущенко [2].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення та обгрунтування основ-

них напрямів модернізації системи вищої освіти в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до Закону України "Про основи національ-

ної безпеки України" одним з найважливіших пріоритетів
національних інтересів держави є розвиток інтелектуаль-
ного потенціалу українського народу та запобігання
відпливу вчених, фахівців, кваліфікованої робочої сили з
України. Саме цей фактор найбільш виразно впливає на
ефективне регулювання та перебіг процесів, що нині
відбуваються в галузі науки та освіти та є однією з голов-
них причин невирішених проблем в системі надання якіс-
них освітніх послуг. Зволікання з їх вирішенням ведуть
до зниження якості підготовки студентів і, як наслідок,
зниження їхньої конкурентоспроможності на внутрішнь-
ому та зовнішніх ринках праці.

Однією з найгостріших проблем освіти є невідпо-
відність діючої в Україні старої радянської системи осві-
ти, призначеної для функціонування в умовах планової
економіки, сучасним реаліям.

Радянська (соціалістична) модель освіти суттєво
відрізнялася від ринкової моделі освіти розвинутих країн.
Відмінності визначалися особливостями ролі освіти в
радянській системі, основними елементами якої були
військово-промисловий комплекс (ВПК) та керівні орга-
ни комуністичної партії. До складу ВПК входив ряд клю-
чових промислових міністерств. Інші міністерства відігра-
вали другорядну роль. До їх складу входили і республі-
канські міністерства освіти (вищої освіти), які готували
фахівців для ВПК, партійного керівництва та ряду інших
галузей господарства держави. У результаті деякі важ-
ливі дисципліни, наприклад, економіка, організація та
планування, психологія, право викладалися із суттєвими
перекрученнями. Особиста відповідальність, інтелекту-
альна свобода, вміння вирішувати проблеми не були ак-
туальними пріоритетами у змісті освіти.

Хоча слід визнати, що система освіти і вищої профе-
сійної підготовки, яка складалася в Радянському Союзі у
50—80 роки минулого сторіччя, цілком забезпечувала
військову перевагу і була достатньо досконалою для сво-
го часу і для тієї ролі, що відводилася їй в рамках плано-
вої економіки та існуючого політичного устрою. В освіту
інвестувалися величезні ресурси, особливо це стосувало-
ся вищої освіти. На користь високої якості освіти у СРСР
свідчить те, що країни, які скопіювали радянську систе-
му професійної підготовки з точних наук, наприклад,
Росія, Індія, сьогодні забезпечують інженерами найпо-
тужніші в світі центри військово-технічних розробок.

Також відомий факт, що
коли після визначних досяг-
нень Радянського Союзу в ос-
воєнні космосу (а це, насам-
перед, ракетобудування,
електроніка, матеріалознав-
ство та інші ключові галузі) у
Конгресі США в 1983 р. обго-
ворювався урядовий доку-
мент під заголовком "Нація в
небезпеці, необхідність ре-
форми освіти". У результаті

обговорення було вирішено для досягнення паритету у
провідних галузях науки збільшити інвестиції в освіту "на
рівні, не меншому, ніж у Радянському Союзі", а також
здійснити реформу освіти. Як показали подальші події,
це були вирішальні фактори у змаганні двох систем.

У 1990 році в Україні було зосереджено 6,5% світо-
вого науково-технологічного потенціалу. Це був чи не
найбільший відсоток серед республік Радянського Союзу
— на кожну тисячу працюючих осіб припадало 11 чоловік,
зайнятих у науково-технічній сфері.

За два десятиріччя незалежності України не раз ро-
билися спроби реанімувати стару систему вищої освіти,
розраховану на забезпечення країни фахівцями на базі
не менш значних матеріально-технічних ресурсів. Однак
ці спроби виявилися марними. Загалом можна сказати,
що за роки незалежності ситуація значно погіршилась.
Вже практично 20 років відбувається процес вилучення
інтелектуальних ресурсів в інші сфери діяльності, а най-
жахливіше те, що найкваліфікованіші і найталановитіші з
них взагалі полишають Україну назавжди. Оскільки, бюд-
жетні витрати на науку не зростають, все більший відсо-
ток науковців зосереджується саме у ВНЗ. На сьогодні,
після радянської епохи, в Україні всього близько 13% на-
селення з повною і 16—18% з неповною вищою освітою
[1]. Слід зазначити, що згідно з прогнозами ЮНЕСКО в
XXI ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть тільки
країни, в яких 40—50% працездатного населення буде
мати якісну вищу освіту.

Якість освіти є одним з ключових показників в аналізі
освітніх послуг. Однією з проблем забезпечення якості
навчання є комплектації наукових та викладацьких кадрів.
Одним з основних недоліків можна вважати старіння вик-
ладацького складу, що пояснюється зниженням престиж-
ності професії викладача. Молодь неохоче обирає цю про-
фесію в зв'язку з низькою оплатою праці. За даними Деж-
комстату України, у 2011 році (табл. 1) у професорсько-
викладацькому складі вищих навчальних закладів, пере-
важають кандидати наук віком 31—40 років, а доктори
наук віком 61—70 років, причому на другому місті докто-
ри віком 71 рік і старше.

Більшість експертів дотримуються думки, що незадо-
вільний стан освіти в Україні пов'язаний з недостатнім
фінансуванням та неефективним використанням ресурсів
освіти. В середині 90-х років минулого століття Верхов-
на Рада України встановила норму витрат на науку —
не менше 1,7% від ВВП і, як видно з рис. 1, протягом 2000—
2012 рр. бюджетні витрати на науку лише у 2000—2001
рр. та 2006—2007 рр. не досягали встановленої норми. У
період економічної рецесії 2008 р. в Україні загальні ви-
датки зведеного бюджету на освіту зросли на 56,3%, у т.
ч. на вищу освіту на 64,6%. Порівняно з кризовим періо-
дом частка видатків на освіту у ВВП у 2009 р. зросла до
7,2%; у 2010 р. становила 7,1%; у 2011 р. — 6,1%; у 2012 р.
— 6,5%, що наблизило нашу країну до світових стандартів
[3]. Проте ці видатки не досягли задекларованих у Законі
України "Про освіту" 10% ВВП.

Таким чином, справжньою причиною негараздів в
освіті є те, що в управлінні освітою склався порядок фор-
мування дефіцитного бюджету, який призводить до низь-
кої фінансової дисципліни і розмитості відповідальності
за виконання бюджету [4]. Незважаючи на щорічне зрос-
тання бюджетного фінансування освіти, понад 70% цих
коштів йде не на модернізацію та підвищення якості
освітніх послуг, а на виплату заробітної плати та кому-
нальні платежі, що значно скорочує інвестиційну спро-
можність фінансування. При тому, що в таких країнах,
як Австралія, Швеція, Норвегія, Словенія та Чехія рівень
витрат на заробітну плату та комунальні платежі у за-

Таблиця 1. Розподіл фахівців вищої кваліфікації за віком у 2011 році в Україні

№ п/п Вік, років Доктор наук, осіб Питома вага, % Кандидат наук, осіб Питома вага, % 

1 До 30 7 0,04 5995 7,06 

2 31-40 648 4,35 23424 27,57 

3 41-50 2041 13,71 16952 19,95 

4 51-55 1977 13,27 9675 11,39 

5 56-60 2307 15,49 8987 10,58 

6 61-70 4139 27,79 12393 14,56 

7 71 і старші 3776 25,35 7553 8,89 

8 Усього 14895 100 84979 100 
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гальній структурі видатків на вищу освіту не перевищує
60%. Забезпечення модернізації системи освіти України
вимагає збільшення обсягу державного фінансування до
8% ВВП протягом найближчих п'яти років [5].

Існують дослідження, відповідно до яких було виз-
начено пряму залежність між часткою витрат на вищу
освіту у національному доході країни та відносною вели-
чиною приросту середньорічного суспільного продукту.
Незадовільне держбюджетне фінансування освіти в Ук-
раїні призводить до необхідності активного використан-
ня інших джерел фінансування, у тому числі й коштів са-
мих студентів. Так, в Україні за рахунок власних коштів
студентів державних закладів освіти здійснюється пога-
шення біля 55% всіх витрат, пов'язаних з наданням
освітніх послуг, при тому, що в США середній рівень по-
гашення вартості отриманої освіти за рахунок власних
коштів студентів не перевищує 14% загальної суми. Отже,
обмеженість та неефективне використання бюджетних
коштів, що спрямовуються на фінансування освіти в Ук-
раїні стримують можливості інноваційного розвитку ос-
вітньої галузі та зменшують фактичний очікуваний соц-
іально-економічний ефект від інвестування у людський
капітал.

За кордоном проблема недостатнього фінансування
вирішується шляхом переходу від переважного викорис-
тання державних коштів до багатоканального фінансу-
вання на основі самостійного пошуку додаткових джерел,
що приносять прибуток, який перетворюється на капітал,
тобто процесу капіталізації. Першопрохідцем у цій справі
є США. Велика кількість старих університетів таких, як
Оксфорд, Кембридж, своє багатство накопичували сто-
літтями, вищі навчальні заклади Ліги Плюща — понад сто-
ліття. Університети мають дорогі землі, приміщення, об-
ладнання, високовартісну нерухомість. Водночас критерій
капіталізації є одним із головних під час визначення
міжнародних рейтингів університетів. Капіталізацію, ак-
тиви університету багато економістів вважають узагаль-
неним критерієм його елітності [6].

Засадами досягнення високого рівня і якості вищої
освіти в США є національне багатство, підтримка держа-
ви, а також традиція приватної благодійності, що заохо-
чується податковою політикою [7]. Проте не менш ваго-
мою є освітня стратегія самих ВНЗ. Всі без винятку на-
вчальні заклади абсолютно самостійні на досить конку-
рентному ринку освітніх послуг. Державна фінансова
підтримка державних ВНЗ (як на федеральному рівні, так
і на рівні штату) становить не більше 30% усіх витрат. Реш-
та коштів має бути мобілізована з інших джерел. Це прин-
ципово змінює природу вищої освіти. Альтернативою
може стати лише банкрутство ВНЗ, як це відбувається з
будь-якими іншими суб'єктами ринку. Університети ста-
ють економічними корпораціями та діють за принципами
конкурентоспроможності та дохідності. В межах універ-
ситету "виживає" особа, яка може не лише створити нові

знання, а й володіє здібностями вигідно їх продати в рин-
кових умовах.

Завдяки системі розвинутої фінансової автономії фа-
культет американського університету розпоряджається
80—85% зароблених коштів, відраховуючи решту на роз-
виток університету [8].

А, наприклад, в Японії функціонує близько 726 ВНЗ,
з них 87 державних, 86 муніципальних, 553 (76%) приват-
них, тобто домінує приватний характер вищої школи. Усі
ВНЗ платні. Оплата за навчання різна і залежить від ВНЗ.
Зазвичай навчання у приватних ВНЗ дорожче, ніж у дер-
жавних. Університетські корпорації фінансуються на 79%
з держбюджету (приватні ВНЗ також отримують субсидії
від держави). Вони зобов'язані подавати звіти про свою
діяльність і прагнути до високих показників академічної
продуктивності. Університетські корпорації розвивають-
ся на основі шестирічних планів. Фінансування корпо-
рацій, що здійснює Міністерство освіти, культури, спорту,
науки й технологій, залежно від результатів оцінки вико-
нання ними затверджених планових показників. У випад-
ку незадовільних результатів бюджет університету може
бути істотно скорочений. Проте найближчим часом уряд
планує зменшити державне фінансування університетсь-
ких корпорацій до 30%. Основним джерелом фінансуван-
ня університетів в перспективі повинні стати доходи від
підприємництва. Додаткове потенційне джерело фінансів
для університетів — це навчання іноземних студентів, а
також дорослих громадян. Зміна балансу між приватним
і державним фінансуванням веде до прямого впливу рин-
кових сил на діяльність ВНЗ і зменшує успадковану дер-
жавну монополію на вищу освіту. Ця тенденція характер-
на не лише для Японії. Сучасні системи та механізми уп-
равління змінили відносини між вищими навчальними зак-
ладами, ринком та державою на користь ринку.

В університетах з високим рівнем капіталізації на-
вчання поєднується з виробничою працею і пошуковою
діяльністю, а процес освіти триває протягом усього жит-
тя. Це означає, що підготовка спеціалістів, особливо
вищої кваліфікації, здійснюється не тільки на лекціях в
аудиторіях, а й підчас їхньої практичної діяльності в дос-
лідницьких підрозділах, інноваційних фірмах, які вироб-
ляють високотехнологічну продукцію, реалізація якої
забезпечує значний прибуток.

Сьогодні університети нового типу (підприємницькі)
стимулюють процеси капіталізації, зокрема спонукають
студентів до вироблення новаторських бізнес-ідей, ство-
рюють відповідні банки ідей, інвестиційні фонди, в яких
випускник може отримати стартовий безпроцентний кре-
дит під університетську гарантію для свого бізнес-про-
екту тощо. При таких університетах можуть створюва-
тись бізнес-інкубатори, технопарки, інноваційно-техно-
логічні центри. За ними — майбутнє.

Випускник такого університету засновує власну
фірму, отримує відповідний кредит, адміністративні площі
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і оргтехніку, орендує в бізнес-інкубаторі потужності та
має сервісну підтримку в технопарку. Відносини між ун-
іверситетом та фірмою випускника тривають 2—4 роки,
поки бізнес не перетвориться на самостійний. Така співпра-
ця сприяє розвитку процесу капіталізації . Наприклад, дов-
кола Оксфордського університету діє близько 300 фірм із
загальним річним обсягом коштів 4 млрд дол. США, від
яких університет отримує 1 млрд дол. США [9].

Один з найстаріших та найпрестижніших універси-
тетів Великобританії та світу у структурі своїх доходів
має найбільшу частку дослідницьких грантів, доходів за
оцінювання та іспити, видавничі та поліграфічні послуги
(табл. 2).

Трансформація характеру і змісту освіти зумовила
відповідну трансформацію структур і управління уні-
верситетів. Крім традиційних підрозділів (кафедр і дос-
лідних лабораторій із дисциплін) створюються міждис-
циплінарні й багатопрофільні навчальні та навчально-
дослідні лабораторії, дослідно-конструкторські підроз-
діли, інноваційні підприємства, які виготовляють і реа-
лізують інноваційну продукцію на основі результатів
досліджень учених університету як єдиного госпо-
дарського комплексу (від маркетингових відділів до ре-
монтних служб), що працюють у тісному взаємозв'яз-
ку з ними. Часто на їхній основі формуються структу-
ри, до завдань яких входить просування на ринок уні-
верситетських розробок, випуск нової наукомісткої
продукції, зміцнення зв'язків із промисловістю, ство-
рення науково-технічних норм: відділи захисту інтелек-
туальних прав, інтелектуальної власності, бюро техні-
чного трансферу, малі інноваційні фірми. Розвивають-
ся різні форми інтеграції вищих навчальних закладів і
промислового сектору такі, як науково-виробничі
підприємства, технополіси, спільні дослідні програми і
центри.

Що стосується України, то державна система фінан-
сування вищої освіти і науки повинна враховувати гло-
бальні тенденції. Ефективність використання бюджетних
коштів ВНЗ має постійно перебувати в центрі уваги гро-
мадськості, а якість освіти повинна відповідати вимогам
інноваційної економіки. Потрібно змінити технологію
фінансування освіти, структуру її витрат і послуг. Слід
широко впроваджувати змішане фінансування освіти,
відроджувати традиції меценатства, спонсорства. Адрес-
на допомога населенню на здобуття вищої освіти є важ-
ливою умовою подальшого розвитку цієї сфери.

ВИСНОВКИ
З проведеного дослідження можна сформува-

ти наступні рекомендації щодо модернізації системи
вищої освіти:

1. Розширення автономності. Основною перешкодою
процесу модернізації вітчизняної системи вищої освіти є
обмежена автономність вітчизняних ВНЗ, що проявляєть-
ся у надмірному державному адмініструванні напрямів їх
діяльності, насамперед з боку Міністерства освіти і на-
уки України (МОН). Законодавче визначення "автоном-
ності" вітчизняних ВНЗ (ст. 29 Закону України "Про вищу
освіту") не відповідає основним принципам щодо автоном-
ності європейських закладів вищої освіти. Існуюча адмі-
ністративна та фінансова залежність ВНЗ, особливо уні-
верситетів, від органів державної влади зменшує ефек-
тивність роботи ВНЗ — не сприяє усуненню дисбалансу
між попитом та пропозицією на кваліфікованих фахівців
на сучасному ринку праці України та шкодить міжнарод-
ному іміджу вітчизняної вищої освіти.

2. Підвищення ефективної взаємодії між ви-
щими навчальними закладами, бізнесом, центра-
ми зайнятості та органами статистики з метою
подальшого працевлаштування випускників та
створення інформаційно-аналітичної бази для
аналізу стану й тенденцій кадрового забезпечен-
ня на ринку праці.

Модернізація вищої, зокрема університетсь-
кої освіти в Україні має базуватися на найкращих
зарубіжних зразках освітніх систем, з урахуван-
ням національного досвіду.
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Джерело доходу Сума, млн ф. ст. Частка, % 

Фінансування наглядової ради 192,4 18,0 

Академічні доходи і підтримуючі грани 74,6 7,01 

Дослідницькі гранти 234,2 22,01 

Доходи за оцінювання та іспити 208,4 19,58 

Видавничі та поліграфічні послуги 186,4 17,52 

Інші доходи 108,2 10,17 

Орендний та інвестиційний дохід 60,8 5,71 

Загальний операційний дохід 1 065,0 100,0 

Таблиця 2. Структура доходів Кембриджського університету
у 2009/2010 н.р.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Систематизувати понятійний апарат та методоло-

гічну базу дослідження сфери функціонування дер-
жавно-приватного партнерства; визначити умови за-
стосування, переваги, недоліки та основні принципи
використання державно-приватного партнерства як
сучасного механізму розвитку підприємництва в Ук-
раїні.

ВСТУП
Незважаючи на необхідності реновації інфраст-

руктури в Україні, процес її оновлення гальмується,
перш за все, високою вартістю інфраструктурних про-
ектів. Але не лише висока вартість об'єктів інфраст-
руктури заважає їх реновації в Україні. Оперативні
та експлуатаційні видатки часто мають низький пріо-
ритет у державних бюджетах через політичну не-
помітність у порівнянні з новими інвестиційними про-
ектами та тому, що наслідки проблеми виявляються
не відразу. Особливо гострою ця проблема є в Україні
через політичну нестабільність [1, с. 42]. Іншою про-
блемою є те, що успішна робота певних галузей інфра-
структури потребує спеціальних знань та вмінь. Час-
то ці навички становлять різницю між вдалим проек-
том, що сам себе скупляє, та невдалим проектом, який
постійно потребує додаткових капіталовкладень.
Іноді держава не володіє необхідним рівнем вмінь та
знань для реалізації складного інфраструктурного
проекту і залучає до керування проектом приватного

партнера. Приватний сектор також може допомогти
уряду профінансувати інфраструктурний проект. Але
існують галузі інфраструктури, які не підлягають при-
ватизації, або потребують постійного державного
контролю, оскільки забезпечують суспільно-не-
обхідні послуги. Для фінансування та успішного фун-
кціонування таких проектів можна використовувати
механізми державно-приватного партнерства (ДПП),
які дозволяють залучити приватний сектор до реалі-
зації складних суспільно-необхідних інфраструктур-
них проектів. Моделі ДПП додають надзвичайної
гнучкості проекту, забезпечуючи втручання приват-
ного партнера саме в ті сфери його реалізації, де це
необхідно. Але не слід забувати, що приватні компанії
та держава мають різні цілі в рамках реалізації
спільних інфраструктурних проектів, тож важливо
пам'ятати про конфлікт інтересів, що може виникну-
ти під час дії угоди про ДПП.

Питання необхідності модернізації інфраструк-
турних галузей України розглядалося в наукових ро-
ботах багатьох вчених та практиків. Так, серед іно-
земних авторів питання залучення приватного капіта-
лу до реалізації інфраструктурних проектів досліджу-
вали в своїх роботах В. Варнавський, А. Ізагіре, Д. Кай-
рукі, В. Кутарі, Мануель Н. Роджер, Ц. Харріс, М. Ха-
ускамп, М. Хумпрейс та ін. Проблеми розвитку ДПП
в Україні досліджували Ю. Алексєєва., В. Беседін,
Є. Гринь, Н. Діденко А Кузнєцов, В. Алексейчук,
Н. Піроженко та інші. Однак, незважаючи на активні
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наукові пошуки в згаданих напрямах, комплексне дос-
лідження науково-методичних засад залучення при-
ватних партнерів до реалізації інфраструктурних про-
ектів в Україні не здійснено. Вищезазначене зумов-
лює актуальність і практичну цінність дисертаційної
роботи, її основні цілі та завдання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Умовою ефективного досягнення цілей і рішення

задач державної політики, направленої на забезпе-
чення добробуту населення, стійкого економічного
зростання на базі підвищення конкурентоспромож-
ності української економіки, в середньостроковій
перспективі є впровадження у економічну політику
держави цілого ряду нових інструментів і механізмів,
що відображають новий підхід до державного управ-
ління. Цей підхід заснований на максимально повно-
му використанні переваг державного устрою в про-
веденні економічної політики.

Так, зусилля держави щодо створення умов для
максимально повного використання можливостей
зростання інвестиційного потенціалу соціально-еко-
номічної сфери господарювання повинні грунтувати-
ся на реалізації механізмів партнерства між держав-
ними структурами і сферою підприємництва і концен-
труватися на наступних напрямах:

— сприяння процесу розробки програм соціаль-
но-економічного розвитку (розробка нового типо-
вого макету програм, методичних рекомендацій по
їх складанню), сприяючих зокрема рішенню завдань
державної програми соціально-економічного роз-
витку;

— сприяння впровадженню систем програмно-
цільового бюджетування і бюджетування, що орієн-
товано на результат;

— залучення підприємницьких структур в систе-
му досягнення цілей органів державної влади;

— розробка модельних законів і нормативних
актів направлених на створення сприятливого
підприємницького клімату;

— вивчення і розповсюдження кращої практики
по стимулюванню соціально-економічного розвитку;

— розробка і впровадження додаткових заходів
підтримки інвестицій в окремих регіонах шляхом ство-
рення спеціальних (технико-впроваджувальних) еко-
номічних зон з державною участю.

Грунтуючись на дослідженні підходів до реалізації
державних і регіональних проектів і програм соціаль-
но-економічного розвитку, можна зробити висновок
про необхідність розвитку механізмів приватно-дер-
жавного партнерства при реалізації інфраструктур-
них проектів. Нагальним постає питання прийняття
відповідних актів, стимулюючих розширення викори-
стання лізингових і концесійних механізмів фінансу-
вання інвестиційних проектів, практики змішаного
фінансування інвестиційних проектів з формування
інфраструктури, житлово-комунальному госпо-
дарстві. Велике значення матиме розвиток практики
максимально тісної взаємодії з підприємницькими
асоціаціями у розробці і реалізації державної політи-
ки соціально-економічного розвитку.

Крім того, проведення політики щодо виявлення і
розвитку економічних кластерів на територіальному
рівні, яка характеризується тим, що ключова увага на-
дається зміцненню мереж взаємозв'язків між еконо-
мічними суб'єктами — учасниками кластера, в цілях
спрощення доступу до нових технологій, розподілу
ризиків в різних формах спільної економічної діяль-
ності, в т.ч. для сумісного використовування знань і
основних фондів, зниження транзакційних витрат за
рахунок збільшення довіри між учасниками кластера
(транзакційні витрати — це витрати, що забезпечу-

ють перехід прав власності із одних рук до інших і
охорону цих прав. На відміну від трансформаційних
витрат, транзакційні витрати не пов'язані із самим
процесом створення вартості. Вони забезпечують
транзакцію).

Реалізація даних заходів дозволить у середньос-
троковій перспективі скоротити надання державної
фінансової допомоги. При цьому, державна підтрим-
ка програм здійснюється не шляхом прямих фінан-
сових вливання, а через створення стимулів для влас-
них зусиль органів державного влади, а також нор-
мативно-правову, методичну і методологічну допо-
могу в проведенні реформ, орієнтованих на пол-
іпшення підприємницького клімату, розвиток соц-
іально-економічної сфери, забезпечуючи зростання
добробуту населення.

Узагальнення представлених вище тенденцій доз-
воляє сформулювати перший з принципів організації
структур, побудованих на основі державно-приват-
ного партнерства — це принцип стратегічного регу-
лювання соціальних наслідків.

Заходи, що реалізуються в рамках державно-при-
ватного партнерства, повинні бути направлені на забез-
печення досягнення стратегічних цілей соціального роз-
витку [2, с. 22]. При цьому функція визначення страте-
гічних цілей і напрямів розвитку покладається на дер-
жаву, яка використовує сферу підприємництва як ме-
ханізм досягнення поставлених цілей, застосовуючи весь
комплекс функцій планування, організації, контролю і
регулювання.

На сьогоднішній день ключовими проблеми на
шляху реалізації соціально-економічних програм та
проектів виділяють:

— недостатність фінансових ресурсів для покрит-
тя поточних валових інвестиційних потреб соціально-
економічної сфери;

— недосконалість державного регулювання при
акумуляції інвестиційного бюджету — використання
переважно прямих державних інвестицій при низькій
окупності, що призводить до поступового вичерпан-
ня ресурсів;

— перевантаженість бюджету витратами, що ви-
діляються на безповоротній основі і територіальні
відмінності в розподілі інвестицій, які в довгостро-
ковій перспективі можуть призвести до ряду негатив-
них тенденцій у зайнятості, розселенні і інших соці-
альних аспектах життя населення;

— неефективне розміщення інвестицій і невиправ-
дане перевищення витрат у будівництві за рахунок
державних коштів.

У цих умовах необхідний пошук варіативних спо-
собів впровадження механізмів державно-приватно-
го партнерства, нових базових підстав для досягнен-
ня стратегічних цілей. У свою чергу, розробка стра-
тегії вимагає формулювання мети розвитку, а також
принципів і механізмів взаємодії підприємництва і дер-
жави. У найзагальнішому вигляді вирішення завдань
підвищення інвестиційної привабливості соціально-
економічної сфери зводяться до:

— зниження ризиків інвестування (поліпшення
"інвестиційного клімату");

— створення таких економічних умов, щоб інвес-
тиції забезпечували достатньо високу норму доход-
ності.

Основні заходи держави мають бути направлені
на те, щоб зробити інвестиції в соціально-економічні
проекти рентабельнішими.

Узагальнимо рекомендації, які повинні сприяти
інтенсифікації процесу взаємодії двох сфер у формі
державно-приватного партнерства:

1. Встановити партнерські відносини між
підприємництвом і державою на позиціях взаємної
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необхідності для реалізації загальної мети — стійко-
го і перспективного розвитку соціально-економічної
сфери.

2. Передбачити правові гарантії в реалізації цих
принципів, механізмів і етапів, усунути принцип се-
парації і замінити його на принцип взаємозацікавле-
ності.

3. Створити єдиний інформаційний простір для
всіх суб'єктів взаємодії підприємництва і держави.

4. Розробити варіативні моделі сумісної реалізації
програм соціально-економічного розвитку.

5. Систематично проводити індикативну діагнос-
тику стану всіх сфер життєдіяльності суспільства, що
дозволить визначити чітку спрямованість управлінсь-
ких дій і рішень обох елементів взаємодії. Виділити
пріоритети в напрямах розвитку і суб'єктів взаємодії,
а на їх основі визначити можливі точки зіткнення і
"зони неузгодження" для того, щоб сформувати стра-
тегію дій.

6. Розробити механізм підтримки функціонуван-
ня системи "держава — підприємництво", використо-
вуючи такі інструменти, як податкові пільги, гарантії,
безпроцентні кредити тощо.

Для формування конструктивного діалогу між
державою і підприємництвом необхідно сформулю-
вати чітку, єдину державну політику рішення соціаль-
но-економічних питань відносно бізнесу. Дана про-
блема може бути розв'язана на основі системи дер-
жавно-приватного партнерства, що передбачає взає-
модію держави і підприємництва на якіснішому рівні.
До пріоритетних напрямів застосування державно-
приватного партнерства відносяться будівництво соц-
іального житла, міська інфраструктура, електроенер-
гетики та модифікація транспортних систем. Практи-
ка показує, що українське бізнес-співтовариство ціка-
вить не стільки доступ до державних коштів, скільки
зняття нормативних бар'єрів для інвестування в об'єк-
ти інфраструктури [3].

За умови готовності приватного сектора прийня-
ти на себе основні ризики, що пов'язані з інвестуван-
ням в соціально-економічні проекти і програми, дер-
жава має однозначно взяти на себе відповідальність
за ризики, які знаходяться поза сферою впливу при-
ватного сектора.

Основними умовами успішної реалізації соціаль-
но-економічних проектів, організованих у формі дер-
жавно-приватного партнерства є:

— чіткі цілі проекту, що сфор-
мульовані державою;

— реальна політична і фінансо-
ва підтримка з боку органів дер-
жавної влади;

— прозорість процедур;
— ефективна структура проекту;
— єдине розуміння цілей про-

екту державними і приватними
партнерами;

— Безпосередня активна участь
органів державної влади в реалі-
зації проектів державно-приватно-
го партнерства.

Реалізація таких програм в
структурі державно- приватного
партнерства повинна мати багаторі-
вневу структуру з чітким виділенням
цілей, задач і пріоритетів кожного
рівня. Світовий досвід показує, що в
умовах економічної кризи, політика,
що орієнтована на взаємодію держа-
ви і підприємництва, дає відчутні ре-
зультати в досягненні збалансовано-
го економічного зростання.

Сучасні наукові дослідження показують, що сфе-
ра підприємництва в цілому готова вирішувати клю-
чові проблеми соціально-економічного розвитку. Але
при цьому для забезпечення даної співпраці необхід-
но створити сприятливі умови для його розвитку, ос-
кільки іншого способу забезпечення масштабності
розв'язання даних проблем немає. Бізнес не може не
брати участь в рішенні тих задач, які формулює дер-
жава. Проте для взаємодії влади і бізнесу необхідне
створення сприятливих умов для зростання підприє-
мницької активності. Для досягнення вищезазначеної
мети необхідне розв'язання наступних завдань:

— розвиток партнерських відносин між органами
державної влади і підприємницькою сферою;

— реалізувати комплекс заходів щодо подолання
і усунення адміністративних бар'єрів на шляху роз-
витку підприємницької активності;

— підсилити прозорість рішень органів державної
влади через впровадження механізму громадської
участі у підготовці і обговоренні нормативних і зако-
нодавчих актів, регулюючих сферу підприємництва;

— активізувати розвиток партнерських відносин
між представниками держави і підприємництва;

— забезпечити взаємодію держави і підприємниц-
тва на рівні науки через впровадження нових іннова-
ційних розробок.

Вирішення даних завдань сприятиме активізації
інвестиційного потенціалу державно-приватного
партнерства, що, у свою чергу, в змозі забезпечити в
майбутньому розширення притоку інвестицій у
відповідні проекти і програми. Під терміном "інвес-
тиційний потенціал приватно-державного партнер-
ства" розуміється максимально можливу сукупність
ресурсів, які можуть бути використані при здійсненні
інвестиційної діяльності. Дане визначення доцільне
доповнити такими поняттями:

— інвестиційний потенціал держави (ІП
Д
) — це су-

купність ресурсів, які можуть бути залучені з бюдже-
ту для покриття інвестиційних потреб соціально-еко-
номічного проекту або програми;

— інвестиційний потенціал державно-приватно-
го партнерства (ІПДПП) — можливість розширення
обсягів інвестиційних ресурсів для реалізації проек-
ту або програми за рахунок використання механізмів
державно- приватного партнерства.

Основною метою державно-приватного партнер-
ства є соціальний ефект, що досягається в результаті

Рис 1. Схема реалізації інвестиційного потенціалу
різних форм власності
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взаємодії, який представлений в структурі двох кате-
горій:

— результат від інвестування засобів у розв'язан-
ня соціальних завдань через реалізацію відповідних
проектів і програм, для якого необхідні ресурси в об-
сягах інвестиційних потреб проекту або програми
(ІПП);

— економія бюджетних ресурсів в результаті
організації державно-приватного партнерства
(∆БР

ДПП
), яка може забезпечити соціальний ефект при

фінансуванні заходів, націлених на розв'язання акту-
альних соціально-економічних задач поза рамками
досліджуваних проектів (програм).

При розробці проекту (програми) в першу чергу
відбувається визначення цільових результатів, на ос-
нові яких визначається сума інвестиційних потреб
проекту або програми. Після чого здійснюється оці-
нка відповідності інвестиційного потенціалу держа-
ви фінансовим потребам проекту, що підкріплюється
висновком про його достатність (ІПП= ІП

Д
) або де-

фіциту (ІПП> ІП
Д
).

На рисунку 1 представлено розподіл інвестицій-
ного потенціалу суб'єктів по основних сферах госпо-
дарювання. Інвестиційна потреба по сферах господа-
рювання була класифікована так:

— інвестиційний потенціал економічної сфери
господарської діяльності як сфери інвестицій, в якій
визначальне значення має отримання економічного

ефекту (прибутку);
— інвестиційний

потенціал соціально-
економічної сфери
господарської діяль-
ності як сфери діяль-
ності, в якій первин-
ним критерієм ефек-
тивності вкладень ви-
ступає характеристи-
ка соціальної ефек-
тивності проекту.
Інвестиційна потреба
формується за раху-
нок прийнятих цільо-
вих програм, в яких
основною метою є ви-
рішення соціально-
економічних проблем.

Інвестиційний по-
тенціал суб'єктів інве-
стування визначаєть-
ся, виходячи з крите-
рію форми власності.
Під інвестиційним по-
тенціалом розуміємо
максимально можли-
ву сукупність ресурсів
відповідної форми
власності, які можуть
бути використані для
покриття інвестицій-
них потреб соціально-
економічних проектів
і програм у формі ка-
пітальних вкладень.
Так, можна виділити:

— інвестиційний
потенціал сфери дер-
жавних фінансів;

— інвестиційний
потенціал сфери при-
ватних інвестицій.

Оцінка інвестицій-
ного потенціалу різних сфер важлива при плануванні
інвестиційній діяльності і узгодженні програм і про-
ектів капітальних вкладень з їх фінансовим і матері-
ально-технічним забезпеченням.

При оцінці інвестиційного потенціалу соціально-
економічної сфер господарської діяльності можна по-
мітити, що найбільший інвестиційний потенціал має еко-
номічна сфера, при цьому в ній зосереджено до 95% інве-
стиційного потенціалу сфери підприємництва. Однієї з
причин низького рівня використання інвестиційного по-
тенціалу підприємництва для вирішення соціальних за-
дач є той факт, що підтримка соціально необхідних про-
грам на сьогоднішній день є однією з функцій держави,
разом з такими, як підтримка правової бази ринкових
відносин, правоохоронна тощо. Тому розширення інве-
стиційного потенціалу соціально-економічної сфери
господарювання за рахунок підприємницького капіта-
лу, сьогодні можливо тільки при використанні відпові-
дних механізмів взаємодії з державою (рис. 1).

Вплив форм організації державно-приватного
партнерства на рівень соціального ефекту визначаєть-
ся так:

— у разі дефіциту ІП
Д
, досягнення результату ма-

ловірогідне, отже, основна мета державно-приватно-
го партнерства полягає в досягненні цього рівня.

Тобто, інвестиційний потенціал державно — при-
ватного партнерства є різницю між ІПП і ІП

Д
. У разі

відповідності ІП
Д
 інвестиційним потребам проекту,

Рис. 2. Механізми впливу на розвиток підприємництва при реалізації соціально-
економічних проектів і програм
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головною метою державно- приватного партнерства
є скорочення потреб у бюджетному фінансуванні,
таким чином, рівень інвестиційного потенціалу дер-
жавно — приватного партнерства для даного випад-
ку можна охарактеризувати так:

ІП
ПДП

 = ІПП- (ІП
Д
 — ∆БР

ДПП
) (1).

Грунтуючись на представленому вище формулю-
ванні соціального ефекту, обсяги ресурсів, що направ-
ляються на його досягнення, у разі дефіциту (ОР

Д
) і

достатності (ОР
ДД

) інвестиційного потенціалу держа-
ви визначається так:

ОР
Д
 =ІП

ПДП
 +ІП

Д
 — ∆БР

ДПП
(2),

ОР
ДД

 = ІП
ДПП

 +ІП
Д

(3).
Для оцінювання внеску державно-приватного

партнерства в кінцевий результат реалізації проекту
(програми) пропонуємо використовувати показник
(КЕ

ПДП
), який дозволяє визначити, на скільки відсотків

використання інвестиційного потенціалу державно-
приватного партнерства збільшило рівень соціально-
го ефекту.

(4),

де КПЕ
ДПП

 — коефіцієнт ефективності державно-
приватного партнерства.

Для оцінки впливу державно- приватного партнер-
ства на соціально-економічну ситуацію для окремої те-
риторіальної одиниці пропонується застосування кое-
фіцієнта інтенсивності використання державно-приват-
ного партнерства (КІ

ДПП
), який визначає частку інвес-

тицій в соціально-економічні програми, кошти на які
одержані в результаті організації державно-приватно-
го партнерства.

(5),

де І 
СЕПП 

— інвестиції в соціально-економічні про-
екти і програми.

Таким чином, застосування даної системи показ-
ників дозволяє оцінити рівень ефекту, досягнутого від
інтенсифікації реалізації соціально-економічних про-
ектів і програм, завдяки мобілізації інвестиційного по-
тенціалу державно-приватного партнерства.

У найзагальнішому вигляді розв'язання завдань
щодо підвищення інвестиційної привабливості соц-
іально-орієнтованих проектів і програм зводиться
до створення таких умов, при яких інвестиції забез-
печували б зіставну з економічною сферою норму
прибутку . Тому основні заходи держави при фор-
муванні механізмів взаємодії повинні бути направ-
лені на те, щоб зробити інвестиції рентабельніши-
ми, отже, мета державного регулювання при орган-
ізації взаємодії з сферою підприємництва — забез-
печити вищий ефект від сумісної реалізації проек-
ту. Це може виражатися в наданні податкових пільг,
забезпеченні законодавчої підтримки сумісних про-
грам і в інших механізмах. Для залучення ресурсів
сфери підприємництва до вирішення соціально-еко-
номічних завдань необхідні заходи протекціонізму,
що забезпечує для підприємця більш вигідні умови.

На підставі цього можна сформулювати ще два ос-
новні принципи організації ефективної взаємодії дер-
жавних і підприємницьких структур при забезпеченні
зростання інвестиційного потенціалу соціально-еко-
номічної сфери господарювання:

— принцип взаємозацікавленості — взаємодія по-
винна грунтуватися на взаємовигідності в результаті
чого ефект від взаємодії максимальний, якщо кожна
із сторін бачить можливість досягнення інтересів
тільки за сприяння іншої сторони;

— принцип паритету інтересів — жодна із сторін
не ставить перед собою мету схилити другу сторо-

ну до сприяння проти її волі або в збиток її інтере-
сам.

На сьогодні, для успішнішого вирішення соціаль-
но-економічних задач необхідні механізми взаємодії,
що фокусують у собі енергію зростання, націленого
на соціально-економічний розвиток держави та її ре-
гіонів. Саме реалізація інвестиційних механізмів взає-
модії підприємництва і держави здатна сформувати
кластер, що створює підстави для якісної зміни
підходів до розв'язання проблем сталого розвитку.

На рисунку 2 представлено механізм взаємодії
представників державної влади і підприємництва, що
сприяє не тільки консолідації економічних інтересів
двох сфер, але і розширенню фінансування соціаль-
но-економічних проектів програм за рахунок того, що
джерела не обмежені бюджетними коштами. При за-
безпеченні співпраці, що заснована на принципах
організації взаємодії двох сфер, органи державної
влади отримують можливість використовувати фінан-
совий потенціал підприємництва для вирішення соц-
іально-економічних задач.

Для інтенсифікації процесу взаємодії органів дер-
жавної влади і промислових структур при вирішенні соц-
іально-економічних завдань необхідне опрацьовування
форм спільної реалізації проектів і програм соціально-
економічного розвитку, а також формування системи
підтримки взаємодії за рахунок використовуванні таких
інструментів, як податкові пільги, гарантії, безпроцентні
кредити тощо.

ВИСНОВКИ
Рішення задач пошуку механізмів взаємодії дер-

жави з сферою підприємництва сьогодні необхідне,
оскільки в даний час держава не має достатньої
кількості бюджетних коштів для вирішення соціаль-
но-економічних і інших суспільних задач. На сьо-
годнішній день сформований комплекс законодавчо
визначених форм фінансування, в структурі яких є
такі, які дозволяють фінансувати державні програми
і проекти не тільки з бюджету, але також залучати
фінансові можливості підприємницьких структур.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення України як європейської держави

обумовлює потребу проведення реформ у сфері публ-
ічного управління. Невисокий рівень ефективності уп-
равління соціально-економічними процесами, незадо-
вільна якість управлінських послуг, неефективне вико-
ристання коштів платників податків, низький рівень
довіри населення до органів державної влади є тими
факторами, які визначають необхідність удосконален-
ня системи публічного управління в Україні. При цьо-
му доцільно скористатися досвідом реформування пуб-
лічного управління в інших країнах, що дозволить як
дослідити кращі світові практики в цій сфері та визна-
чити перспективи їх подальшої адаптації до вітчизня-
них умов, так і дасть можливість уникнути деяких не-
гативних наслідків реорганізації системи управління,
з якими стикнулися інші держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання функціонування системи публічного уп-
равління та можливі напрями її модернізації розгля-
даються в працях багатьох як вітчизняних, так і зару-
біжних дослідників, зокрема таких: М.С. Айрапетян,
Х. де Брюйн, О.П. Голубуцький, Б. Дженкінс, Н.В. Іван-
чук, М. Кастельс, Н.Р. Нижник, Л.В. Сморгунов та ін.
Проте розгляд актуальних напрямків реформування
системи публічного управління, що можуть бути ви-
користані в Україні, потребує належного висвітлення.

МЕТА СТАТТІ
Визначити напрями реформування системи публ-

ічного управління в Україні та особливості впровад-
ження нових соціальних технологій в управлінську
діяльність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зарубіжний досвід реформування публічного уп-

равління, особливості публічного управління в Ук-
раїні та виклики, що стоять перед ним, дають підста-
ву запропонувати такі основні напрями реформуван-
ня системи публічного управління в нашій державі.

1. Забезпечення соціальної ефективності, соціаль-

ної результативності і соціальної справедливості. По-
будова реальної соціальної держави, здатної реалі-
зувати продекларовані права громадян на гідне жит-
тя, повинно, на нашу думку, стати головною метою
модернізації системи управління.

Нова система публічного управління має відповідати
критеріям соціальної ефективності та результативності.
Модернізація управлінської діяльності та всієї системи
державного управління повинна бути орієнтована, на
нашу думку, на реалізацію соціальних цінностей, на до-
сягнення соціальних ефектів, здатних зробити життя
кожної людини більш гідною, вільною, а відносини між
людьми більш справедливими і рівноправними.

У цьому зв'язку перед суспільними науками і в пер-
шу чергу перед наукою державного управління постає
важливе методологічне та методичне завдання більш
чітко концептуалізувати і операціоналізувати дані по-
няття. Існує явна потреба в розробці системи соціаль-
них та соціологічних показників та індикаторів, за до-
помогою яких можна зафіксувати ці соціальні ефек-
ти. Рішення даних завдань дозволить створити ре-
альні наукові інструменти вимірювання таких гуман-
істичних складових соціальної ефективності держав-
ного управління, як міра розвитку соціальної спра-
ведливості, її благополуччя, добробут тощо.

Серед основних соціальних ефектів, покликаних
вивести систему публічного управління на новий
рівень модернізації, головне значення набуває про-
блема зростання соціальної довіри, формування і
зміцнення соціального партнерства та співробітниц-
тва, підвищення рівня громадянської та соціальної
відповідальності. Серед головних критеріїв модерні-
зації системи державного управління виступають в
першу чергу такі аспекти соціальної ефективності
управлінської діяльності, як розвиток соціального
капіталу та людського потенціалу, що виявляються в
реалізації наявних можливостей розвитку, запобі-
ганні гострих соціальних конфліктів, подоланні кри-
тичних значень соціологічних показників розпаду
соціального порядку.

2. Підтримка рівноважного балансу інтересів і за-
гальногромадянського діалогу між різними соціальни-
ми верствами та соціально-культурними групами на-
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селення. Цей напрям є логічним продовженням попе-
реднього і пов'язаний з завданням забезпечення соц-
іальної ефективності. Держава, виконуючи дану місію,
має відігравати роль арбітра між різними соціальними
групами, знімаючи гостроту соціальних конфліктів між
ними, створюючи умови для розвитку соціальних ме-
ханізмів самоорганізації та соціального порядку на ос-
нові селекції і артикуляції спільних інтересів і соціаль-
них устремлінь. Соціальний розкол не тільки викликає
нестабільність у суспільстві, а й блокує дію мотивацій-
них механізмів, що стає головною перешкодою мобіл-
ізації потенційних можливостей, які містяться в соц-
іальному капіталі.

Підкреслимо, що формування сильної та ефектив-
ної системи публічного управління неможливе без со-
ціальної консолідації суспільства, розширення гро-
мадської підтримки цілей і дій української влади.
Прагнення зміцнити державу, зробити владу сильною,
спираючись тільки на консолідацію правлячої еліти
та великого корпоративного капіталу, без широко за-
лучення в публічне управління інститутів громадянсь-
кого суспільства та місцевого самоврядування є ма-
лопродуктивним і приреченим на неуспіх.

3. Скорочення масштабів і ресурсів публічного
управління. В епоху світової фінансової кризи прак-
тично всі країни світу пішли на істотне скорочення
апарату управління. І лише в Україні протягом 2008—
2013 рр. кількість осіб, які працюють у системі дер-
жавного управління практично не скоротилися [2].
Відповідно, нагальними залишаються проблеми ско-
рочення витрат на фінансування системи публічного
управління. Як доводить світовий досвід, цього мож-
ливо досягти декількома засобами:

— дерегуляція, тобто звільнення від бюрократич-
них правил і приписів, перешкоджаючих проведенню
державної політики;

— децентралізація і деконцентрація, що озна-
чає передачу певних функцій і повноважень на низові
рівні управління, місцевому самоврядуванню, а також
створення автономних організаційних структур, що
володіють фінансовою самостійністю і несучих повну
відповідальність за результати;

— передача частини послуг, які надаються місце-
вими органами державної влади, громадським уста-
новам, зокрема, в таких сферах, як освіта, охорона
здоров'я, пенсійне забезпечення;

— удосконалення організаційних структур і діяль-
ності органів державного управління, за рахунок про-
ведення якісного функціонального аналізу та подаль-
шого перерозподілу повноважень між окремими
організаціями, структурними підрозділами;

— реформування принципів організації державної
служби, зокрема, системи оплати праці і стимулюван-
ня державних службовців (установлення прямого
зв'язку між соціальною результативністю і ефективн-
істю та оплатою праці); системи навчання, підвищення
кваліфікації та розвитку персоналу (забезпечення
можливостей для постійного професійного зростан-
ня); форми атестації та оцінки виконання обов'язків
(забезпечення публічності цього процесу) тощо.

4. Багатовекторна демократизація публічного сек-
тора. Вона, зокрема, проявляється в наступному:

— проведення широких консультацій з громадя-
нами за допомогою соціологічних опитувань;

— підвищенні відкритості публічного сектора,
можливості підвищення доступу громадян до матері-
алів і процесу роботи органів влади;

— підвищення відкритості окремих чиновників,
зокрема, через забезпечення ведення персональної
сторінки в соціальних мережах, підтримці постійно-
го діалогу з громадськістю;

— забезпечення підзвітності інститутів публічно-
го управління перед громадянами, проведення регу-

лярних і відкритих публічних звітів про результати
своєї діяльності.

Таким чином, найважливішою умовою ефектив-
ної роботи органів публічної влади є гласність,
публічність і обов'язковість обгрунтування прийня-
тих рішень, забезпечення реалізації права громадян
на їх роз'яснення, посилення відповідальності за по-
карання за надання помилкової або перекрученої
інформації, а також розширення консультативної та
інформаційно-аналітичної роботи з громадськими
організаціями та населенням.

5. Підвищення якості послуг та механізму їх кон-
тролю. Останнім часом, грунтуючись на поширеному
в епоху популярності "нового публічного менеджмен-
ту" популярним стало гасло "створення структур, ор-
ієнтованих на споживачів". За ним стоять спроби ке-
рівників різних інститутів поставити в центр діяль-
ності держави обслуговування інтересів та задоволен-
ня потреб громадян. Між тим, ці спроби зустрічають
серйозний супротив на місцевому рівні, що активізує
проблему залучення до процесу оцінки надання по-
слуг самої громадськості. При цьому варто зазначи-
ти, що тільки таким чином можна перетворити відно-
сини "прохача послуг — надавача послуг" в ситуацію
"замовника — надавача" послуг.

6. Забезпечення стратегічної спрямованості всіх уп-
равлінських процесів. У становленні і зміцненні украї-
нської державності важливу роль має відігравати про-
грамно-стратегічна складова, яка повинна стати об-
'єднуючим стрижнем спільної діяльності всіх суб'єктів
публічного управління в Україні. Саме тому українській
державі вкрай важливо відродити свою стратегічну фун-
кцію, чітко визначити конкретні цілі і завдання розвит-
ку, і що не менш важливо, чітко прописати особливості
участі у цій стратегії всіх суб'єктів: органів державної
влади, бізнесу, громадськості. Така стратегія повинна
бути зрозумілою і доступною для всіх. Так як і механіз-
ми відповідальності за її невиконання.

У цьому зв'язку важливою можливою стратегіч-
ною місією публічного управління має стати реаліза-
ція "технології інноваційного прориву", яка вимагає
розробки та прийняття нетрадиційних, принципово
нових рішень. "Інноваційний прорив" — це стрімкий
соціальний, економічний розвиток суспільства за ра-
хунок продукування знань, використання науко-
містких сучасних і ефективних технологій.

7. Впровадження нових інформаційних технологій.
Якщо декілька років тому вирішувалося завдання щодо
насичення органів публічного управління інформацій-
ної та комп'ютерною технікою, то сьогодні акцент ро-
биться на підвищенні віддачі від інвестицій в інфор-
маційні технології, які пов'язуються з процесом удос-
коналення організаційних структур і роботи органів
влади (розвиток інформаційних мереж, що пов'язують
державні органи з населенням і полегшують доступ гро-
мадян до інформаційних банків даних тощо).

Широке використання сучасних інформаційних і
телекомунікаційних технологій на основі формуван-
ня національних мереж, що об'єднують локальні ме-
режі регіонів, міністерств, відомств, агентств, вико-
ристання міжнародних стандартів застосування
інформаційних технологій, створення спеціальних
центрів, які відповідають за впровадження і розвиток
сучасних інформаційних технологій у діяльності дер-
жавних органів, — має стати важливим напрямом ре-
формування публічного управління в Україні.

8. Впровадження нових соціальних технологій в
управлінську діяльність. У сучасній науковій практиці
під час розгляду ролі соціальних технологій в уп-
равлінській діяльності основна увага приділяється
подальшій розробці спеціальних, добре продуманих і
чітко прописаних операцій і дій, які здатні оптимізу-
вати відносини між різними суб'єктами, включеними
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в управлінський процес (в тому числі і громадськістю)
[6; 7].

Так, зокрема, російський дослідник І. Юрасов
стверджує, що в основі всіх соціальних технологій у
сфері управлінської діяльності знаходиться процес
соціальної комунікації [8]. Тому будь-який управлі-
нський вплив можна звести до процесу спілкування,
а технологію, що підвищує ефективність управлінсь-
кої діяльності, до системи технологічних заходів, дій
та операцій, що гармонізують процеси спілкування
(комунікацій) шляхом підвищення довіри, згоди,
співробітництва між різними суб'єктами, включени-
ми в загальний процес, яким необхідно управляти. Під
інноваційною соціальної технологією управлінської
діяльності при цьому розуміється в першу чергу роз-
робка і впровадження нових управлінських продуктів,
процесів та послуг, які чинять безпосередній вплив на
досягнення задуманого результату, здатного виріши-
ти певну соціальну проблему.

У даний час для того, щоб найбільш повно розкрити
наявний потенціал, закладений в сучасному українсь-
кому суспільстві, на основі розробки і широкого впро-
вадження інноваційних методів соціального управлін-
ня необхідним є використання цілого комплексу соц-
іальних технологій. До них, зокрема, можна віднести
наступні технології:

— технології управління знаннями;
— технології модернізації регіонального і місце-

вого управління;
— технології розвитку громадянського суспіль-

ства.
У сукупності дані соціальні технології дозволять

сконцентрувати зусилля органів публічного управління
на найбільш важливих напрямах модернізаційного про-
риву у сфері управлінської діяльності та націлить її на
першочергове вирішення найбільш актуальних проблем,
які сьогодні визначають загальний успіх соціальних, еко-
номічних, політичних перетворень у нашому суспільстві.

Далі коротко розглянемо зміст наведених вище
технологій.

Технології управління знаннями. Особливе значен-
ня знання мають в управлінській діяльності, де вони пред-
ставляють собою головний ресурс і основу прийняття
науково обгрунтованих і вивірених рішень. Знання ста-
ють провідною соціальною, політичною, економічною
силою розвитку нового суспільства. Підвищення ролі
фактора знань у вирішенні сучасних проблем управління
суспільством пояснюється наступними причинами.

По-перше, отриманням більшої значимості в житті
суспільства і особистості інформаційно-технологічних,
науково-аналітичних, соціально-культурних регуля-
торів всієї соціальної діяльності та поведінки людей.
По-друге, перетворенням знань в один з головних
структурних елементів усіх системоутворюючих сил
сучасного суспільства, які визначають діяльність усіх
соціальних суб'єктів, розширюючи тим самим ареал
свого домінуючого впливу. По-третє, перетворенням
знань у потужний фактор економічного зростання та
суспільного розвитку. Відомо, що частка інтелектуаль-
ної власності в загальній сукупності суспільного про-
дукту безперервно зростає, наближаючись у розвине-
них країнах до половини його загального обсягу [1].

Технологія управління знаннями включає в себе
цілий комплекс соціальних технологій, націлених на
інтелектуалізацію соціальної діяльності в процесі уп-
равління, на максимально широке використання
інформаційних, аналітичних та інших ресурсів, вклю-
чаючи бази даних і "банки знань", експертні оцінки
тощо, які сприяють прийняттю адекватних і ефектив-
них управлінських рішень. У сучасних умовах, коли
соціальні інститути та інші об'єктивні регулятори
соціального життя не встигають вчасно зреагувати на
зміни й нові виклики, швидко адаптуватися до нових

обставин, зростає роль управлінських технологій у
забезпеченні соціального контролю та підвищенні
здатності соціальних систем і організацій впоратися
з соціальними ризиками та погрозами, що виникли. В
даний час інформація та знання є основою поступаль-
ного та інноваційного розвитку суспільства. Зміцнен-
ня соціального контролю за допомогою інформацій-
них технологій і технологій управління знаннями є
сьогодні одним з головних напрямів соціальної стаб-
ільності, соціальної організованості і соціального
прогресу [3; 4; 5].

Перспективними і цікавими напрямами розвитку
інформаційно-аналітичних технологій з точки зору
прийняття стратегічних управлінських рішень є ство-
рення і поповнення "банків знань". Вони створюються
на базі експертних оцінок, які завантажуються в "інте-
лектуальну оболонку" системи прийняття рішень і з її
допомогою програються різні сценарії можливого роз-
витку ситуації. Причому визначення найбільш правиль-
них управлінських дій для досягнення намічених ре-
зультатів проводиться на основі сценарного аналізу з
урахуванням ваги, впливу і векторів інтересів різних
соціальних суб'єктів, включених до даного процесу.

У той же час розробці та впровадженню інновац-
ійних технологій управління знаннями в чималому
ступені заважають недостатньо розвинені інструмен-
ти і механізми захисту інтелектуальної власності. У
цьому зв'язку важливу роль у загальній системі уп-
равління знаннями повинні зіграти технології захис-
ту інтелектуальної власності, значення якої в сучас-
ному світі постійно зростає. Захист інтелектуальної
власності є однією із загальних і фундаментальних
проблем збалансованого соціального та економічно-
го розвитку українського суспільства, основою пере-
ходу української економіки на шлях інноваційного
розвитку.

Отже, в даний час необхідна цілеспрямована дер-
жавна політика та чіткий механізм захисту і розвит-
ку інтелектуальної власності в Україні, без цього не-
можливо претендувати на гідне місце у світовому
співтоваристві. Не випадково на передній план сьо-
годні висувається захист інтелектуальної власності в
сфері наукоємних технологій, комп'ютерної техніки,
інформатики, управлінських методів і інструментів.

Технології модернізації регіонального і місцевого
управління. Технології модернізації публічного управ-
ління, які передбачають необхідність великих інтелек-
туальних і матеріальних витрат на розробку і реаліза-
цію цільових програм і проектів, значною мірою засно-
вані на включенні науки, наукоємних продуктів у ме-
ханізм сучасного функціонування суспільства. Їх мож-
на активно використовувати на регіональному і місце-
вому рівні, зокрема, в контексті програмування і стра-
тегічного планування комплексного розвитку територій.

Технологізація регіонального та місцевого управ-
ління значною мірою дозволить зняти зростаюче про-
тиріччя між тими новими завданнями, які постають
сьогодні на регіональному рівні та невисокою якістю
управління, недостатньою професійною підготовкою
кадрів, низьким рівнем їх інноваційної управлінської
культури.

У цьому зв'язку виникає нагальна необхідність
створення потужних інформаційно-аналітичних
центрів на регіональному рівні (можливо на базі На-
ціональної академії державного управління при Пре-
зидентові України), їх орієнтування на розробку інно-
ваційних програм, створення системи соціального
моніторингу в регіонах щодо реалізації регіональних
стратегій, проектів і програм, зокрема, в сфері забез-
печення зайнятості соціального захисту населення,
модернізації системи освіти, охорони здоров'я тощо.
На основі соціальної діагностики, а потім і соціаль-
ного моніторингу в регіоні необхідна розробка і впро-
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вадження необхідного пакету соціальних технологій
поступального економічного і соціального розвитку
регіону.

При цьому реалізація концепції модернізації уп-
равлінської діяльності на місцевому рівні передбачає
розробку відповідних стратегій, які можуть розгля-
датися як універсальні соціальні технології розвитку
окремих територіальних громад. Вони можуть бути
засновані на таких основних принципах, як мобіліза-
ція, соціальна дія, громадянська участь, соціальний
захист, соціальне просвітництво, розвиток місцевих
послуг тощо.

Технології розвитку громадянського суспільства.
Управлінська парадигма розвитку модернізації управ-
лінської діяльності на місцевому рівні має спиратися
на ідею розвитку самоорганізації населення.

Саме під час досягнення даної мети відкриваються
основні шляхи підвищення ефективності інституту
місцевого самоврядування та гармонізації соціальних
інтересів різних соціальних груп на місцевому рівні.
Активізація соціальних ресурсів, сприяння розвитку
людського потенціалу дозволять виробити таку модель
реалізації політики на місцевому рівні, яка підвисить
рівень довіри між різними суб'єктами соціальної, пол-
ітичної та економічної діяльності, створить умови для
розвитку соціального партнерства. У цьому контексті
особливе значення повинні мати інноваційні соціальні
технології, які дозволять підняти на якісно інший
рівень соціальну ефективність місцевого самовряду-
вання, збільшити його інтелектуальний, науковий,
творчий потенціал. Дані технології багато в чому ма-
ють універсальний характер і дозволяють довести до
рівня чітких, простих і послідовних операцій багато
управлінських процесів: діагностики, прогнозування,
програмування, проектування, соціального захисту
населення, розвитку малого підприємництва, підбору
кадрів, формування іміджу території, формування уп-
равлінської команди, зниження наслідків техногенних
аварій та антисоціальної поведінки.

Отже, можна констатувати, що інноваційні соц-
іальні технології модернізації управлінської діяль-
ності представляють собою розписаний по операціях
і етапам механізм з'єднання досвіду і знань з умовами
їх реалізації в сучасній практиці управління.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що ре-
формування системи публічного управління має
відбуватися в наступних сферах:

1) система взаємин виконавчих органів влади з
іншими інститутами влади і управління (політична
сфера);

2) організаційні структури, механізми коорди-
нації та контролю, включаючи регіональне та місцеве
управління (організаційна сфера);

3) системи і методи управління, адміністративні
процедури і процеси (функціональна сфера);

4) кадрова політика і державна служба (кадрова
сфера).

Головне — забезпечити гнучкість системи управ-
ління, її адаптацію до змін зовнішніх умов управлін-
ня, динаміки розвитку суспільства і потреб людей.
Причому варто мати на увазі, що у сучасних умовах
формування України як сильної, дієздатної демокра-
тичної держави, стабільність в суспільстві та сталий
розвиток економіки неможливі без широкої підтрим-
ки громадян, без їх соціальної консолідації. Тому
концепція реформування публічного управління має
забезпечити поворот її діяльності у бік задоволення
його запитів та інтересів, забезпечення спільного ви-
рішення нагальних проблем. Це перехід до моделі так

званої "чуйної бюрократії", створення механізмів
впливу громадянського суспільства на рішення
органів виконавчої влади. При цьому актуальними
залишаються і такі інструменти управління, як про-
ведення соціологічних опитувань населення щодо
прийняття деяких рішень, забезпечення доступу гро-
мадян до матеріалів державних органів, прозорості
роботи органів влади, забезпечення громадського
контролю і підзвітності посадовців перед громадськ-
істю, використання нових інформаційних технологій.

Між тим, реалізація більшості із зазначених вище
реформ є неможливою без забезпечення належної
професійної підготовки та формування нового поко-
ління державних службовців, здатного впроваджува-
ти нові підходи в свою управлінську діяльність. Тому
на даному етапі розвитку системи публічного управ-
ління в Україні пошук точок дотику між доступними
реформами та сучасним рівнем професійної підготов-
ки має стати предметом подальших наукових дослід-
жень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з головних соціально-економічних проблем

сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки та важ-
ливою характеристикою конкурентоспроможності рин-
ку праці є зайнятість населення. Зниження рівня зайня-
тості супроводжується скороченням купівельної спро-
можності населення, зменшенням кількості платників
податків. Усе це суттєво впливає на соціально-трудові
відносини, національний ринок праці, міграцію робочої
сили та інші соціальні процеси, що призводить до зрос-
тання соціального напруження в державі.

Тому питання державного регулювання зайнятості
населення є надзвичайно актуальним на сьогодні і потре-
бує уваги з боку науковців і практиків для його вирішен-
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми зайнятості населення, шляхи удосконален-

ня державного регулювання та державної політики зай-
нятості розглядалися багатьма науковцями та практи-
ками, зокрема: Н.О. Гаман [2], Т.П. Козарь [7], Л.М. Крав-
чук [8], В.Л. Міненко [9], Н.Ю. Сіряченко [10], О.С. Тар-
шина [11] та іншими. Поте сьогодні державна політика у

сфері зайнятості не відповідає умовам нестабільності еко-
номічної та політичної ситуації, що вимагає подальших
наукових досліджень та пошуку шляхів її удосконален-
ня.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз наукових досліджень та

публікацій, присвячених питанням державного регулюван-
ня зайнятості населення в Україні, на основі яких встанови-
ти функції зайнятості, чинники управління нею, а також об-
грунтувати напрями удосконалення державної політики
зайнятості в сучасних умовах нестабільної економічної си-
туації в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У ринкових умовах господарювання основним інди-

катором збалансованості ринку праці є зайнятість гро-
мадян. Робоча сила — це специфічний товар, при реалі-
зації якого громадяни отримують певну винагороду —
заробітну плату, або дохід від підприємницької діяль-
ності, що дає їм можливість забезпечувати нормальний
життєвий рівень собі та сім'ї, а також здійснювати певні
заощадження (страхування) на випадок втрати працез-
датності, хвороби, втрати годувальника, старості тощо.
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Відповідно до Закону
України "Про зайнятість
населення", зайнятість —
це діяльність громадян,
пов'язана із задоволен-
ням особистих і суспіль-
них потреб працездатно-
го населення щодо ство-
рення сукупного продук-
ту або національного до-
ходу [4, ст. 1]. Як еконо-
мічна категорія, зай-
нятість — це сукупність
економічних, правових,
соціальних, національних
відносин, пов'язаних із
забезпеченням працез-
датного населення країни
робочими місцями та
його участь у суспільно
корисній праці, що при-
носить дохід. Співвідно-
шення між кількістю пра-
цездатного населення і кількістю зайнятих, характеризує
рівень використання трудових ресурсів у суспільстві та
ситуацію на ринку робочої сили [3].

У свою чергу, безробіття — це соціально-економічне
явище, пов'язане з перевищенням пропозиції робочої
сили відносно попиту на неї, стан зайнятості частини еко-
номічно активного населення [4, ст.1]. У сукупності по-
няття "зайнятість" і "безробіття" є категоріями, які ха-
рактеризують ступінь участі (неучасті) активної частини
населення в процесі праці.

Зазвичай, зайнятість населення розуміють як ді-
яльність громадян, пов'язану із задоволенням їхніх осо-
бистих і суспільних потреб, що приносить їм заробіток
(дохід) і не суперечить чинному законодавству. Зайнятість
перебуває у тісному взаємозв'язку з макроекономічною
динамікою та є її відображенням. У будь-якій країні світу,
особливо з ринковою економікою, зайнятість населення
є центральною ланкою соціально-економічного розвит-
ку суспільства. За рівнем зайнятості населення можна
зробити оцінку загального рівня розвитку країни. Таким
чином, макроекономічна динаміка та динаміка зайнятості
взаємопов'язані, хоча і можуть мати різний вектор [6, с.
45].

Сьогодні в умовах політико-економічної кризи в Ук-
раїні проблема зайнятості населення залишається над-
звичайно гострою, тому і викликає зацікавленість нау-
ковців. За період із 2002 по 2014 рр. було підготовлено
та успішно захищено більше 20 дисертаційних робіт у
різних галузях науки, в яких досліджувалося питання
зайнятості населення. Предметом дослідження були ас-
пекти формування та функціонування механізмів дер-
жавного регулювання ринку праці в умовах інтеграції
України у світову економіку; теоретико-методологічні
та прикладні аспекти державного регулювання ринку
праці як важливого чинника стабілізації соціальної та
економічної ситуації в Україні; удосконалення ме-
ханізмів державного управління зайнятістю населення
на національному та регіональному рівнях; механізми
державного регулювання зовнішньої міграції робочої
сили в Україні; організаційно-економічний механізм дер-
жавного регулювання професійної зайнятості населен-
ня; державне регулювання довготривалого безробіття в
Україні; державне управління зайнятістю молоді в кон-
тексті формування нових державно-суспільних відносин
в Україні; сукупність правових норм що регулюють за-
безпечення зайнятості населення в умовах ринкової еко-
номіки.

Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що на-
уковці розглядають термін "зайнятість" у широкому та
вузькому значеннях. Зокрема Н.Ю. Сіряченко вважає, що
у широкому розумінні зайнятість — це сукупність сус-
пільних відносин, пов'язаних з реалізацією фізичними
особами, наділеними трудовою правосуб'єктністю, пра-
ва на працю шляхом здійснення діяльності, пов'язаної з
особистими й суспільними потребами, з метою матеріаль-
ного задоволення й моральної самореалізації, які забез-
печуються державою. У вузькому значенні зайнятість —
це процес пошуку роботи особами, яким вона потрібна,

що має кінцевим результатом офіційне працевлаштуван-
ня всіма існуючими законними шляхами [10, с. 5—6].

Досліджуючи проблеми зайнятості Л.М. Кравчук виз-
начає зайнятість, як складну, динамічну соціально-еко-
номічну систему відносин з приводу залучення населен-
ня до трудової діяльності, задоволення суспільних інте-
ресів і водночас індивідуальних потреб кожного праців-
ника, що приноситиме йому дохід в грошовій чи не гро-
шовій формі. Регулювання зайнятості — це комплекс за-
ходів правового, організаційного, економічного та соц-
іального характеру, спрямованих на досягнення продук-
тивної зайнятості населення країни та її регіонів [8, с. 6].

На думку Т.П. Козарь зайнятість населення є важли-
вим показником використання людських ресурсів у ви-
робничому процесі. Це твердження пов'язане з тим, що
іманентною властивістю зайнятості є праця, яка, з одно-
го боку, є об'єктивною потребою, а з другого — основ-
ною рушійною силою суспільного розвитку, на який дер-
жава повинна впливати [7, с. 4].

Таршина О.С. розглядає зайнятість населення як со-
ціально-економічну категорію передусім з позицій вироб-
ництва і його умов, оскільки для цього необхідне поєднан-
ня дій працівника із засобами виробництва [11, с. 6]. На її
думку, з позицій суспільного відтворення — зайнятість
доцільно досліджувати як процес формування, розподі-
лу та використання працівників, визначення умов і форм
їх включення у суспільно корисну працю та забезпечен-
ня певних масштабів такого включення, що визначає
рівень забезпеченості працездатного населення робочи-
ми місцями в системі суспільного поділу та кооперації
праці, від якого залежить соціальна захищеність працю-
ючих та реалізація їх конституційного права на працю; з
позицій нагромадження — як процес створення нових
робочих місць та засобів існування працівників; з позицій
споживання — як реалізовану працезабезпеченість, внас-
лідок якої надані працівником послуги праці оплачують-
ся; з позицій поділу праці — як засіб закріплення праців-
ника за певною сферою трудової діяльності. Отже, автор
розглядає відносини зайнятості населення з погляду
суб'єктів цих відносин. Їх сукупність включає відносини
між такими парами суб'єктів, як "роботодавець-праців-
ник", "працівник-працівник", між працівниками у сфері
самозайнятості, зайнятими і незайнятими тощо. Згадані
відносини виявляються у формі конкуренції, суперницт-
ва, протистояння, співпраці, солідарності, підпорядкуван-
ня і залежать від конкретної ситуації в економіці на рин-
ку праці. Основою цих відносин на сьогодні в країнах з
ринковою економікою став вплив держави, профспілок,
інших суспільних організацій на сферу зайнятості.

Широке розумінні поняття зайнятості є певною су-
купністю соціально-трудових відносин між людьми щодо
забезпечення їх робочими місцями; формування, розпо-
ділу і перерозподілу трудових ресурсів; забезпечення роз-
ширеного відтворення робочої сили. Таке визначення
охоплює великий комплекс проблем, за якими стоять
структурна, інвестиційна, цінова, грошово-кредитна, кад-
рова, освітянська, міграційна, демографічна, соціальна
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Рис. 1. Функції зайнятості населення
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політика держави. Ця сукупність соціально-трудових
відносин знаходить свій прояв у певних економічних ка-
тегоріях, таких, наприклад, як індивідуальна або колек-
тивна трудова діяльність, процес самої праці, продук-
тивність праці, її умови, нормування, мобільність та про-
фесійна підготовка кадрів, доходи і заробітна плата тощо.
Звідси випливає, що зведення проблеми зайнятості насе-
лення лише до відсутності безробітних є помилковим з
точки зору державної політики. Саме такий підхід у по-
дальшому породжує недооцінку активних заходів на рин-
ку праці, негативні наслідки розвитку нерегламентованої
та нелегальної зайнятості, безробіття, в тому числі і при-
ховане, до відсутності якого були зведені проблеми зай-
нятості [1, с. 13].

Зайнятість населення, за якої пропозиція робочої сили
повністю покривається попитом на робочу силу в суспіль-
ному виробництві, тобто використання всіх трудових ре-
сурсів називають повною зайнятістю населення [5, с. 81].
В макроекономічному розумінні повну зайнятість населен-
ня не можна плутати з повною зайнятістю окремої особи,
що визначається ступенем індивідуального використання
робочого часу: неповний або повний робочий день (тиж-
день). Повна зайнятість ніколи не може бути 100 відсотко-
вою, тому що завжди існує певна кількість працездатних
громадян працездатного віку (4—6%), які з різних причин
не працюють або не бажають працювати. В Україні цей по-
казник склав 11 % у 2000 році, 6,4 % у 2007 році та 7,7% у
2013 році. Навіть у радянські часи, коли потреба в праців-
никах була найбільшою, максимальна зайнятість населен-
ня України не перевищувала 97,6 % [1, с. 16].

Досліджуючи проблеми зайнятості Сіряченко Н.Ю.
класифікує її за такими критеріями [10, с. 8]:

1) за змістовним наповненням (трудова, нетрудова і
змішана);

2) за відповідністю вимогам законодавства (законна
й незаконна);

3) за фактом укладення трудового договору (офіційна
й неофіційна);

4) за графіком роботи працівника (повна, неповна,
подвійна і зайнятість з гнучким графіком роботи);

5) за характером роботи (самозайнятість і зайнятість
на підприємствах, в установах та організаціях різних
форм власності).

Значною проблемою для суспільства є нелегальна зай-
нятість, яка переслідує мету приховати або заборонені
види діяльності, або незаконне використання найманих
працівників та їх надмірну працю, при оплаті якої не
здійснюється сплата податків та страхових внесків. Слід
зазначити, що будь-які приховані явища й процеси (еко-
номічні, соціальні, політичні) є більш небезпечними, ніж
ті, що протікають явно, оскільки здатні породжувати пря-
мо протилежні, антагоністичні тенденції, створювати чис-
ленні ризики і, за певних умов, трансформуватися у
відкриті форми. Прихована зайнятість існує насамперед
як неформальна зайнятість, тобто трудова діяльність, яка
дозволена чинним законодавством, однак процедура її
реєстрації не передбачена або обмежена, а результати
(доходи) не враховуються офіційною статистикою (не
декларуються) і не підлягають оподаткуванню, а також
не здійснюється відрахування у фонди соціального стра-
хування [12].

Однак негативних наслідків, які породжує нелегаль-
на зайнятість значно більше. Для безпосередніх праців-
ників нелегальна зайнятість є ризикованою, оскільки має
нестабільний характер, не гарантує стабільності одержан-
ня доходів. Така зайнятість позбавляє найманих праців-
ників соціальних прав, передбачених Конституцією Ук-
раїни та Кодексом законів України про працю: права на
допомогу з тимчасової непрацездатності, на оплачувану
відпустку, на допомогу по безробіттю, пенсійне забезпе-
чення тощо. Тому заходи щодо скорочення й обмеження
нелегальної зайнятості повинні стати одним з пріоритетів

Рис. 2. Механізм державної політики зайнятості населення
Джерело: [2].
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державної стратегії економічної безпеки та політики зай-
нятості.

Слід зазначити, що політика зайнятості населення по-
винна носити комплексний характер і охоплювати захо-
ди як суто економічного, так і адміністративного, соціаль-
но-психологічного та виховного характеру.

Загальновідомо, що здійснення державної політики
у сфері зайнятості є конституційно закріпленим обов'яз-
ком держави щодо правового регулювання процесів праці
й соціально-трудових відносин, встановлення соціальних
гарантій зайнятості, оплати праці на рівні не нижчому
прожиткового мінімуму, економічної підтримки соціаль-
но вразливих груп населення, яка спрямована на досяг-
нення максимально можливого, ефективного й вільно
вибраного виду зайнятості.

Зайнятість населення, як зазначає Н.О. Гаман, вико-
нує дві функції: економічну та соціальну [2, с. 5].

Економічна функція зайнятості полягає у створенні
передумов для задоволення особистих і суспільних по-
треб, реалізація якої залежить від можливостей су-
спільства, держави створювати економічно доцільні ро-
бочі місця, від повноти зайнятості працездатного насе-
лення на робочих місцях і ефективності використання як
робочих місць, так і робочої сили. Соціальна функція зай-
нятості полягає в тому, що зайнятість сприяє розвитку
людини і суспільства, і, навпаки, відсутність зайнятості
стримує їх розвиток.

У свою чергу В.Л. Міненко, досліджуючи дану про-
блему, визначає три функції зайнятості: економічна, соц-
іальна та соціально-економічна [9] (рис. 1).

Досліджуючи механізм державної політики зайня-
тості населення Н.О. Гаман зазначає, що даний механізм
повинен включати три основні блоки:

— перший, організаційний, блок регулювання охоп-
лює діяльність суб'єктів управління зайнятістю, якими ви-
ступають державна служба зайнятості, профспілки і ад-
міністрація фірм (кадрові служби);

— другий блок пов'язаний з регулюванням ринку
праці: стимулювання мобільності робочої сили (геогра-
фічної, галузевої, професійної); професійна підготовка,
перепідготовка і консультаційні послуги;

— третій блок включає соц-
іально-економічні функції: про-
гнозування ситуації на ринку
праці (на основі аудиту ринку
праці); планування розвитку
людських ресурсів; розширення
форм співробітництва з робо-
тодавцями; підбір робітників
для реалізації економічних про-
ектів; реалізація активних про-
грам зайнятості, в тому числі ад-
ресованих найменш захищеним
категоріям (молоді, інвалідам,
одиноким або багатодітним
батькам); участь у розробці і ре-
алізації політики зайнятості за
тісного співробітництва з пред-
ставниками роботодавців та
найманих робітників (рис. 2).

Дослідження наукових дже-
рел показали, що науковці виді-
ляють такі чинники управління
зайнятістю в Україні: законо-
давчо-правові, економічні,
організаційні та соціальні [11, с.
11] (рис. 3).

Державне регулювання зай-
нятості населення здійснюється
в межах державного регулюван-
ня ринку праці, що передбачає
насамперед підтримку його
ефективного функціонування
шляхом створення необхідних
умов для досягнення збалансо-
ваності та рівноваги його еле-
ментів — попиту та пропозиції,
ціни робочої сили, а також уз-
годженості ринку праці з інши-
ми ринковими структурами. Ви-

ходячи з цього, Т.П.Козарь розглядає державне регулю-
вання повної зайнятості населення як сукупність заходів
прямого та непрямого впливу на ринок праці, які забез-
печують досягнення найбільш повної, ефективної та ра-
ціональної зайнятості працездатного населення й
підтримку необхідного рівня професійної підготовки та
кваліфікації працівників [7, с. 5].

Державне регулювання зайнятості, як правило,
здійснюється за трьома основними напрямами: стимулю-
вання формування гнучкого ринку праці; пасивні заходи
впливу на ринок праці (пасивна політика зайнятості);
сприяння в працевлаштуванні незайнятого населення й
надання допомоги в професійній підготовці та перепідго-
товці (активна політика зайнятості).

Пряме регулювання зайнятості населення передба-
чає розробку й впровадження програм виробничого на-
вчання й перепідготовки кадрів; заходи щодо раціональ-
ного регіонального розміщення робочої сили; регламен-
тація робочого часу; регулювання міжрегіональної й
міжнародної міграції робочої сили; програми зайнятості
молоді, інвалідів, людей похилого віку; колективно-дого-
вірна система наймання робочої сили; встановлення
розмірів заробітної плати й своєчасної її виплати.

Непряме регулювання зайнятості населення здійс-
нюється через зміну умов господарювання шляхом подат-
кової, кредитно-грошової, амортизаційної й бюджетної
політики, використання єдиної системи охорони здоро-
в'я, освіти, пенсійного забезпечення для всіх громадян,
що створює однакові стартові умови на ринку праці. За-
лежно від впливу на певні сторони ринку праці державна
політика зайнятості повинна бути спрямована на регулю-
вання попиту та пропозицію робочої сили, заробітної
плати, що проявляється через визначення кількісних та
якісних параметрів ринку праці, розрахунку мінімальної
та середньої по регіону, галузі заробітної плати.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі проведеного дослідження основних питань
державного регулювання зайнятості в дослідженнях ук-
раїнських науковців встановлено, що впродовж останніх

Рис. 3. Чинники управління зайнятістю в Україні

Чинники управління зайнятістю 

Законодавчо-

правові 

Включають розробку державних соціальних стандартів, заходи 

щодо забезпечення прав і гарантій громадян; підготовку проектів 

законів, спрямованих на розвиток трудового потенціалу та його 

ефективне використання  

Передбачають здійснення ефективної державної політики; 

створення державних і недержавних фондів розвитку трудового 

потенціалу; надання цільової спрямованості фінансуванню сфери 

відтворення та використання трудового потенціалу; реформування 

системи оплати праці з метою підвищення її відтворювальної, 
мотиваційної функцій; вжиття заходів щодо забезпечення умов 

екологічної безпеки, охорони здоров’я та життєдіяльності  
громадян 

Економічні 

Організаційні 

Включають підготовку Концепції та Національної програми 

народонаселення до 2020 р., Комплексної програми створення і 
збереження робочих місць, розроблення та фінансове забезпечення 

Державної програми відтворення та розвитку трудового потенціалу 

України; наукове й кадрове забезпечення реалізації концепції 
трудового потенціалу; проведення дієвого моніторингу соціальних 

процесів; координація заходів щодо розвитку трудового потенціалу 

з іншими напрямами соціально-економічної політики держави 

Соціальні 

Включають забезпечення державою соціальної стабільності 
суспільства; урегулювання соціально-трудових відносин 

відповідно до етапів реформування економіки; створення умов для 

соціального партнерства, відносин між найманим працівником, 

роботодавцем та державою; удосконалення інституту страхування 
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років значну зацікавленість в українських дослідників
викликають питання державного регулювання зайня-
тості населення в Україні. Значна частина успішно захи-
щених продовж 2002—2014 років дисертаційних робіт з
даної тематики здійснена не тільки науковцями з держав-
ного управління, але й фахівців з соціології, економіки,
права, що підкреслює актуальність, вагомість та міжга-
лузевий підхід до досліджуваної проблеми.

Встановлено, що зайнятість населення є найважливі-
шою характеристикою ринку праці, а забезпечення ефек-
тивної зайнятості населення є особливо актуальним в
умовах політичної та економічної нестабільності, що спо-
стерігається сьогодні в Україні.

Розглянуто функції зайнятості населення та виявле-
но, що одні науковці виділяють дві функції (економічна
та соціальна), інші ж виділяють три (економічна, соціаль-
на, соціально-економічна). Однак не дивлячись на цю
розбіжність, кожна із функцій спрямована на задоволен-
ня потреб кожної людини, розвитку її здібностей та за-
доволення матеріальних і духовних потреб.

Досліджено основні чинники управління зайнятістю:
законодавчо-правові, економічні, організаційні, соціальні
та встановлено, що вони є взаємопов'язаними та допов-
нюють один одного. Тому прийняття будь-якого управл-
інського рішення у сфері зайнятості та його ефективна
реалізація на державному чи місцевому рівнях можлива
тільки у комплексному використанні цих чинників.

Встановлено та обгрунтовано основні напрями удос-
коналення державної політики зайнятості в сучасних умо-
вах нестабільної економічної ситуації в Україні, серед
яких ми вбачаємо поєднання економічної політики з пол-
ітикою зайнятості, що сприятиме розвитку нових і збе-
реженню існуючих робочих місць; розробку та здійснен-
ня заходів, спрямованих на реалізацію довготермінової
державної політики щодо розвитку трудового потенціа-
лу, які полягають у забезпеченні суб'єктів ринку праці
повною та оперативною інформацією про вакантні робочі
місця; застосування певних заходів щодо стимулювання
та активізації безробітних.

Перспективними напрями подальших наукових до-
сліджень в окресленій проблемі слід вважати вивчення міжна-
родного досвіду щодо регулювання зайнятості населення та
можливості його використання в українських реаліях.
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У статті досліджено особливості становлення та розвитку державного управління сферою пожеж-

ної безпеки в Україні в радянський період. У результаті автори виділили такі його особливості: єдина

економічна система, основу якої складала соціалістична власність у формі, в основному, державної

власності; централізована державна політика у сфері пожежної безпеки, яка була орієнтована на

довгу перспективу і забезпечувалася необхідними фінансовими і матеріально-технічними засоба-

ми; існування жорсткої вертикалі державного управління сферою пожежної безпеки з інформацій-

ним зворотнім зв'язком; наявність спеціалізованих органів управління в рамках сфери пожежної без-

пеки; реалізація не тільки функції регулювання, а також і функцій організації та координації діяль-

ності всіх юридичних і фізичних осіб у державі з питань функціонування сфери пожежної безпеки.

The article investigates the aspects of establishment and development of the public administration in

the field of fire safety in Ukraine during the Soviet era. The authors outlined the aspects thereof as follows:

the unified economic system, based on social ownership as the government property mainly; the centralized

state policy in the field of fire safety, targeted at the long-term outlook and fostered with all necessary

finances, supplies and facilities; presence of the stiff chain of public administration in the field of fire safety

with information feedback; presence of the specialized control agencies within the field of fire safety;

implementation of regulatory function, as well as organization and coordination of all legal and natural

persons' activities in the state relating to operation of the fire safety domain.

Ключові слова: пожежна безпека, сфера пожежної безпеки, державне управління, історія, радянський період.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Питаннями дослідження розвитку окремих питань

державного управління сферою пожежної безпеки в ра-
дянський період займалися такі відомі радянські та ук-
раїнські фахівці, як: М.В. Алексєєв, В.М. Андрієнко, М.М.
Брушлінський, С.Г. Голубєв, В.А. Доманський, О.Г.
Єлагін, Б.Е. Касимов, І.М. Кімстач, В.В. Ліпинський, А.К.
Мікєєв, В.Я. Мялло, В.С. Нехаєв, О.І. Полтанов, С. По-
пович, А.П. Рожков, П.С. Савельєв, М.А. Серцов, Г.В.
Смирнов, А.Г. Томіленко, М.Г. Шувалов, Я.Я. Щербина
та ін. При цьому дослідження особливостей становлення
та розвитку державного управління сферою пожежної
безпеки в Україні в радянський період були висвітлені
частково чи викладалися у більш загальному вигляді
тільки в площині сфери пожежної безпеки Радянського
Союзу.

МЕТА СТАТТІ
Розкрити особливості становлення та розвитку дер-

жавного управління сферою пожежної безпеки в Ук-
раїні в радянський період.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За часи Радянського Союзу здійснювалася центра-

лізована державна політика у сфері пожежної безпеки
(далі — ПБ), яка була орієнтована на довгу перспекти-
ву розвитку країни та планово забезпечувалася необ-
хідними фінансовими і матеріально-технічними ресур-
сами.

Першим законодавчим актом у сфері ПБ вважається
декрет від 17.04.1918 р. "Про організацію державних за-
ходів боротьби з вогнем". У ньому були викладені органі-
заційні засади радянської пожежної охорони, поставлені
завдання забезпечення пожежної безпеки в державі, пе-
редбачені створення та розвиток професійних організацій
і добровільних пожежних формувань, залучення широких
колів громадcкості до справи попередження та гасіння
пожеж, підготовка кадрів, розгортання відповідних нау-
ково-дослідних робіт тощо. Особливістю зазначеного дек-
рету стало створення Пожежної Ради, до складу якої вхо-
дила значна кількість посадових осіб державних і громадсь-
ких організацій, які представляли інтереси пожежної охо-
рони та були здатні вирішувати поставлені завдання.

На прикінці 1918 р. була створена Вища рада народно-
го господарства (далі — ВРНГ). Керівництво пожежною
справою було передане до її ведення та покладене на по-
жежно-страховий відділ ВРНГ. Разом з тим така ситуація
тривала не досить довго. Майже у середині липня 1920 р.
вийшла постанова Ради народних комісарів РРФСР "Про
зосередження пожежної справи в Народному комісаріаті
внутрішніх справ". Пожежна справа при цьому була пере-
дана у ведення Головного управління комунального гос-
подарства Народного комісаріату внутрішніх справ (далі
— НКВС), у якому був створений Центральний пожежний
відділ з міжвідомчою пожежною Радою при ньому.

30 липня 1920 р. відбулося засідання Ради народних
комісарів (далі — РНК) України, на якому була прийнята
постанова про запровадження на території республіки
Декрету РРФСР від 21.07.1920 р. про зосередження по-
жежної справи у НКВС.
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У липні 1919 р. була прийнята вкрай необхідна уря-
дова постанова "Про боротьбу з лісовими пожежами". За
період 1917—1923 рр. радянський уряд з питань охорони
лісів від пожеж прийняв 10 нормативних актів.

Розуміючи негативні наслідки від великих втрат від по-
жеж і незважаючи навіть на важки часи громадянської війни,
у травні 1921 р. видано постанову Ради праці та оборони
"Про боротьбу щодо збереження пожежних обозів і підтри-
мання їх у постійній бойовій готовності", що дозволило не
тільки зберегти пожежні обози, але і забезпечить належне
функціонування пожежних команд в умовах війни.

У 1921 р. для проведення оперативних заходів по бо-
ротьбі з пожежами при НКВС була створена комісія в
складі представників Народного комісаріату праці, ВНК і
НКВС. Аналогічні комісії були створені при пожежних
відділах губернських і повітових виконавчих комітетах з
обов'язковим залученням з правом дорадчого голосу всіх
зацікавлених відомств. Постанови цих пожежних комісій
були обов'язковими для всіх відомств, установ і
підприємств [1, с. 87].

Усе це є наочним підтвердженням того, що навіть у
перших правових актах молодої держави значна увага
приділялася підвищенню організуючої ролі держави в за-
безпеченні пожежної безпеки. Разом з тим, у перші роки
радянської влади профілактичні заходи, що здійснюва-
лися тільки силами професійної пожежної охорони, мали,
в основному, характер окремих цільових операцій. Пост-
ійного органу надзору в країні не було створено.

З метою підвищення відповідальності посадових осіб
за вирішення питань забезпечення збереження народного
надбання від вогню РНК СРСР у квітні 1927 р. прийняла
постанову, в якій відповідальність за протипожежний стан
об'єктів була покладена на їх керівників. У цьому ж році
було прийнято рішення про створення спеціального нагля-
дового органу — Державного пожежного нагляду (далі —
ДПН). Його функції були покладені на апарати та підроз-
діли пожежної охорони НКВС союзних республік. На
кінець 1927 р. у радянській країні фактично склалась єдина
система Держпожежнагляду. Перше Положення про Дер-
жавний пожежний нагляд було затверджене 18.07.1927 р.

Після 1934 р. у складі НКВС було створено Головне
управління пожежної охорони з периферійними апара-
тами. На них покладалося керівництво пожежною служ-
бою, проведення заходів пожежної профілактики в на-
родному господарстві.

Важливим кроком у пожежній справі після грома-
дянської війни слід вважати розвиток пожежної техніки
та пожежного обладнання. У 1924 р. Московський завод
АМО почав випускати вітчизняні вантажні автомобілі, на
шасі яких обладувалися пожежні машини — АМО-ф-15.
У 1925 р. Ленінградський гідромеханічний завод випус-
тив партію пожежних автомобілів. Виробництво машин і
апаратів пожежогасіння до початку 1926 р. було розши-
рено та таким чином удосконалено, що їх імпортування
із-за кордону майже повністю припинилося [2, с. 11].

Проводячи історичний аналіз, можна вважати, що
створення єдиного для всій країни органу Державного по-
жежного нагляду завершилося в 1936 р. з прийняттям по-
станови ЦВК і СНК СРСР №52/654, якою було затверд-
жено "Положення про Державний пожежний нагляд і
міську пожежну охорону", а також визначені функції та
прав Головного управління пожежної охорони (далі —
ГУПО) НКВС СРСР і його місцевих органів у союзних і
автономних республіках, краях та областях. Органам
ДПН згідно з Положенням надавалося право огляду усіх
будівель, споруджень, приміщень на підприємствах, в ус-
тановах та організаціях, а також приміщень, що належа-
ли громадянам на правах приватної власності.

Важливим державним актом у сфері технічної політики
пожежної охорони вважається видання в 1939 р. загально-
союзного стандарту — ОСТ-90015-39 "Загальносоюзні про-
типожежні норми будівельного проектування", який регла-
ментував вимоги ПБ у будівництві. Цим стандартом були
закладені підвалини процесу видання нормативних доку-
ментів стосовно галузей народного господарства.

Значну увагу з боку радянської держави приділялось
кадровій політиці в сфері ПБ. У період 1930—1940 рр. були
створено низку нових пожежно-технічних закладів: у
1932 р. — Уральський, Сибірський, Івановський, Запор-
ізький, Ростовський і Харківський пожежні технікуми; у
1933 р. — факультет інженерів протипожежної оборони

при Ленінградському інституті інженерів комунального
господарства. У 30-ті роки були також відкриті багато-
чисельні курси підвищення кваліфікації практичних роб-
ітників, а також розгорнута широка мережа спеціалізо-
ваних учбових загонів [3].

Велика увага приділялася розвитку добровільних по-
жежних дружин (далі — ДПД). У постанові СНК СРСР
"Про посилення пожежної охорони у великих містах"
(1938) було поставлене завдання повсюдної організації
на промислових підприємствах ДПД. У "Положенні про
пожежну охорону сільських населених пунктів", затвер-
дженому постановою СНК СРСР у 1939 р., були викла-
дені конкретні принципи організації сільських ДПД, їх
завдання та обов'язки.

Практика державного будівництва не тільки сприяла
удосконаленню форм і методів роботи пожежної охоро-
ни, її технічній оснащеності та підвищенню бойової підго-
товки особового складу, але і поставила низку проблем
науково-дослідного характеру. Так виникла потреба у
створенні спеціальної науково-дослідної установи по-
жежної охорони. У 1929 р. при Центральному пожежно-
му відділі був заснований Науково-технічний комітет, а в
1931 р. організована пожежно-випробувальна лаборато-
рія, яка потім була перейменована в Центральну науко-
во-дослідну лабораторію. На базі цієї лабораторії у 1937
р. був створений Центральний науково-дослідний інсти-
тут протипожежної оборони (ЦНДІПО), перейменова-
ний у наступному у Всесоюзний науково-дослідний інсти-
тут протипожежної оборони (ВНДІПО) МВС СРСР, який
став головним інститутом Радянського Союзу в цій галузі.

У післявоєнний період, що розпочався після закінчення
Великої Вітчизняної війни, пожежна охорона та справа за-
безпечення ПБ різноманітних об'єктів отримали свій подаль-
ший розвиток. На той час пожежна охорона міст та інших
населених пунктів і об'єктів народного господарства под-
ілялася на воєнізовану та професійну пожежну охорону
МВС. На деяких об'єктах народного господарства створю-
валася окрема пожежна охорона міністерств і відомств. У
50—60-ті роки обидва види пожежної охорони продовжу-
вали удосконалюватися: покращувалась організаційно-
штатна структура підрозділів професійної пожежної охо-
рони, підготовка фахівців, розвивалася матеріально-техні-
чна база, посилилася відповідальність управлінь і відділів по-
жежної охорони, інспекцій ДПН.

У 1951 р. Державним комітетом у справах будівництва
були затверджені "Протипожежні норми будівельного про-
ектування промислових підприємств і населених місць", а з
1962 р. у країні почали діяти Єдині будівельні норми та пра-
вила (БНіП), до яких були включені також і основні норма-
тиви, які відносилися до забезпечення пожежної безпеки
населених місць, промислових підприємств, житлових і гро-
мадських будівель.

Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР № 359 від
2.03.1954 р. на промислових підприємствах, будівництвах,
базах, складах, у радгоспах і на інших об'єктах, незалежно
від наявності на них професійної пожежної охорони, орган-
ізовувалися ДПД. Постанова позитивно вплинула на
підтримку протипожежного режиму на підприємствах у
підтримці в готовності первинних засобів пожежогасіння, а
на випадок виникнення пожежі — його гасіння, до прибут-
тя професійної пожежної команд, силами добровільних
пожежних дружин.

У 1957 р. знову відкрився факультет інженерів про-
типожежної техніки та безпеки (при Вищій школі МВС
СРСР), який залишався тривалий час єдиним, а з відкрит-
тям інших вузів перетворився на провідну освітню уста-
нову країни по підготовці інженерних кадрів для пожеж-
ної охорони. Нестача кваліфікованих фахівців у перші
післявоєнні роки особливо відчувалася в сфері ПБ.

У 1959—1962 рр. по всій країні була організована та
проведена широка профілактична робота, яка була підпо-
рядкована лише одному завданню — створенню таких
умов, що виключали би будь-яку можливість виникнення
пожеж і загорянь у місцях масового перебування людей.

З метою зміцнення протипожежної та загальної охо-
рони в колгоспах республіки Рада Міністрів своєю по-
становою від 2.10.1962 р. №1188 затвердила "Положен-
ня про пожежно-сторожову охорону колгоспів в Ук-
раїнській РСР". Відповідальність за організацію пожеж-
ної та загальної охорони в сільських населених пунктах
була покладена на виконкоми сільських і селищних Рад
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депутатів трудящих. Ця постанова Ради Міністрів сприя-
ла створенню в колгоспах республіки організованої, доб-
ре підготовленої та оснащеної пожежної охорони з по-
жежними автомобілями та мотопомпами, міцними будів-
лями пожежних депо тощо.

ГУПО МВС СРСР у 1968 році випустило низку нор-
мативних документів: "Настанова по протипожежній
службі цивільної оборони", "Програма підготовки осо-
бового складу частин пожежної охорони", "Організа-
ційно-методичні вказівки по підготовці особового скла-
ду пожежних частин", "Настанова по організації про-
філактичної роботи на об'єктах, що охоронялися ВПО та
ППО МОГП".

У 1970-х роках ГУПО МВС СРСР видало низку важ-
ливих керівних документів у сфері ПБ, що регламентува-
ли організацію служби та пожежогасіння: "Устав служ-
би пожежної охорони МВС СРСР", "Настанова по газо-
димозахисної службі в пожежній охороні МВС СРСР",
"Бойовий Устав пожежної охорони МВС СРСР", "Поло-
ження про професійну пожежну охорону МВС СРСР".

 Ще однією значною подією на підставі наказу МВС
СРСР від березня 1972 р. стало створення в столицях рес-
публік, у крайових та обласних центрах країни пожежно-
технічних виставок, які знайомили населення з мірами осо-
бистої та колективної пожежної безпеки, популяризува-
ли пожежну справу, поширювали пожежно-технічні знан-
ня, інформували про досягнення науки, техніки і передо-
вого досвіду в сфері ПБ. Наказом МВС України у 1988 р.
"Пожежно-технічні виставки" були перетворені в "Пожеж-
но-технічні центри з передового досвіду пожежної охоро-
ни та поширення пожежно-технічних знань".

У 1974 р. МВС УРСР затвердило настанову з орга-
нізації та проведення нормативно-технічної роботи в
органах ДПН МВС УРСР.

Через майже шість десятиліть 15.07.1977 р. Радою
Міністрів СРСР була прийнята спеціальна постанова "Про
міри з підвищення пожежної безпеки в населених пунктах і
на об'єктах народного господарства", в якій зверталась увага
Рад Міністрів союзних та автономних республік, виконкомів
Рад народних депутатів, керівників міністерств, відомств, про-
мислових підприємств, організацій, установ колгоспів і рад-
госпів на те, що забезпечення протипожежного захисту міст
та інших населених пунктів, а також об'єктів народного гос-
подарства є найважливішим державним завданням і що вони
несуть відповідальність за виконання цього завдання.

Загальному підвищенню ролі ДПН у справі забезпе-
чення пожежної безпеки сприяли постанови Ради
Міністрів СРСР 1977 і 1986 рр., якими були прийняти нові,
що відповідали новим умовам господарської діяльності,
Положення про Державний пожежний нагляд у СРСР.
Поряд з підвищенням відповідальності органів ДПН за
управлінські рішення, їм надавалися більш широкі права
при здійсненні контролю за виконанням встановлених
правил ПБ у процесі експлуатації об'єктів.

У 1980-х роках ГУПО МВС СРСР випустило низку ре-
комендацій, наказів, настанов, методичних вказівок у сфері
пожежної безпеки щодо покращення організації служби та
пожежогасіння: "Рекомендації по гасінню пожеж на відкри-
тих складах лісопиломатеріалів", "Настанова по газо- ди-
мозахисної службі в пожежній охороні МВС СРСР", "Вказ-
івки по тактичній підготовці керівного складу пожежної
охорони МВС СРСР", "Методичні вказівки по організації та
проведенню занять з особовим складом газо- димозахис-
ної служби пожежної охорони МВС СРСР".

Склалися також і сприятливі умови для впроваджен-
ня в практичну діяльність пожежної охорони наукових
розробок і нової техніки з урахуванням рівня зарубіж-
них досягнень. Реалізація нових досягнень науково-тех-
нічного прогресу в сфері ПБ призвело до активізації про-
цесу впровадження засобів автоматизації та зв'язку. Так,
у 1986 р. МВС СРСР на підставі постанови Ради Міністрів
СРСР зобов'язало Головні управління пожежної охоро-
ни, управління пожежної охорони республік, країв і об-
ластей створити на базі центральних пунктів пожежного
зв'язку обласних управлінь (відділів) пожежної охорони
комплекси автоматизованої системи зв'язку та оператив-
ного управління пожежної охорони [4, с. 22—23].

Радянська держава приділяла значну увагу процесу
постійного удосконалення та розвитку пожежної техні-
ки. З розвитком радянського автомобілебудування ство-
рювалися сучасні для того часу пожежні автомобілі різно-

го призначення (наприклад, для гасіння пожеж на аерод-
ромах, на лісобіржах, крупних складах нафтопродуктів).
Розроблялися піногенератори багатократної піни, авто-
механічні дробини, пожежні мотопомпи тощо.

Дослідження особливостей державного управління
сферою ПБ за часи СРСР показує, що загальне керівниц-
тво по забезпеченню ПБ здійснювала Рада Міністрів
СРСР, у союзній республіці — Рада Міністрів союзної
республіки, в автономній республіці — Рада міністрів ав-
тономної республіки, у краї, області, автономній області,
автономному окрузі, місті, районі, селищі, сільському
населеному пункті — відповідні Ради народних депутатів,
у галузях народного господарства — керівники
міністерств, відомств, об'єднань, підприємств, організацій
та установ, у колгоспі, радгоспі та іншій кооперативній
організації — їх керівники. Протипожежною службою в
країні безпосередньо керували МВС СРСР та республі-
канські МВС.

Державний пожежний нагляд у СРСР здійснювався
ГУПО МВС СРСР, управліннями (відділами) пожежної охо-
рони МВС союзних та автономних республік і управління-
ми внутрішніх справ виконавчих комітетів крайових, облас-
них, міських Рад народних депутатів, інспекціями (відділен-
нями, відділами) Державного пожежного нагляду відділів
внутрішніх справ виконавчих комітетів окружний, міських,
районних Рад народних депутатів, пожежними частинами
міст, селищ міського типу та районних центрів.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи радянський період існування та розвитку

сфери ПБ, можна виділити такі його особливості: єдина
економічна система, основу якої складала соціалістична
власність у формі, в основному, державної власності; цен-
тралізована державна політика у сфері ПБ, яка була оріє-
нтована на довгу перспективу і забезпечувалася необхід-
ними фінансовими і матеріально-технічними засобами;
існування жорсткої вертикалі державного управління сфе-
рою ПБ із інформаційним зворотнім зв'язком; наявність
спеціалізованих органів управління в рамках сфери ПБ; ре-
алізація не тільки функції регулювання, а і функцій орган-
ізації та координації діяльності всіх юридичних і фізичних
осіб у державі з питань функціонування сфери ПБ.
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ВСТУП
Агропромисловий комплекс України розвивається під

впливом нових екзогенних та ендогенних факторів. До ек-
зогенних віднесемо ті чинники, що виникли в результаті
глобалізації економічного простору. Відбувся вступ Ук-
раїни до СОТ, що означало також визнання Уругвайсь-
кої угоди по сільському господарству. Ця подія несе певні
переваги й розкриває можливості експорту продукції
сільського господарства й отримання валютних коштів
для інноваційного розвитку. Поряд з цим йдеться про
конкурентну боротьбу між сільськогосподарським ком-
плексом України й іншими країнами на світовому ринку.
Ендогенними визначимо фактори, що формують конку-
рентоспроможність сільськогосподарського комплексу у
контексті загроз парцеляції або латифундизму, що насу-
ваються разом з ліберальним ринком землі у пореформе-
ний період.

Українська наука відстежує стан агропромислового
комплексу, надає пропозиції щодо поліпшення ситуації,
обгрунтовує подальші напрями його розвитку. Значний
доробок у розв'язання зазначених проблем забезпечили
у своїх працях такі науковці, як: В.Г. Андрійчук, М.В. Га-
ман, О.І. Дацій, В.В. Зіновчук, С.М. Кваша, М.І. Кісіль,
М.Х. Корецький, М.Ф. Кропивко, І.І. Лукінов, М.Й. Малік,
В.Я. Месель-Веселяк, Б.Й. Пасхавер, Г.М. Підлісецький,
І.В. Прокопа, П.Т. Саблук, В.В. Ушкаренко, І.І. Хоменко,
А.М. Шевченко, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування вихідних положень

нової моделі аграрної політики держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
Продуктивні сили — сільськогосподарські землі,

лісові угіддя, водні ресурси й трудоресурсний потенціал
села — є національним багатством, предметом управлін-
ня в процесі їх суспільного відтворення. Тому першою
вимогою до моделі розвитку села є формування відпові-
дального органу територіальних громад, що вживає за-
ходи щодо збереження сільськогосподарських ресурсів
у кількісних і якісних оцінках. Основним програмним ви-
рішенням цього завдання є усунення системи галузевого
управління національним багатством.

Критеріями ефективності управління є рівень життя
і добробут населення, а тому друга вимога до програми
полягає в науковому обгрунтуванні оптимального розвит-
ку територіальних громад, захисту довкілля й продоволь-

чої безпеки держави. Наукову основу розвитку території
становить принцип комплексності за єдністю трьох кри-
теріїв ефективності: оптимального використання природ-
них ресурсів; оптимального розвитку ринку праці; мак-
симального економічного результату (оплата праці, при-
буток, рента, інвестиційна складова) [2].

Пріоритетними повинні бути вимоги до моделі міжга-
лузевих зв'язків, державного регулювання економічних
відносин, захисту національного багатства тощо. Прин-
циповим є питання управління граничними (депресивни-
ми) територіями. Зауважимо, що за визначенням терито-
рія не може бути депресивною. Депресивною (загниваю-
чою) може бути економіка району через недосконалу
структуру або віддаленість від ринку. Але тоді йдеться
про людський розвиток, а не територію. Намагання відно-
вити депресивні території з огляду на обмеження держав-
ного й місцевого бюджетів, а тому потрібно шукати ком-
плексні рішення й на основі програмно-цільового програ-
мування розвивати нову структуру економіки.

У системі управління потрібно звернути увагу на га-
лузеві проблеми, але саме з боку договірних економічних
відносин центральних органів влади й місцевого самовря-
дування. Частина доходів рентного походження повинна
лишатися у фондах місцевої громади для вирішення про-
блем розвитку території села.

На основі перманентного планування й програмуван-
ня економіки адміністративних районів потрібно форму-
вати нову модель економічного розвитку, що базується
на функціональному розмежуванні секторів сільськогос-
подарського виробництва з традиційними для всього світу
базовими галузями рослинництва й тваринництва,
підприємств агротехсервісу, харчової промисловості
відповідно до світової практики розмежування видів еко-
номічної діяльності. Необхідно припинити практику спо-
стереження за підсобними й присадибними ділянками
населення й дезінформації уряду відносно ефективності
сільського господарства областей і районів.

На основі програмування й оцінки обласних форму-
вань сільськогосподарського комплексу доцільно визна-
чити статус, повноваження й напрями діяльності еконо-
мічних кластерів, міжгалузевих, секторних організацій
для захисту інтересів сільськогосподарського комплексу
областей, планування, узгодження цін, контролю за дот-
риманням домовленостей всіма учасника інтегрованого
по вертикалі й горизонталі виробництва.

Необхідно розмежувати матеріальні і фінансові пото-
ки сільськогосподарського комплексу областей таким чи-
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ном, щоб уникнути безвідповідальності за виснаження
грунтів при ущільненні посівів соняшника, інших техніч-
них культур, деградацію й деструкцію, що призводить до
парцеляції землекористування, втрати національної про-
довольчої безпеки і безпеки продовольства. Оптова торгі-
вля зерном та насінням олійних культур повинна відбува-
тися в умовах, коли фізичний товар надійно зберігається в
елеваторах, а змінюється лише право на використання.

У зв'язку зі вступом України до СОТ важливо вдос-
коналювати наукову організацію управління. Держава
може сприяти формуванню нової системи так званого
кластерного розвитку територій, що тісно переплітаєть-
ся з конкурентоспроможністю територіально-виробни-
чих комплексів. Наука, що може фінансуватися за раху-
нок бюджету в "зеленій скриньці", допомагає організу-
вати економічний простір сільськогосподарського комп-
лексу України у такий спосіб, щоб розгорнути систему
науково-виробничих кластерів і зв'язків, елементів еко-
номічного простору [3].

Конкурентоспроможний економічний кластер об'єд-
нує ефективні види економічної діяльності, взаємоза-
лежні групи фірм для захисту власних інтересів і забез-
печення передових позицій на галузевому, національно-
му й світовому ринках. Кластер забезпечує наукову орган-
ізацію виробництва на основі територіальної концентрації
мережі спеціалізованих фірм, постачальників, виробників
і споживачів, пов'язаних технологічним ланцюжком. Еко-
номічним кластером будемо вважати перший сектор
сільськогосподарського комплексу областей і районів.
Другий сектор — господарства окремих громадян —
віднесемо до соціально-економічного кластера економі-
ки сільськогосподарського комплексу, що має інші пріо-
ритети й функції. Можна виділити науковий кластер з
промислового птахівництва, селекції та репродукції ху-
доби, насінництва тощо, що відповідає практиці інновац-
ійного розвитку на Заході.

Необхідно звернути увагу на те, що найбільш конку-
рентоспроможні в міжнародних масштабах фірми однієї
галузі розміщені не в різних розвинених державах, а ма-
ють властивість концентруватися в одній і тій же країні, а
часом навіть у тому самому регіоні. Одна або кілька фірм,
досягаючи конкурентоспроможності на світовому ринку,
поширюють свій вплив на найближче оточення: поста-
чальників, споживачів і конкурентів. У свою чергу, досяг-
нення останніх впливають на подальше зростання конку-
рентоспроможності цієї компанії. У результаті формуєть-
ся "кластер" як співтовариство фірм, тісно пов'язаних
галузей, що взаємно сприяють підвищенню конкурентос-
проможності один одного. Для всієї економіки держави
кластери виконують роль точок зростання внутрішнього
ринку й бази міжнародної експансії. У Франції подібні
технологічні наукові об'єднання називають фільєрами.
Основою конкурентного успіху є наявність зв'язку між
здатністю одного сектору розвиватися й забезпечувати
прогрес в іншому. Розвиток повинен відбуватися поетап-
но, або по "вертикалі дій" у межах однієї галузі, пов'яза-
ної з іншими, що забезпечить можливість завоювання
конкурентних переваг [3].

Як свідчить світова практика функціонування найбільш
розвинених економічних систем, високу конкурентоспро-
можність і стабільне економічне зростання насамперед за-
безпечують фактори, що стимулюють поширення нових
технологій. З огляду на те, що сучасні конкурентні перева-
ги практично повністю забезпечуються за рахунок більш
досконалих технологій виробництва, управління, органі-
зації просування товарів, успішний розвиток конкурентос-
проможності економічної системи можливий при комплек-
сному використанні теорій кластерного механізму й сучас-
них концепцій інноваційного розвитку.

Інноваційний кластер як найбільш ефективна форма
досягнення високого рівня конкурентоспроможності
являє собою об'єднання різних організацій (промислових
компаній, дослідницьких центрів, органів державного ке-
рування, громадських організацій та ін.), що дозволяє ви-
користати переваги двох способів координації економіч-
ної системи — внутрішньофірмової ієрархії й ринкового
механізму, що дає можливість більш швидко й ефективно
розподіляти нові знання, наукові відкриття й винаходи.

Виробничий кластер — це форма організації, що зав-
жди значно вигідніша, ніж галузева організація вироб-
ництва, оскільки зв'язки фірм у кластері більш дешеві

та тісні. Кластер породжує мультиплікативний та ефект
масштабу виробництва, основою якого є наявність в
особі однієї з фірм ядра розвитку й обслуговуючих га-
лузей. Перевагою виробничого кластера є також ефект
охоплення, що виникає при спільному використанні про-
дуктивних сил галузі для виробництва декількох видів
продукції. Цей фактор характеризується багатофункц-
іональною природою сільського географічного просто-
ру, що дає можливість використати багатофункціональ-
ний фактор на різних підприємствах при мінімізації
трансакційних витрат, пов'язаних з його передачею. Яс-
кравим прикладом виробничого кластера в Україні був
науково-виробничий комплекс промислового птахівниц-
тва. Порушена монополія цього кластера і приватизація
майна призвели до руйнації всього комплексу Птахоп-
рому України. Але накопичений досвід формування
нової господарської системи й управління сільськогос-
подарського комплексу птахівництва певно лишився, а
тому відновити втрачене управління ще можливо [1].

На сьогодні існують різні варіанти вирішення пробле-
ми регіонального розвитку. Одним з них є формування
взаємовигідних відносин регіонів з центром у моделях
"регіон — центр — світовий ринок". Меркантилізм цієї
ідеї очевидний: спільний ринок у центрі визначає об'єктив-
ну ціну матеріальних потоків, світовий ринок виконує
свою роль на користь центру і через суспільний розподіл
доходів, зокрема цінової ренти від експорту, соціалізує
ринкову економіку регіонів. Іншим варіантом моделі еко-
номічного розвитку є побудова взаємовідносин по гори-
зонталі з безпосереднім виходом у широкі міжнародні
економічні зв'язки. Модель "регіон — світовий ринок —
центр" не залишає державі механізмів будь-якого втру-
чання у процес торгівлі, розподіл цінової ренти тощо.
Необмежений простір для економічного розвитку регі-
онів формується завдяки їх монопольному природно-ре-
сурсному потенціалу. Цей потенціал повинен генерувати
монопольну ренту. Проте це не відбувається, якщо при-
родні багатства не мають вартості. Вартість за визначен-
ням є капіталізованою рентою, а рентна складова ціни не
може формуватися на місцевому ринку. Так виникає коло
невирішених питань ціноутворення на продукцію добув-
них галузей, у тому числі й сільського господарства.

Проте проблема поєднання суспільних, регіональних
і приватних інтересів є ще більш складною й багатогран-
ною. Тому необхідна виважена науково обгрунтована ре-
гіональна політика, що охоплює всі сфери людської діяль-
ності, включаючи поряд з раціональним розміщенням і роз-
витком продуктивних сил, міських і сільських поселень
регіональні особливості інвестиційної, структурної, про-
мислової й аграрної, демографічної та соціальної, еколог-
ічної і національної політики. Отже, регіональна політика
є невід'ємною складовою всієї загальнодержавної політи-
ки, найважливішим блоком моделі державного устрою.

Дослідження регіональних проблем економічного
розвитку дають підстави стверджувати, що можливості
українських регіонів є об'єктивно різними. Окремі області
у складі промислово розвинутих регіонів є самодостатн-
іми для інноваційного розвитку, можуть бути донором мо-
нопольної ренти, а інші потребують державної допомоги
у формі бюджетного фінансування інвестицій у програ-
ми захисту довкілля, соціальний розвиток, але не на ви-
робництво. Зміцнення економічних, технологічних, транс-
портних, соціально-культурних та інших зв'язків між про-
тилежними за рівнем розвитку і монопольної ренти регі-
онами повинно відбуватися через поєднання місцевих і
державних ресурсів в окремих комплексних проектах.

Регіональна політика повинна моделюватися на пат-
ріотичній основі і контролювати в Україні присутність
іноземного капіталу й кампаній, що своєю діяльністю
підривають національну економіку з політичних екзоген-
них мотивів.

Критерієм ефективності управління сільськогоспо-
дарським комплексом є національна продовольча без-
пека, забезпечення всіх верств населення доступними
за ціною продуктами харчування. Для виконання цієї
місії сільськогосподарського комплексу об'єктивно
необхідно запровадити наукові принципи реалізації
життєвих інтересів, зокрема: стабільності пропозиції,
наявності запасів і доступності ринку громадянам.
Принцип пріоритетності життєвих інтересів над еко-
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номічними стає дискусійним в умовах монополії при-
ватної власності, монопольного становища на ринку
екстериторіальних фірм, що здійснюють не тільки уп-
равління виробництвом, а й сферою зберігання, пере-
робки й експорту продукції за кордон. Конкуренція, що
мала регулювати ринок і створювати умови для знижен-
ня цін, практично виключена. Розв'язати цю проблему
можна виключно через реальну конкуренцію пропо-
зиції на ринок, а саме через формування двох його сек-
торів: державного й приватного. Для цього сільськогос-
подарські угіддя, що розпайовані раніше й використо-
вуються неефективно, у збанкрутілих фермерів (това-
риств, фірм) повинна викупити держава та сформува-
ти критичну масу крупних й ефективних державних
господарств. Вибіркова націоналізація землі має відбу-
ватися з посиленням державного контролю за дотри-
манням вимог захисту довкілля, деградації земельних,
водних і сільськогосподарських ресурсів у кожному
регіоні України. Галузеве міністерство повинно вико-
нувати роль державного менеджера й керуватися прин-
ципами пріоритетності життєвих інтересів над невлас-
тивими для нього комерційними.

Забезпечення самофінансування інноваційного роз-
витку сільськогосподарського комплексу передбачає зав-
дання, що вимагає державного регулювання. Цей регу-
ляторний вплив повинен стосуватися інвестиційної скла-
дової ринкової ціни, що забезпечує відтворення продук-
тивних сил виробництва. Якщо ринкові закупівельні рин-
кові ціни такі, що сума амортизаційних відрахувань не
забезпечує фінансування інвестицій, то сільськогоспо-
дарський комплекс регіону є банкрутом та підлягає са-
нації. Державні дотації, лізинг, позики або іноземний ка-
пітал у цьому випадку неефективні.

Аграрна політика держави повинна будуватися відпо-
відно до глобальних переваг і загроз АПК України, тобто
бути політикою протекціонізму, але тільки ринковими ме-
тодами. В АПК України виробляються всі необхідні для
внутрішнього ринку продукти харчування, а тому їх
імпорт не є бажаним, але сільське господарство має над-
лишок природно-ресурсного потенціалу, через що може
розвиватися лише за експортоорієнтованими моделями.
Саме тому вступ України до СОТ повинен сприяти стаб-
ілізації і розвитку галузі. Але СОТ є також фактором
потенційної загрози для АПК України, коли транснаціо-
нальні компанії будуть скуповувати продукцію сільсько-
го господарства за наявними низькими цінами і при
мінімальній оплаті найманої праці, низькому рівні інно-
ваційних відрахувань, а продавати за власними високими
цінами. Глобальну загрозу можна подолати ринковими
методами, якщо будувати механізми нормальної оптової
торгівлі та розподілу експортної ренти за факторами ви-
робництва.

Варто скористатися господарським механізмом регу-
лювання економічних відносин між галузями АПК і
торгівлі за французьким зразком. Там немає традиційної
підтримки, а ринкова парадигма використовує інструмен-
ти узгодження інтересів на багатосторонніх переговорах
з прийняттям ринкових зобов'язань, обов'язкових для
виконання. Реалізація заставних операцій, граничних цін,
прямих виплат товаровиробникам, регулювання доступу
до ринку, квотування виробництва, а також програми сти-
мулювання попиту — це традиційні підходи для розвину-
тих країн, які слід запровадити в Україні. Обмеження
імпорту і субсидування експортних операцій не є ефек-
тивним вирішенням ринкових проблем, а тому їх необхі-
дно замінити механізмами більш тонкого менеджменту
(управління) ринком, зокрема з урахуванням наукового
прогнозу балансів сільськогосподарської продукції та
продовольства не тільки для України, а й для країн світу
за американським зразком співпраці з ФАО ООН тощо.

Державна підтримка повинна будуватися на зміщенні
акцентів у напрямі заходів "зеленої скриньки" i скоро-
ченні дій ринкової та цінової підтримки таких, як інтер-
венційні закупки i різноманітні субсидії, що класифіку-
ються як заходи "жовтої скриньки".

Основними заходами "зеленої скриньки" є: дослід-
ження та дослідницькі програми щодо селекції і насінниц-
тва тощо; формування міжгалузевих і секторних органі-
зацій з інтеграції та структуризації виробництва, органі-
зації ринку і розподілу факторних доходів; контроль та

боротьба з шкідниками й хворобами рослин і тварин;
підготовка спеціалістів, керівників фермерських госпо-
дарств; надання консультативних послуг, забезпечення
передачі інформації та результатів наукових досліджень;
контроль за якістю продуктів харчування та дотриман-
ням встановлених стандартів; послуги в сфері маркетин-
гу; розвиток інфраструктури та програм покращення на-
вколишнього середовища тощо; створення державних
резервних фондів з метою забезпечення продовольчої
безпеки; урядові програми страхування доходів сільсько-
господарських виробників тощо.

Угода про заснування СОТ передбачає створення по-
стійно діючого форуму країн-членів для врегулювання про-
блем, які виникають у процесі торговельних відносин, та
контролю за реалізацією угод і домовленостей Уругвайсь-
кого раунду. Основна відмінність СОТ від ГАТТ полягає у
тому, що надається право здійснювати контроль за шир-
шим спектром торговельних угод і СОТ має значно більші
повноваження у зв'язку з удосконалюванням процедур
прийняття рішень. Невід'ємною частиною СОТ є унікаль-
ний механізм врегулювання торговельних суперечок.

Загальні переваги від членства у СОТ можна сфор-
мулювати таким чином: створення більш сприятливих
умов доступу на світові ринки товарів і послуг на основі
передбачуваності і стабільності розвитку торговельних
відносин із країнами-членами СОТ, включаючи транспа-
рентність їх зовнішньоекономічної політики; доступ до
механізму СОТ врегулювання суперечок, що забезпечує
захист національних інтересів, і в такий спосіб усунення
дискримінації; можливість реалізації своїх поточних і
стратегічних торговельно-економічних інтересів шляхом
розроблення нових правил міжнародної торгівлі.

Від вступу до СОТ цілком можливі ускладнення у
сфері державного регулювання економічного розвитку,
спричинені необхідністю: а) переходу на нові, міжнарод-
но погоджені умови державного регулювання економіки
та б) відмови від використання традиційних важелів еко-
номічної і перш за все вертикальної агропромислової пол-
ітики, а саме: можливості застосовувати пільги до опо-
даткування, мита та інших платежів, списувати заборго-
ваність підприємств перед державою, використовувати
державні закупівлі як інструмент стимулювання вітчиз-
няного виробництва, контролювати та регулювати фінан-
сові потоки, напрями збуту товарів.

ВИСНОВКИ
Обгрунтовано, що аграрна політика держави повин-

на будуватися відповідно до глобальних переваг і загроз
АПК України, тобто бути політикою протекціонізму з ви-
користанням ринкових методів. При цьому державна
підтримка має будуватися на зміщенні акцентів у напрямі
заходів "зеленої скриньки" i скороченні дій ринкової та
цінової підтримки, таких як інтервенційні закупки i різно-
манітні субсидії, що класифікуються як заходи "жовтої
скриньки"
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У статті розглянуто актуальні питання щодо розробки механізмів реалізації проекту Національної

стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України.

Наголошено, що розвиток демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони —

це запобігання перетворенню країни на державу "поліцейського типу" з ознаками тоталітаризму та

сприяння розвитку демократичних процесів у контрольованих суспільством силових структурах.

Обгрунтовано механізми реалізації проекту Національної стратегії розвитку демократичного цив-

ільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Доведено, що дієвий демократичний ци-

вільний контроль над сектором безпеки і оборони — це не лише вимога сьогодення, але ї стратегіч-

ний напрям розвитку України на тривалу перспективу.

The article considers actual issues on development of mechanisms of realization of the project of National

strategy of development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. Noted

that the development of democratic civil control over the security sector and defense is to prevent the

transformation of the country on the state police of the type" with signs of totalitarianism and the promotion

of democratic processes in controlled society power structures. Justified, mechanisms of realization of

the project of National strategy of development of civil democratic control over the security sector and

defense of Ukraine. It is proved that effective democratic civilian control over the security sector and defense

is not only a requirement of the day, but th strategic direction of Ukraine's development in the long run.

Ключові слова: державна політика, громадянське суспільство, національна безпека, сектор безпеки і
оборони, національна стратегія.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основне спрямування розвитку демократичного

цивільного контролю над сектором безпеки і оборо-
ни — це запобігання перетворенню країни на дер-
жаву "поліцейського типу" з ознаками тоталітариз-
му та сприяння розвитку демократичних процесів у
контрольованих суспільством силових структурах.

Головною проблемою на цьому шляху є від-
сутність проінформованості широкої громадськості
та її представників (недержавних організацій, неза-
лежних експертів, журналістів) про ті управлінські
процеси, які відбуваються в структурах сектору без-
пеки і оборони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить,
що сьогодні існує нагальна потреба консолідації зу-
силь науковців у галузі наук з державного управлін-
ня щодо запровадження ефективних механізмів дер-
жавного управління, які спрямовані на реалізацію

проекту Національної стратегії розвитку демократич-
ного цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розробити механізми реалізації

проекту Національної стратегії розвитку демок-
ратичного цивільного контролю над сектором без-
пеки і оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Механізми реалізації проекту Національної

стратегії розвитку демократичного цивільного кон-
тролю над сектором безпеки і оборони передбача-
ють:

1. Оновлення законодавства України у сфері де-
мократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони.
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Формування нормативно-правової бази у сфері
демократичного цивільного контролю над секто-
ром безпеки і оборони має спрямовуватися на виз-
начення правових, організаційних, соціальних,
фінансових засад інноваційного розвитку системи
демократичного цивільного контролю в контексті
реформування сектору безпеки і оборони та гло-
балізаційних тенденцій і викликів часу.

Оновлення нормативно-правової бази вимагає
розроблення та прийняття в установленому поряд-
ку актів щодо:

— удосконалення механізмів президентського
контролю за діяльністю сектору безпеки і оборо-
ни (створення інституту Уповноваженого Прези-
дента України з питань контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони України);

— удосконалення механізмів парламентського
контролю за діяльністю сектору безпеки і оборо-
ни (створення інституту Уповноваженого парла-
менту з питань контролю за діяльністю структур
сектору безпеки і оборони України);

— забезпечення організації парламентського
контролю за діяльністю спеціальних служб;

— залучення інститутів громадянського сусп-
ільства до вироблення та реалізації політики на-
ціональної безпеки;

— визначення механізму збільшення цивільної
компоненти в структурах сектору безпеки і обо-
рони;

— урегулювання питань удосконалення бюд-
жетного контролю за діяльністю структур секто-
ру безпеки і оборони з боку парламенту.

2. Розвиток цивільно-військових відносин у су-
спільстві.

Стан відносин між військовою і цивільною сфе-
рами в державі є показником її демократичного
правового розвитку. Створення оптимальних цив-
ільно-військових відносин і дієвого цивільного
контролю над сектором безпеки і оборони сприяє
перетворенню армії та інших військових форму-
вань, правоохоронних органів у відкриті й зро-
зумілі для суспільства, керовані державою інсти-
туції, які діють у відповідності з їхнім призначен-
ням за Конституцією та іншими законами України
[1]. Розроблення заходів та напрямів формування
цивільно-військових відносин на засадах грома-
дянського суспільства передбачає:

— розбудову демократичних цивільно-військо-
вих відносин в українському суспільстві;

— удосконалення організації внутрішнього
життя у військовій сфері, що регламентується особ-
ливими правилами (законами, статутами тощо);

— збереження та примноження військових тра-
дицій;

— реформування відносин між цивільним і
військовим сектором;

— усунення непорозуміння між цивільними і
військовими (заполітизовані чиновники завдають
сектору безпеки і оборони непоправної шкоди);

— підвищення ефективності військово-патріо-
тичного виховання громадян України;

— забезпечення престижу військової служби,
удосконалення системи життєзабезпечення
Збройних Сил України та інших військових фор-
мувань;

— збереження єдності громадянина і солдата,
народу і армії;

— розроблення проекту Концепції демокра-
тичних цивільно-військових відносин в Україні.

3. Розвиток механізмів президентського контролю
за діяльністю структур сектору безпеки і оборони Ук-
раїни.

Незважаючи на зміну форми правління ключо-
ва роль у системі демократичного цивільного конт-
ролю за діяльністю структур сектору безпеки і обо-
рони належить Президентові України, який має
більшість контрольно-наглядових функцій над
всіма структурами сектору безпеки і оборони і тому
потребує термінового вдосконалення, зокрема:

— розроблення наукових підходів до проведен-
ня аналізу стану протидії та боротьби зі злочинні-
стю, системи організації, координації та резуль-
татів діяльності сектору безпеки і оборони;

— оптимізація діяльності структур сектору
безпеки і оборони;

— усунення дублювання повноважень суб'єктів
демократичного цивільного контролю над секто-
ром безпеки і оборони, чіткого визначення та роз-
межування їх компетенції;

— відновлення діяльності інституту Уповнова-
женого з питань контролю за діяльністю Служби
безпеки України при Президентові України;

— відновлення роботи Комітету з питань роз-
відки при Президентові України;

— удосконалення організаційно-правових за-
сад функціонування Головного управління з пи-
тань діяльності правоохоронних органів Адмініст-
рації Президента України;

— створення інституту Уповноваженого Пре-
зидента України з питань контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони України;

— відокремлення функцій політичного й адмі-
ністративного управління структурами сектору
безпеки і оборони від суто професійного, військо-
вого управління їхньою діяльностю.

4. Розвиток механізмів парламентського конт-
ролю за діяльністю структур сектору безпеки і обо-
рони України.

Парламентський контроль за діяльністю сектору
безпеки і оборони визначається як важлива функція
Верховної Ради України, що здійснюється безпосеред-
ньо парламентом, а також його органами, посадовими
особами, народними депутатами України та спеціалі-
зованими допоміжними інституціями — Уповноваже-
ним Верховної Ради України з прав людини і Рахунко-
вою палатою — і спрямована на перевірку законності,
ефективності й доцільності дій та рішень органів без-
пеки і оборони та посадових осіб державної влади, з
метою усунення виявлених недоліків у силових струк-
турах держави та недопущення їх у подальшому.

Розвиток механізмів парламентського контро-
лю за діяльністю структур сектору безпеки і обо-
рони передбачає:

— розширення повноважень і посилення ва-
желів впливу профільних парламентських комі-
тетів (Комітету з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією; Комітету з питань бюд-
жету; Комітету з питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності; Комітету з пи-
тань національної безпеки і оборони);

— удосконалення нормативно-правового меха-
нізму здійснення поточного контролю та прове-
дення розслідувань у сфері діяльності силових
структур з боку парламенту;

— долучення Верховної Ради України до про-
цесу прийняття державно-управлінських рішень
стосовно персонального складу керівництва струк-
тур сектору безпеки і оборони;

— мінімізацію плинності кадрів профільних ко-
мітетів Верховної Ради України;

— забезпечення професійного навчання його
членів щодо здійснення контролю та проведення
розслідувань у сфері діяльності сектору безпеки і
оборони;
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— підвищення рівня інформаційно-аналітично-
го забезпечення діяльності профільних комітетів
Верховної Ради України, що розглядають питання
безпеки і оборони держави;

— запровадження регулярних (двічі на рік)
відкритих парламентських слухань з питань діяль-
ності сектору безпеки і оборони;

— удосконалення механізму формування і
здійснення контролю за видатками державного
бюджету, які передбачені на потреби оборони, оп-
тимізацію бюджетних витрат та забезпечення їх
раціонального розподілу, у тому числі під час фор-
мування державного оборонного замовлення, з
дотриманням установлених пріоритетів;

— організацію парламентського контролю за
діяльністю спеціальних розвідувальних служб,
закритий характер функціонування яких потребує
запровадження відповідних механізмів спостере-
ження та прийняття рішень;

— створення комітету або підкомітету Верхов-
ної Ради України для контролю за спеціальними
(розвідувальними) службами з необхідними конт-
рольними повноваженнями;

— створення в парламенті інституту незалеж-
них спеціальних омбудсменів, зокрема Уповнова-
женого парламенту з питань контролю за діяльні-
стю структур сектору безпеки і оборони України;

— формування Президентського кадрового ре-
зерву для сектору безпеки і оборони України;

— розроблення проекту Закону України "Про
парламентський контроль за діяльністю структур
сектору безпеки і оборони України".

5.  Залучення інституцій громадянського
суспільства до здійснення демократичного цивіль-
ного контролю за діяльністю структур сектору без-
пеки і оборони України.

Метою залучення громадськості до демокра-
тичного цивільного контролю над сектором без-
пеки і оборони є підвищення рівня громадської
активності та громадської участі у вирішенні дер-
жавних справ у сферах національної безпеки і обо-
рони як одного із елементів становлення і розвит-
ку громадянського суспільства, для попереджен-
ня й недопущення порушень конституційних прав
і свобод людини та громадянина, захист їхніх за-
конних інтересів, створення умов для відкритості
та прозорості функціонування цих безпекових
структур.

Пріоритетними завданнями, спрямованими на
залучення громадськості до здійснення демокра-
тичного цивільного контролю над сектором без-
пеки і оборони, є: ідеологічне становлення грома-
дянського суспільства; налагодження ефективно-
го інформування громадськості органами держав-
ної влади, які здійснюють державне управління у
сферах національної безпеки і оборони; вивчення
та використання кращого зарубіжного досвіду
співпраці органів державної влади, які безпосеред-
ньо залучаються до виконання завдань у безпе-
ковій та оборонній сферах з інституціями грома-
дянського суспільства; активізація грантової та
проектної діяльності серед громадських інституцій
щодо сфери національної безпеки; налагодження
партнерства між громадськими організаціями і
органами державної влади, які у межах своїх по-
вноважень беруть або можуть брати участь у ви-
конанні завдань щодо захисту національних інте-
ресів у безпековій та оборонній сферах; залучен-
ня обдарованої молоді до громадських органі-
зацій, які працюють на засадах партнерства із
органами державної влади у сферах національної
безпеки і оборони; упровадження сучасних техно-

логій інформаційної присутності щодо інформу-
вання громадських інституцій про діяльність
структур сектору безпеки і оборони.

6. Розроблення та підтримка програм розвит-
ку демократичного цивільного контролю над сек-
тором безпеки і оборони України.

Розроблення та виконання державних, галузе-
вих, регіональних програм, комплексних планів дій
за підтримки органів виконавчої влади, суспільства
та громадськості має стати дієвим інструментом
реалізації мети та пріоритетних завдань Націо-
нальної стратегії.

Для досягненнчя цієї мети передбачено:
1) визначення вимог щодо обгрунтування необ-

хідності фінансування та ресурсного забезпечен-
ня державних, галузевих, регіональних програм у
сфері розвитку демократичного цивільного конт-
ролю над сектором безпеки і оборони, контроль
за їх реалізацією;

2) забезпечення виконання завдань та вжиття
заходів щодо реалізації державних цільових соц-
іальних програм у сфері розвитку демократично-
го цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони, зокрема:

— Державної цільової соціальної програми
розвитку демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони України на пері-
од до 2017 року;

— Державної цільової соціальної програми за-
лучення інститутів громадянського суспільства до
демократичного цивільного контролю за діяльні-
стю сектору безпеки і оборони на період до 2017
року;

— Державної цільової соціальної програми
"Народ і армія єдині".

7. Підтримка наукової та інноваційної діяль-
ності у сфері національної безпеки України.

Сучасна система національної безпеки, онов-
лена стратегія її реформування вимагають прин-
ципово нових наукових досліджень, обгрунтова-
ного та послідовного запровадження передових
науково-педагогічних технологій, раціональних і
ефективних підходів до організації наукової та
інноваційної діяльності у сфері національної без-
пеки.

Розвиток системи демократичного цивільного
контролю в зазначеному напрямі грунтується на:

— упровадженні в практику органів державно-
го управління науково обгрунтованої методики
поетапного оцінювання результатів функціональ-
ної діяльності всіх структур сектору безпеки і обо-
рони;

— створенні ефективної системи критеріїв оц-
інювання ефективності демократичного цивільно-
го контролю за діяльностю структур сектору без-
пеки і оборони;

— виконанні та відборі на конкурсних засадах
проектів комплексних наукових досліджень і роз-
робок, що здійснюються за кошти державного
бюджету та залучених інвестицій;

— забезпеченні підготовки та підвищення ква-
ліфікації державних службовці за спеціальністю
"Державне управління у сфері національної без-
пеки" Національної академії державного управлі-
ння при Президентові України;

— забезпеченні пріоритетності розвитку науки
та науково-технічного потенціалу вищих військо-
вих та правоохоронних навчальних закладів шляхом
виділення коштів із державного бюджету на перс-
пективні наукові проекти і скорочення кількості
розпорядників бюджетних коштів у сфері військо-
вої науки;
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— осучасненні тематики основних напрямів нау-
кових досліджень у сфері національної безпеки в га-
лузі науки "Державне управління" 21.07.05 — служ-
бово-бойова діяльність сил охорони правопорядку,
щодо принципів та механізмів створення і функціо-
нування системи демократичного цивільного конт-
ролю над правоохоронними органами держави;

— пропозиції включення до програми підготовки
офіцерів усіх силових структур навчального курсу
"Державне управління у сфері національної безпеки";

— створенні ефективної системи науково-ме-
тодичного супроводу розвитку демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони, прогнозуванні тенденцій інноваційного роз-
витку системи з використанням результатів моні-
торингових досліджень; генеруванні інноваційних
ідей, їх визначенні, відборі та забезпеченні впро-
вадження; формуванні відкритої інформаційно-
аналітичної бази новацій;

— створенні системи мотивацій, стимулюван-
ня та заохочення інноваційної діяльності у сфері
національної безпеки, розробленні нових концеп-
туальних моделей удосконалення системи демок-
ратичного цивільного контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони.

8. Міжнародне партнерство у сфері розвитку
демократичного цивільного контролю над секто-
ром безпеки і оборони України.

Сучасне міжнародне партнерство у сфері роз-
витку демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони має стати дієвим
інструментом реалізації мети та пріоритетних зав-
дань Національної стратегії.

Розвиток міжнародного партнерства у сфері
демократичного цивільного контролю над секто-
ром безпеки і оборони передбачає:

— ефективну співпрацю з Женевським центром
демократичного контролю за збройними силами,
який заснований з ініціативи Швейцарського уря-
ду (проводить дослідження для виявлення головних
проблем у демократичному управлінні сектором
безпеки і оборони та для визначення методів прак-
тичної роботи з метою розв'язання цих проблем);

— активну співпрацю з урядами і цивільним су-
спільством Європейського Союзу для посилення і
зміцнення демократичного цивільного контролю
за діяльністю сектору безпеки і оборони;

— отримання від міжнародних організацій кон-
сультаційних послуг і практичної допомоги щодо
сприяння у просуванні реформ у секторі безпеки і
оборони відповідно до демократичних стандартів;

— застосування досвіду спецслужб держав —
членів НАТО з питань здійснення демократично-
го цивільного контролю за діяльністю спецслужб;

— використання мережі партнерства Україна
— НАТО з метою посилення демократичного цив-
ільного контролю над сектором безпеки;

— виконання міжнародних зобов'язань із
здійснення контролю за військовим озброєнням та
вжиття заходів для зміцнення довіри до силових
структур та безпеки в Європі.

ВИСНОВКИ
Дієвий демократичний цивільний контроль над

сектором безпеки і оборони необхідний сьогодні
як для силових структур, керівництва держави, так
і для суспільства загалом. Ефективне запровад-
ження Національної стратегії дасть змогу:

1) силовим структурам:
— чітко визначити коло повноважень і відпо-

відальності за стан справ у безпековій і обороній
сферах;

— розробити ефективі шляхи розв'язання на-
гальних проблем у силових структурах держави із
залученням політиків, урядовців, законодавців та
громадськості;

— займатися виключно своїми професійними
обов'язками, сконцентруватися на вирішенні суто
військових та правоохоронних питань;

— підвищити боєготовність військ і підняти
престиж військової служби;

— підвищити ефективність служби в правоохо-
ронних органах;

— створити загальнодоступні, об'єктивні та про-
зорі процедури формування та розвитку державної
кадрової політики сектору безпеки і оборони;

— повернути довіру громадян до силових
структур держави.

2) керівництву держави:
— гарантувати стабільний розвиток держави;
— позитивно впливати на міжнародний імідж

держави, політика якої є стабільною і передбачу-
ваною;

— гарантувати високу ефективність діяльності
силових структур як інструменту захисту націо-
нальних інтересів від зовнішніх і внутрішніх заг-
роз;

— створити нову сильну і боєздатну армію,
ефективну розвідку, надійні  прикордонні  й
фіскальні служби, розвинені правоохоронні орга-
ни і спецслужби, що дасть змогу проводити резуль-
тативну внутрішню і зовнішню політику.

3) суспільству:
— забезпечити ефективне використання бюд-

жетних коштів;
— гарантувати дотримання прав людини як у

самих силових структурах, так і в суспільстві за-
галом;

— забезпечити громадський порядок і спокій у
повсякденному житті;

— забезпечити захист громадян; держави і допо-
могу населенню на випадок надзвичайних ситуацій;

— реалізувати право громадян на рівний дос-
туп до служби у військових та правоохоронних
органах держави;

— зменшити рівень корупції  в  діяльності
органів державної влади та посадових осіб;

— досягнути якісно нового рівня цивільно-
військових відносин.

Для України демократичний цивільний конт-
роль над сектором безпеки і оборони — це не
лише вимога сьогодення, чинник стабільності
суспільства на складному етапі його розвитку, а
стратегічний напрям розвитку України на трива-
лу перспективу.

Перспективою подальших розвідок даної про-
блематики є, на наш погляд, вивчення кращого
європейського досвіду щодо розвитку демократич-
ного цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони.
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ONTOLOGY OF MILITARY TECHNOLOGIES AS A RESEARCH METHOD

У статті розглянуто онтологію воєнних технологій як метод дослідження. На сьогодні неможливе

успішне виконання завдань з технічного оснащення ЗС України підприємствами оборонно-про-

мислового комплексу без прискорення процесів розробки ефективних воєнних технологій на базі

нових знань, що пред'являє підвищенні вимоги до теоретичного обгрунтування цих процесів. У статті

представлено принципову схему концептуальної карти, принципову схему структури моделі онто-

логії воєнних технологій, принципову схему онтологічної моделі технологій, принципову схему он-

тології воєнних технологій. Метод онтологічних досліджень може використовуватися для отримання

нових знань про воєнні технології; розробки системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень

щодо питань розвитку воєнних технологій і їх використання, у тому числі в бойових умовах; роз-

робки систем ефективного пошуку інформації в базах знань про воєнні технології; розробки онто-

логічних імітаційних і аналітичних моделей воєнного і подвійного призначення технологій.

In the article the ontology of military technologies as a research method is considered. For today

successful implementation of tasks of the technical equipment of Armed Forces of Ukraine by defence

enterprises is impossible without the acceleration of development of effective military technologies

processes on the base of new knowledge, that produces increase of requirement to the theoretical ground

of these processes. In the article the fundamental chart of conceptual map, fundamental chart of structure

of model of ontology of military technologies, fundamental chart of ontological model of technologies,

fundamental chart of ontology of military technologies are presented. The method of ontological

researches can be used for the receipt of new knowledge about military technologies; developments of

the system of intellectual support of making decision in relation to the questions of development of military

technologies and their use, including in battle conditions; developments of the systems of effective

information retrieval are in the bases of knowledge about military technologies; development of

ontological simulation and analytical models of military and dual-use of technologies.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасний етап розвитку воєнної справи перетворює

область розробки і виробництва воєнних технологій у важ-
ливіший фактор воєнно-технічної політики і воєнної без-
пеки будь-якої держави, самостійний напрям розвитку не
тільки озброєння і військової техніки (ОВТ), але і у цілому

Збройних Сил. Основним джерелом нових воєнних тех-
нологій стали знання, використання яких у військовій про-
мисловості розвинутих країн сьогодні є головною харак-
теристикою нового укладу її розвитку. В умовах, які
склалися, становиться неможливим успішне виконання
завдань з технічного оснащення ЗС України підприємства-
ми оборонно-промислового комплексу без прискорення
процесів розробки ефективних воєнних технологій на базі
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нових знань, що пред'являє підвищенні вимоги до
теоретичного обгрунтування цих процесів. Серед
теоретичних питань розробки і створення воєнних
технологій пріоритет слід віддати їх системному
уявленню, визначенню їх ролі і місця в процесах
розвитку ОВТ, створенню їх єдиного інформацій-
ного простору, термінологічної бази і класифікації,
розробці нових методів їх дослідження. Головним
серед цих питань доцільно вважати системне уяв-
лення воєнних технологій, що потребує розгляда-
ти їх сукупність як єдину цілісну систему, а окрему
технологію як підсистему (елемент) даної системи.
Це визначається насамперед необхідністю побудо-
ви системи розвитку технологій адекватною
цілісному сприйманню їх сукупності, а також ви-
користання найбільш ефективних з них в інтересах
усіх військових формувань воєнної організації дер-
жави незалежно від структури, де вони розроблені.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
Були вивчені та проаналізовані праці Гаврилова Т.,

Палагіна А., Буренка В, Івлєва А., Козак І. та багатьох
інших вітчизняних та зарубіжних вчених, що проводять
наукові дослідження з даної тематики. Аналіз попередніх
досліджень та публікацій з даної проблематики свідчить
про те, що авторами, як правило, досліджувалися тільки
окремі аспекти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Реально існуючий в Україні інформаційний простір

воєнних технологій, якій формувався стихійно поза їх си-
стемного уявлення, не може використовуватися ефектив-
но: інформаційні ресурси поділені між різними воєнними
і цивільними структурами, виробництвами оборонно-про-
мислового комплексу (ОПК), науково-дослідними уста-
новами різного підпорядкування і призначення і іншими
організаціями. При цьому відсутні єдина термінологічна
база області воєнних технологій, що утруднює спілкуван-
ня спеціалістів різних областей знань, і загальні для кори-
стувачів правила роботи з інформаційними ресурсами: їх
опису, уявлення, використання і збереження. Відсутні та-
кож якісні комп'ютерні інформаційні моделі воєнних тех-
нологій і програми, які б дозволяли ефективно працювати
з їх ресурсами. Все це погіршує умови функціонування си-
стеми розвитку воєнних технологій і суттєво знижує її по-
тенційні можливості.

Необхідність усування перелічених недоліків та інте-
лектуалізація інформаційних систем з впровадженням в
них штучного інтелекту, яка відбувається у світі, висуває
нові вимоги до методів їх розробки і змісту інформації,
що в них отримується. Серед таких вимог спроможність
інформаційної системи: а) показати основні зв'язки між
інформаційними ресурсами, у тому числі різних сфер їх
використання; б) бути базою отримання і уявлення нових
знань; в) бути складовою інформаційної системи більш
високого порядку.

Серед методів розробки і дослідження інформаційних
систем, які у визначений мірі відповідають новим вимогам,
широке розповсюдження нині набувають онтології пред-
метних областей знань (у даному випадку, області воєн-
них технологій) як елемент їх теоретичного дослідження
і механізм, що забезпечує зручний опис та загальне розу-
міння інформації. В теорії воєнних технології їх онтоло-
гія може стати засобом, який допоможе спеціалістам
різних військових формувань, оборонно-промислового
комплексу, державних, приватних структур і організацій
краще розуміти один одного і створити, нарешті, єдиний
інформаційний простір воєнних технологій.

На даному етапі розвитку онтології як методу до-
слідження доцільно дотримуватися такого формального
уявлення її змісту, яке стало хрестоматійним для багатьох
дослідників: онтологія — це сукупність кінцевих множин
концептів (понять, термінів) і відношень між ними [2, 3].

Створення онтологічної моделі воєнних технологій че-
рез її складність може здійснюватися способом послідов-
них наближень. Для побудови початкової моделі доціль-
но використати методологію концептуальних карт
(concept maps — СМАР) з її графічним інструментом
організації і представлення знань концепт-картою (к-кар-
тою), де вершини графа — поняття (терміни), а ребра —
відношення між ними [4, 5]. Концепти і відношення вияв-
ляються словом або словосполученням (рис. 1). Розробка
к-карти є процесом дослідження предметної області — він
розуміє аналіз структурних взаємодій між її концептами,
що допомагає її розробникам глибше розуміти їх приро-
ду і генерувати нові, раніше невідомі зв'язки між її кон-
цептами. К-карти вважаються сьогодні ефективним інстру-
ментом відображення понятійної системи людини і тому
використовуються не тільки для створення баз знань, але
і в навчальних системах різних форм їх організації і зна-
чення, а також у наукових дослідженнях.

Методологія СМАР за ступенем складності і спро-
можності вивчати будь-яку область знань перевершує
словники, класифікатори, таксономію, тезауруси та інші
так звані "легкі онтології". Вона дозволяє побудувати
інформаційну систему, яка зможе включати будь-яку за
обсягом сукупність концептів предметної області. Харак-
терною особливістю побудови такої онтологічної моделі
на основі к-карт стає її ієрархічна структура, яка для склад-
но структурованої сукупності абстрактних понять і при-
кладних термінів області воєнних технологій може мати
чотири рівня (рис. 2):

перший — онтологія уявлення знань (методологія
СМАР);

другий — онтологія верхнього рівня. Містить основні
концепти області технологій ("технологія" , "технологія
продукції", "технологія виробнича", "технологія цивільна"
та ін.);

третій — онтологія воєнних технологій. Містить ос-
новні концепти області воєнних технологій ("технологія
воєнна", "технологія воєнна базова", "технологія воєнна
критична" та ін.);

четвертий — прикладні онтології воєнних технологій.
Утримують специфічну інформацію — концепти і відно-
шення, які розкривають реалізацію воєнних технологій у
зразках, комплексах і системах ОВТ і особливості визна-
чених видів озброєння і військової техніки (високоточно-
го, лазерного, кінетичного, інформаційного, протиповіт-
ряного, протитанкового та ін.).

Таким чином, кожний рівень онтологічної моделі —
це своєрідне вікно, відкрив яке можна отримати доступ до
визначеного фрагменту області знань воєнних технологій,
якій будучи невідривною частиною загальної моделі воє-
нних технологій, в той же час має визначену автономію і
розвивається за своїми законами.

Розглянемо деякі поняття онтологічної моделі воєн-
них технологій більш детально. Основним поняттям мо-
делі є поняття технологія (рис. 3), зміст якого визначає і
зміст багатьох інших понять моделі. Єдиного визначення
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Рис. 1. Принципова схема концептуальної карти
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змісту цього поняття не існує. Як правило, в наукових дос-
лідженнях пропонуються його різні варіанти, виходячи з
їх цілей. До того ж усе частіше до його змісту відносять
методи і способи реалізації цілей і завдань будь-якої сис-
теми, що відображає загальний процес поширення термі-
нологічної бази різних областей знань за рахунок поши-
рення змісту окремих понять, який сьогодні спостерігаєть-
ся у світі.

Тому основою побудови змісту поняття технологія і
інших концептів онтологічної моделі воєнних технологій
доцільно визначити погляди, які зведені в так звану цент-
ричну систему знань [3; 6; 7], яка позбавлена зазначеного
вище недоліку і в якій технологія є сукупністю знань про
технофакти і способи їх створення. Таке визначення обу-
мовлює склад основних концептів онтології технологій і
вибір ознак, які дозволяють об'єднати технології в групи.
Серед таких ознак можуть бути: їх призначення (наприк-
лад, технології продукції або виробництва); ступінь склад-
ності (матеріал; елемент або компонент; збірна одиниця;
система; платформа; система систем); сфера використан-
ня (технологія цивільна, воєнна, подвійного призначення)
[8].

Воєнні технології для зручності їх аналізу доцільно
об'єднати в чотири групи, вважаючи сукупність технологій
кожної групи окремою макротехнологією: 1) виробницт-
ва ОВТ; 2) забезпечення життєдіяльності військ; 3) озб-
роєння і військової техніки (далі — озброєння); 4) воєн-
них дій. Частина технологій перелічених груп може бути

віднесена до технологій організаційних, які містять фор-
ми, способи і прийоми виконання поставлених завдань
перед суб'єктами дій (рис. 4).

Особливий інтерес при розробці моделі викликають
відношення між концептами областей технологій оз-
броєння і воєнних дій. Концепти (технології) кожної з цих
областей можуть відображатися у вигляді багаторівневих
структур, для створення яких необхідно визначити кон-
цепти першого рівня означених структур. Як виявляється,
ці концепти можуть виражатися одними і тими ж словами
або словосполученнями, коли загальною основою побу-
дови концептів вибрати процеси підготовки і ведення воє-
нних дій. Даний підхід створює основу для класифікації
воєнних технологій і їх загального інформаційного про-
стору, без чого неможливо забезпечити ефективне функ-
ціонування системи їх розвитку.

Як відомо, нові технології озброєння — основне дже-
рело змін у цілях, завданнях, формах і способах воєнних
дій. Кожна технологія озброєння реалізується у відпо-
відній їй технології воєнних дій. Будь-яке військове фор-
мування веде воєнні дії, цілі, зміст, форми і способи яких
визначаються технологіями озброєння, що впроваджені в
систему ОВТ. У той же час сьогодні суттєво підсилається
зворотний вплив перерахованих характеристик воєнних
дій, розроблених воєнно-теоретичною думкою, на вибір
технологій озброєння ще на етапах їх розробці.

Сьогодні все частіше зразки, комплекси і системи ОВТ
розробляються відповідно до нових оперативно-тактич-

Рис. 2. Принципова схема структури моделі онтології воєнних технологій
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1 Рис. 3. Принципова схема онтологічної моделі технологій на основі СМАР (варіант)
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них ідей, концепцій, теорій (технологій майбутніх воєн-
них дій) як підсистеми (елементи) існуючих або майбутніх
систем ОВТ більш високого порядку з наперед визначе-
ними бойовими властивостями. За таких умов ОПК пови-
нен створювати те, що потрібно, а не те, що може, а військо-
ва наука повинна обгрунтувати напрями розвитку ОВТ
(технологій озброєння) відповідно до технологій май-
бутніх воєнних дій, що ще раз підкреслює загальну осно-
ву, на якій може бути побудована система їх концептів і
яка може бути покладена в основу класифікації воєнних
технологій озброєння.

Для цього технології озброєння, які забезпечують
процеси воєнних дій, доцільно поділити на дві макротех-
нології. Перша — визначає структурні зміни в сукупності
зразків, комплексів і систем ОВТ військових формувань
ЗС як деякої цілісності, друга — проваджується в їх ок-
ремі зразки, комплекси і системи, розвиваючи їх бойові
властивості.

Ураховуючи, що аналіз навіть малої долі технологій
із-за їх безмежного обсягу в межах даної статті немож-
ливий, повернемо увагу читачів тільки на одну складову
першої макротехнології, яка в джерелах, присвячених темі
розвитку ОВТ і ЗС, в останній час притягує особливу ува-
гу спеціалістів. Це технологія (або напрям) інтеграції сил і
засобів збройної боротьби в єдину цілісну інформаційно-
ударну бойову систему [9; 10; 11]. Ії слід розглядати як ре-
зультат курсу, початого розвинутими країнами багато
років тому, що поступово перетворився в якісно новий ви-
сокоефективний шлях подальшого розвитку ОВТ і ЗС.

Фундаментом єдиної цілісної системи ОВТ ЗС Украї-
ни і її підсистем повинен стати єдиний інформаційний бой-
овий простір, який може бути створений через об'єднання

сил і засобів спостереження, розвідки, навігації, іденти-
фікації цілей і зв'язку незалежно від їх організаційної при-
належності. Єдиний інформаційний бойової простір
військових формувань, у тому числі ЗС, побудований на
нових насамперед інформаційних технологіях, може сам
стати джерелом нових ефективних воєнних технологій,
серед яких, наприклад, може бути макротехнологія, яка
забезпечить послідовний або одночасний запуск у повітря-
ний простір засобів ураження з метою знищення важли-
вих об'єктів противника без їх попередньої розвідки і
відшукування.

Звичайно, макротехнологія структурних змін сукуп-
ності зразків комплексів і систем ОВТ військових форму-
вань не вичерпується однією тільки технологією їх інтег-
рації, однак вона може принести найбільший ефект серед
інших і в початкової моделі воєнних технологій нею мож-
на обмежитися, підкреслюючи правильність самого прин-
ципу формування сукупності воєнних технологій озброє-
ння і воєнних дій (іншою важливою технологією цей гру-
пи можна вважати технологію зміни складу і структури
сил і засобів збройної боротьби, що використовують для
виконання бойових завдань різні сфери природного сере-
довища).

У макротехнологіях озброєння і воєнних дій виділімо
її складові, пов'язав їх з завданнями, які виконуються
військами в ході воєнних дій. Такими складовими можна
вважати:

— технологію управління силами і засобами збройної
боротьби (збору і обробки інформації, прийняття рішен-
ня, планування воєнних дій, їх організації, контролю за
виконанням військами поставлених завдань, що у сукуп-
ності складають замкнений управлінський цикл, а по-

Рис. 4. Принципова схема онтології воєнних технологій
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слідовність їх — безперервний процес управління воєн-
ними діями);

— технологію впливу на противника (знищення, при-
душення, виведення з ладу військ, систем ОВТ, об'єктів
інфраструктури ЗС і країни, економічних центрів, центрів
воєнного і державного управління та ін.);

— технологію захисту воєнних і цивільних об'єктів
держави від впливу противника (військ, систем ОВТ,
об'єктів інфраструктури ЗС і країни, економічних центрів,
центрів воєнного і державного управління та ін.);

— технологію мобільності сил і засобів збройної бо-
ротьби та їх маневреності;

— технологію всебічного забезпечення воєнних дій.
З перелічених технологій особливу увагу сьогодні при-

тягає технологія управління силами і засобами збройної
боротьби , яка повинна розглядатися не тільки як інстру-
ментарій дослідження методів і способів функціонування
його в воєнний час, але і як зручний інструментарій досл-
ідження методів і способів досягнення перемоги над про-
тивником в бою (операціях).

Вперше такий підхід, як вважається, пропонував Дж.
Бойд (США) в розробленій ним теорії, хоча ефективність
управління і до його теорії розглядалася як важливіший
фактор загального успіху в бою (операціях). Весь про-
цес воєнних дій, по Бонду, включає чотири циклу: спос-
тереження, орієнтування, вирішування і безпосередні
воєнних дій військ. Перемога досягається випереджен-
ням противника в здійсненні циклів управління, а забез-
печується технологічною перевагою засобів і систем уп-
равління.

У теорії Дж. Бойда, яка, на наш погляд, недостат-
ньо враховує головну причину будь-якої перемоги —
технологічну перевагу системи ОВТ однієї із сторін
(зводячи причину перемоги до швидкості їх дій), цей
недолік не має великого значення — для ЗС США така
технологічна перевага над будь-яким противником
існує апріорі і не може бути порушеною в війнах навіть
далекого майбутнього. В той же час при визначеної
технологічної переваги системи ОВТ ні тривалість
циклів воєнних дій противника, ні якість прийнятих ним
рішень, ні результати іншої діяльності в сфері управл-
іння військами не можуть мати фатального значення
для ходу і результатів воєнних дій. Сторона, яка буде
мати таку технологічну перевагу, отримує можливість
вибирати тривалість циклів воєнних дій, їх форми і спо-
соби, у тому числі об'єкти і час нанесення першого та
інших ударів, а також необхідну ступінь поразки
об'єктів. Ця перевага буде ще більш переконливою,
якщо в першому ударі (циклі воєнних дій) його основ-
ними об'єктами стануть сили і засоби удару противни-
ка у відповідь, як це було в Іраку в 1991 році і Юго-
славії.

Таким чином, основою побудови сукупності концептів
областей технологій озброєння і воєнних дій доцільно вва-
жати процеси їх підготовки і ведення. За ознакою призна-
чення вказані технології можуть бути поділені на дві мак-
ротехнології: структурних змін сукупності зразків, комп-
лексів і систем ОВТ і розвитку їх окремих зразків, комп-
лексів і систем. Кожна з цих макротехнологій повинна роз-
глядатися як множина підсистем (технологій або макро-
технологій). Підхід, який пропонується, створює основу
доцільної класифікації воєнних технологій і може вико-
ристовуватися при рішенні організаційних питань їх роз-
робки і створення.

Важливішими концептами онтологічної моделі воєн-
них технологій слід вважати концепти "базова воєнна тех-
нологія (БВТ)" і "критична воєнна технологія ( КВТ)" озб-
роєння. БВТ озброєння доцільно визначити як макротех-
нологію, що реалізується в зразках, комплексах і систе-
мах ОВТ, визначає їх основні параметри, характеристики,
бойові властивості і забезпечує їх функціонування як за-
собів збройної боротьби. КВТ озброєння — це макротех-
нологія базова або її складова (підсистема, елемент), яка
забезпечує вирішення принципово нових воєнно-техніч-
них завдань, суттєвий зріст бойових властивостей виробів
ОВТ або значне зниження витрат на їх розробку, ство-
рення і експлуатацію.

Сукупність КВТ (БВТ) озброєння визначають якісний
стан загальної системи ОВТ і її складових. У сучасний пе-
ріод розвитку воєнної справи вони перетворились в основ-
не джерело змін в технічному оснащенні військових фор-
мувань ЗС будь-якої держави, а через останнє — в їх буд-
івництві, бойової ї оперативній підготовці, формах і спо-
собах воєнних дій, застосуванні військ і веденні війни в
цілому. Концепти "БВТ" і "КВТ" озброєння серед воєнних
спеціалістів України повинні стати такими ж широковжи-
ваними, як і концепт "ОВТ". Їх перелік або його фрагмен-
ти повинні бути обов'язковою частиною будь-яких про-
грам розвитку ОВТ, у тому числі державних. Враховуючи,
що такий перелік потребує постійного оновлення і в
значній мірі має умовний характер, його доцільно уста-
новлювати офіційно.

Виходячи з системних принципів, цілі окремих техно-
логій озброєння доцільно формувати на основі сукупності
цілей макротехнологій системи ОВТ більш високого по-
рядку. При цьому упорядкована сукупність перших повин-
на цілком реалізувати сукупність останніх. Це може за-
безпечити результативність доктрин, військових форму-
вань, концепцій і теорій бойового застосування військ, за
допомогою яких визначалися вимоги до систем ОВТ. Чітко
сформульована сукупність цілей технологій (макротехно-
логій) різних рівнів структури системи ОВТ може дозво-
лити: а) визначити зміст і взаємозв'язки базових (критич-
них) макротехнологій, спроможних забезпечити досягнен-
ня тих або інших цілей, їх відповідність цілям світових тен-
денцій розвитку ОВТ; б) установити, чи забезпечує тех-
нологія досягнення поставлених цілей розвитку ОВТ; в)ра-
ціонально розподілити повноваження і відповідальність за
досягнення цілей розвитку технологій між органами уп-
равління і посадовими особами структур ЗС і ОПК, вик-
лючити дублювання його завдань і забезпечити повноту
досягнення кінцевих результатів; г) формування напрямів
розвитку воєнних технологій озброєння на більш високих
рівнях, ніж рівні родів військ і навіть видів ЗС. Подібні на-
прями, а також призначення багатьох технологій, їх підси-
стем ( елементів) можуть бути визначеними тільки на ос-
нові міжвидового аналізу потреб у цих технологіях і мож-
ливостей їх задоволення державою. Тому вже сам процес
аналізу необхідності створення нових технологій повинен
укладися у формальні рамки наявних організаційних
структур ЗС і ОПК, що визначають, якими повинні бути
нові технології, замовляють, розробляють їх і управляють
цими процесами.

Важливою частиною онтологічної моделі воєнних тех-
нологій є область прикладних онтологій. Вона отримує
знання про технології всіх ступенів, від технології мате-
ріалів до технології системи систем. Особливість приклад-
них технологій — можливість отримання в їх складі, ок-
ремо концептуальних, фактографічних знань, які харак-
теризують технології, містять кількісні оцінки бойових
властивостей зразків, комплексів і систем ОВТ, наймену-
вання проектів розвитку технологій, строків їх здійснен-
ня і іншої інформації, яка може бути корисною розроб-
никам користувачам онтологічної моделі.

Серед технологій, реалізації яких досліджується
прикладними онтологіями, особливий інтерес привер-
тають технології, що сприяють вертикальній і горизон-
тальній інтеграції інших технологій і можуть дати до-
датковий синергетичний ефект після їх впровадження.
До таких технологій можна віднести, наприклад, мак-
ротехнології: інформаційну; виробничу організаційну;
синтезу матеріалів, конструкцій і обладнання з викори-
станням мініатюрних структур з визначеними власти-
востями, а також кібернетичну. Усі вони відносяться до
різних технологічних груп, про що мова ішла вищі, або
є між груповими.

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження дійшли таких висновків:
— сучасний етап науково-технічної революції в воєн-

ної справі перетворює область розробки і виробництва
воєнних технологій у важливіший фактор воєнно-техніч-
ної політики і воєнної безпеки будь-якій держави. Для
зміцнення обороноздатності України особливе значення
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сьогодні набуває теоретичний аспект розробки і створен-
ня воєнних технологій, що завжди буває характерним на
перше початковому етапі розвитку будь-якій сфери діяль-
ності людини і суспільства;

— серед питань теорії воєнних технологій пріоритет
слід віддати їх системному уявленню, визначенню їх ролі і
місця в процесах розвитку ОВТ, створенню їх єдиного
інформаційного простору, термінологічної бази і класи-
фікації, розробці нових методів їх дослідження, побудові
підсистеми їх створення як складової загальної системи
розвитку ОВТ;

— системне уявлення воєнних технологій потребує
розглядати їх сукупність як єдину цілісну систему, а окре-
му воєнну технологію — як підсистему (елемент) даної си-
стеми;

— інтелектуалізація інформаційних систем, до яких
відноситься область знань про воєнні технології, висуває
нові вимоги до методів їх розробки і змісту інформації,
яка в них отримується. Тому спеціалісти різних країн особ-
ливу увагу приділяють пошукам нових методів розробки і
дослідження інформаційних систем, серед яких широке
розповсюдження набувають онтології предметних обла-
стей знань як механізм, що забезпечує зручний опис та
загальне розуміння інформації предметної області;

— на даному етапі розвитку онтології як методу до-
сліджень доцільно дотримуватися такого формального
уявлення її змісту: онтологія — це сукупність кінцевих
множин концептів (понять, термінів) області воєнних тех-
нологій і відношень між ними;

— для побудови початкової онтологічної моделі воє-
нних технологій доцільно використати методологію кон-
цептуальних карт з її графічним інструментом організації
уявлення знань концепт-картою, де вершини графа — по-
няття (терміни), а ребра — відношення між ними;

— характерною особливістю онтологічної моделі на
основі к-карт є їх ієрархічна структура, яка для складно
структурованої системи абстрактних понять і прикладних
термінів області воєнних технологій може мати чотири
рівня: перший — онтологія уявлення знань (методологія
СМАР); другій — онтологія верхнього рівня; третій — он-
тологія воєнних технологій; четвертий — прикладні онто-
логії воєнних технологій;

— основою побудови сукупності концептів онтологі-
чної моделі доцільно визначити погляди, які зведені в так
звану центричну систему знань, в якій технологія є сукуп-
ністю знань про технофакти і способи їх створення;

— воєнні технології доцільно об'єднати в чотири гру-
пи, вважаючи сукупність кожної групи окремою макро-
технологією: 1) виробництва ОВТ; 2) забезпечення жит-
тєдіяльності військ; 3) озброєння; 4) воєнних дій;

— макротехнології озброєння і воєнних дій можуть
мати єдину класифікацію, коли основою її вибрати про-
цеси підготовки і ведення воєнних дій. Тоді складовими
цих макротехнологій можно вважати: 1) технологію струк-
турних змін сукупності зразків, комплексів і систем ОВТ
військових формувань; 2) технологію управління силами і
засобами збройної боротьби; 3) технологію впливу на про-
тивника; 4) технологію захисту воєнних і цивільних об'єктів
держави від впливу противника; 5) технологію мобільності
сил і засобів збройної боротьби та їх маневреності; 6) тех-
нологію всебічного забезпечення воєнних дій;

— важливішими концептами онтологічної моделі воє-
нних технологій слід вважати концепти базова воєнна тех-
нологія озброєння і критична воєнна технологія озброєн-
ня. Сукупність базових і критичних технологій визнача-
ють якісний стан системи ОВТ ЗС і їх могутність. Тому їх
перелік або його фрагменти повинні бути обов'язковою
частиною будь-яких програм розвитку ОВТ;

— серед технологій, реалізація яких досліджується
прикладними онтологіями, особливий інтерес приверта-
ють технології, що сприяють вертикальній і горизонтальній
інтеграції інших технологій і можуть дати синергетичний
ефект після їх впровадження. Прикладами таких техно-
логій можна вважати макротехнології інформаційну,
організаційну виробничу, синтезу матеріалів, конструкцій
і обладнання з використанням мініатюрних структур з виз-
наченими властивостями, а також кібернетичну.

Окремо розробки концептів сфери воєнних технологій
і аналізу зв'язків між ними, метод онтологічних досліджень
може використовуватися для вирішення таких завдань:

— отримання нових знань про воєнні технології;
— розробки системи інтелектуальної підтримки прий-

няття рішень щодо питань розвитку воєнних технологій і
їх використання, у тому числі в бойових умовах;

— розробки систем ефективного пошуку інформації
в базах знань про воєнні технології;

— розробки онтологічних імітаційних і аналітичних
моделей воєнних і подвійного призначення технологій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вперше за часів незалежності Україна постала перед

серйозною загрозою щодо втрати суверенітету та юри-
дичного титулу на частину суверенної території, що у
комплексі загрожує соборності українських земель.

Так, через українсько-російську ділянку державно-
го кордону, нахабно нехтуючи принципами і нормами
міжнародного права, намагаються проникнути численні
озброєні військові формування, що мають мету деста-
білізувати внутрішньополітичну ситуацію в нашій дер-
жаві. Сьогодні Кремль активно підбурює та всіляко зао-
хочує радикальні сепаратистські настрої як у Автономній
Республіці Крим так і у частині південно-східних регіонів
України з метою анексії частини території української
держави. За суттєвим сприянням Москви у певній час-
тині українського суспільства відбувається політична
радикалізація, мають місце суттєві прояви екстремістсь-
ких настроїв, що створюють серйозну небезпеку гро-
мадському суспільству України, а також суттєво загро-
жують суверенітету та територіальній цілісності держа-
ви.

Водночас, особовий склад Збройних Сил України у
своїй більшості з честю виконує свій військовий обов'я-
зок, залишається вірним військовій присязі та українсь-
кому народові. Українські військові у складних психоло-
гічних та військово-політичних умовах, в умовах реаль-
ної загрози життю та здоров'ю зберігають стійкість духу,
не піддаючись на численні провокації російських агре-
сорів і їх приспішників, проявляючи при цьому високий
професіоналізм.

На жаль, слід констатувати, що упродовж останньо-
го десятиріччя керівництвом держави було зроблено ряд
суттєвих прорахунків у військовій кадровій політики.
Відбувалось масове скорочення особового складу, не був
забезпечений мінімальними державними гарантіями

рівень гуманітарного та соціального забезпечення Зброй-
них Сил України, внаслідок чого було втрачено пре-
стижність військової професії в українському суспільстві.
Українські політики та політичні сили намагались зроби-
ти заручником власних політичних амбіцій весь особо-
вий склад збройних сил. Небезпечних масштабів набула
багаторічна тенденція знищення кадрового потенціалу
Збройних Сил України та інших військових формувань, а
комплектування керівних посад у військах часто відбу-
валось не за професійними якостями, а за результатами
політичних уподобань. Внаслідок цього відбувся значний
відтік у цивільні структури високопрофесійних військо-
вих кадрів, що значно вплинуло на боєздатність украї-
нського війська. Такі зневажливі та безвідповідальні дії
української влади значною мірою вплинули на боєз-
датність та спроможність Збройних Сил України до опе-
ративного (швидкого) реагування на загрозу застосуван-
ня воєнної сили проти нашої держави.

У підтвердження цієї тези приведено сумну статист-
ку, що була наведена у доповіді виконуючого обов'язки
міністра оборони України Ігора Тенюха 11 березня 2014
р. у Верховній Раді України, в якій зазначено: "…що на
війні перемагають організація, ресурси, стратегія, такти-
ка і бойовий дух. Зараз у нас є лише останні дві складові.
Ми привели усі сили у найвищий ступінь готовності. Усі
наші сили зайняли полігони у відповідності до плану на-
вчань — як на східному, так і на південному напрямках.
Загальна чисельність Сухопутних військ — 41 тисяча осіб,
з них зараз, у мирний час, мали бути готові 20 тисяч, але
фактично готові лише 6 тисяч" [1].

Виходячи з вищенаведеного, нагальною потребою є
удосконалення кадрової політики Збройних Сил Украї-
ни з метою забезпечення гарантованого комплектуван-
ня Збройних Сил України високопрофесійними кадра-
ми, здатними забезпечити суверенітет та територіальну
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цілісність держави. Зазначені зміни будуть спрямовані за
такими напрямами:

— удосконалення кадрового забезпечення Збройних
Сил України;

— реформування системи управління та всебічного
забезпечення Збройних Сил України;

— підготовка та перепідготовка особового складу;
— удосконалення мобілізаційної готовності;
— суттєве підвищення рівня державних соціальних

гарантій для військовослужбовців та членів їх родин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

аналізу теоретичних і прикладних аспектів формування
та реалізації кадрової політики Збройних Сил України
присвячені дослідження В.Ю. Богдановича, В.П. Горбу-
ліна, О.С. Власюка, А.Б. Качинського, В.О. Косевцова,
В.А. Манилова, В.І. Мунтіяна, Г.М. Перепелиці, В.М. Ри-
жих, В.М. Олуйко, С.М. Серьогіна, А.С. Сіцінського, Г.П.
Ситника та інших науковців.

Водночас, за сучасних умов реалізації політики у
сферах національної безпеки і оборони України, питан-
ня удосконалення кадрової політики є актуальним нау-
ковим завданням з огляду на необхідність реорганізації
Воєнної організації держави в сектор безпеки і оборони
України в умовах сучасних геополітичних реалій.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити першочергові завдання з

удосконалення кадрової політики Збройних Сил Украї-
ни, що обумовлені необхідністю захисту суверенітету,
територіальної цілісності держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кадрова політика у Збройних Силах України — су-

купність принципів, напрямів, форм та методів діяльності
органів військового управління, спрямованої на створен-
ня цілісної системи формування, підготовки, ефективно-
го використання персоналу відповідно до потреб Зброй-
них Сил України, забезпечення потреб кожної особис-
тості, розвитку в неї стійкої мотивації до військової служ-
би та можливості реалізації свого потенціалу під час її
проходження.

Головною метою кадрової політики у Збройних Си-
лах України є створення умов для гарантованого та якіс-
ного комплектування Збройних Сил персоналом, спро-
можним виконувати завдання за призначенням, і його
ефективне використання.

Доведено, що на кадрову політику у Збройних Си-
лах України впливають такі чинники:

— національні інтереси та оборонна політика держа-
ви;

— державна кадрова політика;
— економічні, внутрішньополітичні, соціальні, демог-

рафічні, національно-культурні реалії розвитку суспіль-
ства.

У Концепції кадрової політики у Збройних Силах
України на період до 2017 року, зазначено, що потреба в
удосконаленні кадрової політики у Збройних Силах зу-
мовлена:

— необхідністю забезпечення здатності особового
складу Збройних Сил до виконання нових завдань в умо-
вах змін форм, методів і засобів ведення бойових дій та
збройної боротьби;

— скороченням загальної чисельності особового
складу Збройних Сил до показників мінімально достат-
ньої необхідності (з урахуванням потенційних загроз);

— комплектуванням Збройних Сил виключно війсь-
ковослужбовцями військової служби за контрактом;

— впровадженням демократичного цивільного кон-
тролю у Збройних Силах, підвищенням ролі цивільного
сектору в управлінні Збройними Силами;

— інтеграцією системи військової освіти до держав-
ної системи освіти, а також оптимізацією мережі вищих
військових навчальних закладів, військових навчальних

підрозділів вищих навчальних закладів та навчальних
центрів;

— удосконаленням функцій центральних органів ви-
конавчої влади щодо соціальної адаптації військово-
службовців, звільнених із лав Збройних Сил, до цивіль-
ного життя [6].

Наприкінці лютого 2014 року Російська Федерація,
грубо порушуючи положення Меморандуму про гарантії
безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994
року [2], Договору про дружбу, співробітництво і парт-
нерство між Україною і Російською Федерацією від 31
травня 1997 року [3] та Угоди між Україною і Російською
Федерацією про статус та умови перебування Чорно-
морського флоту Російської Федерації на території Ук-
раїни від 28 травня 1997 року [4] розпочала широкомас-
штабну військову агресію на частину території України.

Виходячи з необхідності захисту прав та інтересів
громадян України, суверенітету, територіальної ціліс-
ності та недоторканності державних кордонів України,
недопущення втручання в її внутрішні справи Радою на-
ціональної безпеки і оборони України 1 березня 2014 року
було прийнято рішення щодо невідкладного приведення
Збройних Сил України у бойову готовність "ПОВНА"
згідно з уточненими планами приведення військ (сил) у
бойову готовність [5]. Радою національної безпеки і обо-
рони було затверджено комплекс першочергових заходів
з негайного реагування Збройних Сил України на потен-
ційну широкомасштабну військову агресію Російської
Федерації на суверенну територію нашої держави.

Необхідність вжиття зазначених заходів зумовлена
тим, що за останні роки зневажливе ставлення до кадро-
вого забезпечення українського війська з боку вищої
політичної еліти держави призвело до:

— критичного зниження оборонного потенціалу,
боєздатності та бойової готовності Збройних Сила Укра-
їни;

— суттєвого зниження професіоналізму військових
кадрів та виникнення значної диспропорції у співвідно-
шенні між чисельністю старшого та молодшого офіцерсь-
кого складу;

— значного загострення соціальних та гуманітарних
проблем військовослужбовців та членів їх сімей і пов'я-
зана з цим плинність військових кадрів;

— відсутністю дієвого демократичного цивільного
контролю за кадровою політикою Збройних Сил Украї-
ни;

— небезпечних проявів корупційних дій серед вищо-
го начальницького складу Збройних Сил України.

З урахуванням вищенаведеного зазначимо, що голов-
ним завданням держави у безпековій та оборонній сфері
є вжиття радикальних заходів щодо удосконалення кад-
рової політики у Збройних Силах України. Це завдання
обумовлено нагальною потребою створення сучасних мо-
більних, професійно підготовлених та боєздатних
військових формувань України, здатних забезпечити над-
ійну оборону держави, захист її суверенітету, територі-
альної цілісності та недоторканості державного кордо-
ну.

На нашу думку, вищому політичному керівництву
державі необхідно забезпечити ефективну реалізацію
трьох першочергових завдань щодо удосконалення кад-
рової політики Збройних Сил України в умовах потен-
ційної військової агресії на суверенітет та територіальну
цілісність України з боку Росії.

Перше завдання з удосконалення кадрової політики
Збройних Сил України має забезпечити безумовну де-
політизацію українського війська. Збройні Сили Украї-
ни мають служити українському народові, бути поза по-
літикою та не за яких обставин не бути інструментарієм
жодної політичної сили в країні.

Необхідно підготувати проекти нормативно-право-
вих та законодавчих актів, які б унеможливили спроби
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жодної політичної сили використовувати армію задля
реалізації власних політичних амбіцій. Акцентуємо ува-
гу на тому, що у Збройних Сил України ключове завдан-
ня формування та реалізації кадрової політики має бути
спрямоване на створення боєздатних, мобільних, профес-
ійно підготовлених, морально та психологічно мотиво-
ваних, всебічно забезпечених військових підрозділів,
здатних швидко та ефективно реагувати на реальні та
потенційні загрози національній безпеці держави у
військовій сфері. При цьому призначення на керівні по-
сади у Збройних Силах України мають відбуватись вик-
лючно за професійними, моральними та діловими якос-
тями без жодних політичних уподобань.

Друге завдання з удосконалення кадрової політики
Збройних Сил України необхідно спрямувати на підтри-
мання високого морально-психологічного стану особо-
вого складу української армії. Це завдання є вкрай необ-
хідним з огляду на необхідність:

— вжити невідкладних заходів з метою адекватної
протидії сучасній російській експансії на суверенітет та
територіальну цілісність держави;

— здійснити комплексні випереджувальні заходи з
нарощування бойового потенціалу Збройних Сил Украї-
ни в особливий період у разі загрози масштабної агресії
проти України;

— забезпечити високу мобілізаційну готовність
Збройних Сил України в особливий період для відсічі
збройної агресії на територію держави;

— удосконалити соціально-психологічну роботу,
військово-патріотичне та духовне виховання особового
складу;

— забезпечити соціально-психологічний супровід
військової служби;

— забезпечити комплектування українського війська
резервістами, з числа громадян України за планами моб-
ілізаційної підготовки та мобілізації;

— посилити інформаційну складову про діяльність
Збройних Сил України, спрямувавши її на формування в
громадянському суспільстві позитивного іміджу украї-
нського війська, а також відновлення поваги та престиж-
ності до військової професії.

Третє завдання з удосконалення кадрової політики
Збройних Сил України має передбачити вжиття загаль-
нодержавного комплексу невідкладних заходів, що ма-
ють бути спрямовані на суттєве підвищення мотивації до
проходження служби у Збройних Силах України шля-
хом:

— забезпечення неухильного дотримання усіх перед-
бачених законодавством соціальних гарантій для військо-
вослужбовців та членів їх сімей;

— суттєве підвищення рівня грошового забезпечен-
ня з одночасним впровадженням системи стимулювання
військовослужбовців за високі досягнення у службовій
діяльності та бойовій підготовці;

— підвищення рівня державних соціальних гарантій
з питань забезпечення житлом військовослужбовців та
удосконалення їх медичного забезпечення;

— створення належних соціальних та побутових умов
для проходження військової служби.

Отже, нами визначено три першочергових завдання
з удосконалення кадрової політики Збройних Сил Укра-
їни в умовах потенційної військової агресії на суверені-
тет та територіальну цілісність України з боку Росії. Ви-
конання цих завдань, сприятиме підвищенню боєготов-
ності Збройних Сил України.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що сьогодні

Україна переживає один із самих складних та драматич-
них періодів своєї новітньої історії. Вперше за часів неза-
лежності, Україна постала перед серйозною загрозою
щодо втрати суверенітету та юридичного титулу на час-

тину суверенної території, що у комплексі загрожує со-
борності українських земель.

Зазначимо, що удосконалення кадрової політики в
українській армії не повинно обмежитись лише реаліза-
цією трьох вище названих завдань. Нагальною потребою
є проведення широкомасштабної кадрової реформи сек-
тору безпеки і оборони України, що буде спрямована на
реформування всієї системи управління у військових та
правоохоронних органах, удосконалення системи підго-
товки та професіоналізації, а також залучення громадсь-
кості до демократичного цивільного контролю за діяль-
ністю сектору безпеки і оборони України з метою вико-
ренення корупційних проявів та непрозорості кадрових
рішень.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики, є на наш погляд подальше вивчення кращого досв-
іду європейських країн щодо удосконалення кадрової
політики у безпековій та оборонній сфері.
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У статті розкриваються специфічні особливості в розумінні сучасних стратегій територіального роз-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкове суспільство вимагає впровадження адекват-

них стратегій державного управління територіальним
розвитком, зокрема, із застосуванням технології реде-
велопменту з метою забезпечення сталого розвитку те-
риторій. Наукова розробка цієї проблеми має важливе
значення для поглиблення інституціональних засад рин-
ку нерухомості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концептуальні аспекти редевелопмента як інстру-

мента підвищення економічної ефективності міст, прин-
ципи та методи управління нерухомістю в контексті
підвищення економічного потенціалу міста аналізують
у своїх наукових працях А. Асаул, Н. Долгова, І. Заго-
руйко, І. Мазур, М. Новожилова, О. Питкін, О. Туфлі-
на, В. Шапіро та ін.

Разом з тим, чимало питань, що стосуються інститу-
алізації ринку нерухомості, зокрема, проблема включен-
ня технології редевелопменту до стратегій сталого роз-
витку територій в умовах трансформаційного суспільства,
ще не знаходить достатнього вирішення в наукових роз-
відках.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є осмислення процесу редевелоп-

менту в сучасних стратегіях державного управління те-
риторіальним розвитком, що формуються на засадах
ринкових відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "стратегія" походить від грецького

στρατηγία — мистецтво підготовки і ведення війни, або

мистецтво керівництва суспільною, політичною бороть-
бою; за сучасною англійською мовою strategy означає
оперативне мистецтво. Переносно "стратегія" — це свідо-
мо обраний напрям соціальних дій (лінія поведінки), за
яким окремі ходи, комбінації, прийоми підпорядковано
загальному, науково обгрунтованому плану, програмі чи
проекту. В свою чергу, види соціальних дій за змістом і
смислом можуть розкриватися через такі поняття:

— змінювати — заміщувати одне іншим, перетворю-
вати що-небудь (стан, ознаку, властивість тощо) у щось
інше;

— реформувати — якісно перетворювати, перебудо-
вувати, змінювати шляхом нововведень будь-яку сферу
суспільного життя;

— модернізувати — змінювати, удосконалювати
відповідно до сучасних вимог і потреб; надавати минуло-
му невластивих йому сучасних рис, осучаснювати;

— трансформувати — перетворювати, якісно зміню-
вати вигляд, форму, істотні властивості чого-небудь [3].

Отже, у зазначеній множині визначень лише "зміню-
вати" не означає без попереднього пояснення, що соці-
альні дії спрямовані на "розвиток", адже "змінювати" —
це іще і "зламувати", "знищувати" і т. ін. Відтак, стратегія
державного управління має передбачати досягнення ста-
лого соціально-економічного розвитку окремих тери-
торій та суспільства в цілому завдяки реформуванню,
модернізації, трансформації основних сфер життєдіяль-
ності людини, а не просто зміни в цих сферах.

Звичайна, природна логіка розуміння стратегії як
планомірне досягнення протягом тривалого часу мож-
ливих (бажаних) станів соціальної системи в майбутньо-
му на основі аналізу досягнутих результатів та наявних
ресурсів і потенціалів стосується галузевого підходу (так
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званий нормативний підхід) з використанням сучасних
наукових досягнень, статистичних прогнозів та іншої
офіційної інформації з метою з'ясування загальних тен-
денцій розвитку та визначення відповідних заходів для
досягнення визначених цілей.

Разом з тим, сьогодні активно поширюються методи
стратегічного планування, що запозичені зі сфери корпо-
ративного менеджменту. Їх специфічною особливістю є
цілеспрямована зорієнтованість на осмислення можливо-
стей покрокових дій з метою досягнення цілей запланова-
ної модернізації. Такий підхід грунтується на принципі
раціональності, оскільки його основними заходами є роз-
робка спільного (органи державного управління та орга-
ни місцевого самоврядування як єдині цілісності з розви-
нутою корпоративною культурою; влада та громадяни як
комунікуючі партнери) стратегічного бачення майбутньо-
го, а також вибір науково обгрунтованої стратегії та
новітніх соціальних і управлінських технологій для його
реалізації. Цей підхід користується значною підтримкою
політичного керівництва в розвинутих соціальних практи-
ках, оскільки він забезпечує прозорість, передбачуваність,
ефективність та динамізм в діях місцевої влади [10].

Разом з тим, якщо процес визначення майбутнього
пов'язаний з використанням методу екстраполяції та га-
лузевого підходу, то більш новою сучасною тенденцією
є застосування так званого глобального підходу, що ор-
ієнтується на охоплення стратегією всіх аспектів тери-
торіального розвитку в їхньому комплексі, й методу, що
в США відомий як "backcasting" (англ. "ретрополяція")
— зворотне прогнозування, а в Європі отримав назву
"нормативного підходу" (фр. "approche normative") [10;
11; 13]. Щодо реальної практики їх застосування, то обид-
ва зазначені підходи продовжують співіснувати в стра-
тегіях управління європейських територій, зокрема, євро-
пейських міст.

У концепціях стратегічного планування висловлюєть-
ся ідея, що майбутнє може бути передбачене шляхом ек-
страполяції наявних тенденцій зростання, що історично
(еволюційно) формуються в соціальних системах [1]. Тоб-
то процес планування має відштовхуватись від існуючо-
го стану соціальної системи на основі аналізу її минулих
станів і, таким чином, здійснюватись прогнозування зви-
чайного, природного стану майбутнього. Така методо-
логія розробки стратегій широко використовувалась в
розробці стратегій соціально-економічного розвитку та-
ких європейських міст, як Барселона, Брно, Будапешт,
Венеція та Единбург. До недоліків цієї методології євро-
пейські фахівці відносять зайву, на їхню думку, "технок-
ратичність", що більше підходить для адміністративних,
аніж для політичних процесів [12].

Нормативний підхід передбачає моделювання перс-
пективи розвитку на основі наперед сформульованої
мети, тобто у зворотному напрямку — від майбутнього
до теперішнього. Він включає два важливих етапи: (1) ви-
значення бажаного майбутнього; (2) розробку заходів,
які необхідно реалізувати в теперішньому з метою досяг-
нення бажаного майбутнього. Цю методологію викори-
стано при розробці стратегій територіального розвитку
Белфаста, Берліна, Утрехта, Дубліна, Нанта, Туріна та
інших міст. Однак, на думку спеціалістів, негативним на-
слідком використання такої методології може стати роз-
робка рекомендацій утопічного або занадто загального
характеру [10].

Не менш плідним є й інтегративний підхід, що поєднує
переваги двох попередніх. Він дозволяє зіставити варі-
анти можливого майбутнього, визначеного за рахунок
екстраполяції минулих тенденцій, з бажаним майбутнім,
побудованим на основі нормативного підходу. Цей підхід
отримав назву "стратегічної прогалини" (автор Д. Харі-
сон). "Стратегічною прогалиною" Д. Харісон називає поле
стратегічних рішень, які мають прийняти керівники орга-
нізації для того, щоб переспрямувати наявні тенденції
розвитку (нижня межа) на інше, що забезпечить досяг-

нення потрібних параметрів розвитку організації (верх-
ня межа). Такий підхід до стратегічного планування ак-
центує на приведенні у відповідність "того, що можливо"
з "тим, чого треба досягти". Його успішно застосовували
окремі європейські міста, зокрема, Більбао, Бірмінгем,
Ліон, Лідс, Лілль, Ґетеборг, Гельсінкі й Відень [10].

На відміну від галузевого підходу, що розглядає ок-
ремо кожну ситуацію, глобальний підхід передбачає вив-
чення взаємодії між складовими системи, що значно роз-
ширює можливості стратегічного аналізу. Тобто йдеть-
ся не лише про передбачення можливих змін у тій чи іншій
сфері, а про поступовий перехід до управління територі-
альним розвитком на основі ранжування стратегічних
завдань [10].

Генезис і розвиток в Україні інститутів та інфра-
структури ринкової економіки, в тому числі й ринку не-
рухомості, вимагає реструктуризації і модернізації, а та-
кож запровадження якісно нових стандартів економіч-
них відносин задля створення єдиного пропорційно улаш-
тованого національного господарського комплексу та
внутрішнього ринку. А це потребує створення стратегіч-
ної довготермінової програми ринкових перетворень,
враховуючи специфічні особливості ресурсного потенц-
іалу та істотні відмінності в основних економічних та соц-
іальних характеристиках окремих регіонів країни. Про-
те для усіх регіонів особливого значення набуває інсти-
туціональний розвиток ринку нерухомості.

Темпи розвитку ринку нерухомості в Україні суттє-
во різняться протягом останніх років. Так, у 2004—2008
рр. ринок нерухомості найбільших міст України розви-
вався швидкими темпами, що призвело до граничного
зменшення вільних площ для забудови в межах міської
території. При цьому значна частина міських територій
(за оцінками експертів від 15 до 40%) зайнята промисло-
вими зонами, не функціональними земельними площами
та окремими об'єктами, тобто використовуються неефек-
тивно [6].

Остання світова фінансово-економічна криза поглиб-
лює проблеми: значну частину поточних інвестиційно-
будівельних проектів, які нещодавно знаходились у про-
цесі реалізації, сьогодні заморожено. Однак це не знімає
з порядку денного наукового пошуку нових технологій
для вирішення зазначених проблем, зокрема, що пропо-
нуються в сучасній теорії редевелопмента.

Отже, спробуємо з'ясувати реальні можливості щодо
застосування сучасних технологій із редевелопмента в
трансформаційному суспільстві та визначити у зв'язку з
цим роль державного управління в процесі модернізації
територій.

Політична нестабільність в Україні після відомих
подій 2004 р. та світова фінансово-економічна криза
(її початок у 2008 р.), що вперше в історії ринкового
суспільства пов'язана з операціями на ринку нерухо-
мості, призвели до поступового скорочення платосп-
роможного попиту і, як наслідок, падіння обсягів ви-
робництва в значній кількості галузей народного гос-
подарства, продажів і прибутку в переважаючій
більшості секторів ринку. Це стає ключовою пробле-
мою й для розвитку будівельної сфери та ринку неру-
хомості. За даними Державної служби статистики об-
сяги будівництва в Україні за січень-вересень 2012 р.
скоротилися на 9,1% щодо аналогічного періоду
2011 р., зростання ж цього показника на 2,5 % в січні
2012 р. було викликано, на думку фахівців, сезонним
коливанням попиту. Незначне збільшення обсягів на
0,3% зафіксовано лише в травні 2012 р., що можна по-
яснити активізацією робіт у зв'язку із завершенням бу-
дівництва об'єктів футбольного чемпіонату Євро —
2012 [9].

Відбувається згортання й вторинного ринку житло-
вої нерухомості, про що свідчить приклад Києва. Так, у
період з 1 січня 2013 р. по 1 січня 2014 р. в столиці було
укладено 16154 угоди купівлі/продажу квартир на вто-
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ринці. Це помітно менше, ніж у 2012 р. (тоді за рік було
продано 19 259 квартир). Але ще гірше статистика по міся-
цях: 2315 угод в липні і лише 818 в грудні 2013 р.

Більш того, якщо наприкінці літа в Києві пропонува-
лися на продаж 55 тис. квартир, то до кінця року їх
кількість скоротилася до 30 тис. При цьому ціни особли-
во не змінилися: за 2013 р. індекс вартості вторинного
житла в столиці знизився з 1554 дол. США до 1543 за один
кв. м. Приблизно така сама картина вторинного ринку
нерухомості й в інших містах України [8].

Отже, у сучасному українському трансформаційно-
му суспільстві особливої актуальності набувають пробле-
ми адекватного впливу держави щодо подолання нега-
тивних тенденцій на ринку нерухомості, який до фінан-
сово-економічної кризи 2008 р. уже набув певної змістов-
ності, оформлення та структуризації власних суб'єктів
ринку.

Окрім того, слід враховувати й державні впливи за умов
подальшого сталого розвитку. Стратегії розвитку будів-
ництва та архітектури міста в будь-якій країні можна вва-
жати суттєвим організаційним механізмом державного
управління на муніципальному рівні, а конкретні проекти
з будівництва нерухомості, — важливою організаційною
формою функціонування будівельної галузі. І стратегії, і
проекти хоч і стосуються управління нерухомістю, вони
мають як свої специфічні риси, так і загальне. Важливою
спільною ознакою є те, що в процесі реалізації вони по-
требують значних обсягів капітальних вкладень і певного
часу (довготривалість щодо термінів виконання). Відтак,
отриманий продукт проекту — побудований об'єкт неру-
хомості — із-за звичайних ("природних") ринкових змін у
часі може збільшувати свою собівартість, що здатне вик-
ликати й зміни його функціонального призначення у відпо-
відності до поточного стану ринку нерухомості (стану "по-
пит — пропозиція"). Тобто виникає важлива проблема пе-
репрофілювання, або зміни функціонального призначен-
ня нерухомості як продукту проекту в процесі реалізації
проекту чи при його завершенні. До того ж, ефективним
перепрофілювання вважається лише тоді, коли воно не
зачіпає конструктивних характеристик об'єкту або сто-
сується мінімально можливих змін.

Сучасні технології вирішення проблем "перепрофі-
лювання" будівель, споруд та їх навколишніх територій
пропонуються в теорії редевелопмента [6; 9], що є віднос-
но новою для української наукової думки. При цьому,
території, яких стосується редевелопмент, поділяються
на такі типи: (1) ті, що повністю звільняються від будівель
та забудовуються заново, і (2) ті, що лише реконструю-
ються чи модернізуються.

Редевелопмент — це реконструкція, перепрофілю-
вання і зміна цільового призначення окремих об'єктів
нерухомості, груп будівель (фабрик, заводів), а також
цілих територій з метою їх більш ефективного викорис-
тання для власників та інших осіб, у тому числі і для пуб-
лічних утворень, тобто владних структур. Як інструмент
підвищення економічної ефективності міста редевелоп-
мент є досить поширеним у світовій практиці. Інститут
редевелопмента вже понад півстоліття вважається обо-
в'язковим елементом у розвитку територій великих міст.
Ухвалення рішення при виборі стратегії розвитку деве-
лоперського проекту (будівництво нового об'єкта), або
проекту редевелопмента (реконструкція існуючого об'єк-
та) — грунтується, в тому числі, й на урахуванні обсягів
витрат на придбання ділянки з дозвільною документа-
цією, які в ряді випадків можна порівнювати з купівлею
старої будівлі. При цьому, з одного боку, витрати на бу-
дівництво мають значно перевищувати витрати на рекон-
струкцію, а з іншого, — прибутковість нового будівницт-
ва має бути беззаперечно вищою [6].

Звернемося до визначення основних переваг і не-
доліків редевелоперських проектів. Перевагами рекон-
струкції фахівці вважають: значний час для отримання
дозвільних документів на земельну ділянку під нове буд-

івництво; наявність зручних транспортних шляхів; на-
явність зовнішніх інженерних комунікацій; дефіцит май-
данчиків під нове будівництво; наявність у центрі міста
промислових зон, офісних споруд, що будувалися за ра-
дянських часів; скорочення термінів будівництва.

Недоліками реконструкції називають: наявність у
об'єкта декількох власників; об'єкт може бути пам'ятни-
ком архітектури; трудність переулаштування внутрішніх
інженерних комунікацій — ліфти, кондиціонування і т.
ін.; відсутність достатньої за обсягом прилеглої території
(наприклад, відсутність місць для паркування автотранс-
порту); необхідність інвестицій для перебазування вироб-
ництв, що можуть бути співставними з інвестиціями в
будівництво нового заводу (зазвичай компенсуються
місцевим муніципалітетом); відсутність єдиної концепції
освоєння території, наявність розрізнених об'єктів, які
розвиваються без урахування інтересів сусідів [6].

Що стосується соціально-економічних аспектів про-
блеми девелопменту, розвитку ринку нерухомості в кон-
тексті підвищення економічного потенціалу міста, а та-
кож специфічних особливостей застосування основних
принципів, форм і методів управління нерухомістю, то все
це знаходить широке відображення в наукових публіка-
ціях фахівців [2; 4 та багато ін.].

Сучасна теорія редевелопменту пропонує й певну
класифікацію проектів редевелопменту. Зокрема проек-
ти прийнято характеризувати:

— за розмірами: величина корисної площі й період
окупності: глобальні — вимагають значних інвестицій, що
пов'язані з розчищенням територій, зайнятих колишні-
ми виробництвами, зведенням нових об'єктів, перебазу-
ванням чи закриттям підприємств, а також витратами
місцевих і національного бюджетів; місцевого значення
— пов'язані з перепрофілюванням існуючих будівель і
споруд для іншого призначення;

— за типом реконструкції: без виведення або з виве-
денням об'єкта з експлуатації;

— за джерелом інвестицій: державний бюджет; мун-
іципальні бюджети; великі редевелоперські компанії; при-
ватні інвестори; реінвестування поточних надходжень від
оренди;

— за функціональним призначенням: підвищення
класності без зміни функціонального призначення (на-
приклад, в сегменті офісної нерухомості: офіси від класу
С до класу В); зміна функціонального призначення (жит-
лові будівлі — готелі );

— з причини виникнення: конкуренція — поява но-
вих форматів, мережевий девелопмент; моральне зношен-
ня — невідповідність поточним стандартам комфорту та
безпеки; відсутність достатнього фінансування; зміна
попиту — насичення ринку;

— за рівнем ризиків проекту: високоризикові проек-
ти (глобальний рівень); проекти з низьким рівнем ризику
(проекти місцевого рівня) [6].

Стратегії редевелопмента можуть комбінуватися між
собою, тобто їх набір в кожному випадку є різним. Успіх
в упровадженні проектів редевелопмента значною мірою
залежить від дії в конкретному соціально-економічному
просторі й часі певної множини суттєвих чинників, що
впливають на вибір тієї чи іншої стратегії, а саме: від рівня
конкуренції на ринку нерухомості; від територіального
розташування об'єкта нерухомості (близькість скверів,
парків, зон відпочинку, транспортна доступність); фізич-
них, техніко-технологічних та інших характеристик
будівлі; наявного складу орендарів; стану інженерної
інфраструктури; транспортної доступності; фінансових
можливостей девелопера та ін. [5].

Сталий розвиток сучасних територій (міст, регіонів
тощо) вважається фахівцями багатоцільовим та багато-
критерійним процесом [5], що потребує багатовимірної
оптимізаційної моделі процесу редевелопмента [6]. Особ-
ливе місце в цьому процесі належить, як зазначалося,
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стратегічному плануванню розвитку території міста, що
має включати й проекти редевелопмента, послідовна ре-
алізація яких, з нашої точки зору, сприяє подоланню ста-
ну депресивності окремих його територій та соціально-
економічних викликів, позитивно впливає на якість у
життєзабезпеченні громадян, дозволяє з мінімальними
втратами адаптуватися до швидкозмінних умов зовніш-
нього та внутрішнього ринкового середовища.

При цьому фактор ринкової доцільності перетворень,
пов'язаних з редевелопментом, — місце розташування
об'єкта нерухомості (архітектурне оточення, наявність
природоохоронних зон тощо) та рівень конкуренції, —
не може вважатися переважаючим без реальних соціаль-
них і економічних змін (рівень занятості, наявність робо-
чих місць, розвиток малого і середнього підприємницт-
ва, місцеві податки і збори та ін.). У свою чергу, зазначене
вимагає соціальної відповідальності бізнесу, організації
реального, дієвого державно-приватного партнерства з
мінімальними втратами для існування конкурентних рин-
кових відносин у суспільстві [6].

Значущість такого партнерства суттєво зростає за
умов, коли з'являється проблема подолання тенденцій
консервування депресивного стану окремих територій.
Функціональна переорієнтація подібних територій має
включати зміну призначення майбутніх переулаштованих
об'єктів нерухомості. Внаслідок реалізації проекту реде-
велопмента можуть з'явитися нові житлові масиви із су-
часною розвинутою інфраструктурою, зони відпочинку,
культурно-розважальні та освітні установи, спортивно-
оздоровчі об'єкти, офісні та торгові центри, технопарки,
ландшафтні об'єкти і т. ін.

ВИСНОВКИ
Основною метою проекту редевелопмента в сучасно-

му трансформаційному суспільстві, на нашу думку, можна
вважати розробку та реалізацію таких пріоритетних на-
прямків стратегічного розвитку території міста: якісні зміни
щодо благоустрою міської території; забезпечення відпов-
ідного екологічного стану міста; удосконалення інфраст-
руктури; збереження та примноження історико-культур-
ної спадщини; зростання престижності території і її зруч-
ності для проживання громадян; розвиток туристично-рек-
реаційної галузі; суттєве збільшення нових робочих місць;
підвищення якості та вартості нерухомості тощо.

Важливим аспектом в оцінці проектів редевелопмента
можна вважати якісні зміни міського середовища завдяки
ефективної співпраці органу місцевого самоврядування,
соціально відповідального підприємництва й громадськості.
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ВСТУП
Необхідність розвитку інтеграційних підприємницьких про-

цесів в аграрному секторі, що активно взаємодіє з економікою
країни в цілому, в ринкових умовах очевидна. При цьому спе-
цифіка цієї сфери зумовлюється, з одного боку, інерційністю
розміщення матеріальних чинників (земельних ресурсів, бага-
торічних насаджень, будівель, споруджень та ін.), а з іншого —
динамічністю та невизначеністю економічних умов. Розвиток
інтеграційних підприємницьких процесів в аграрному секторі в
багатьох розвинених країнах розвивається в основному в тако-
му напрямку: об'єктом інтеграції стає сільське господарство, а
основною координуючою і регулюючою силою несільськогос-
подарські фірми.

Розвиток концепції інтеграційної реструктуризації якнай-
повніше відповідає завданням відповідності аграрних бізнес-
структур змінам, що відбуваються, в зовнішньому середовищі,
оскільки припускає управління процесом формування та вико-
ристання сінергетичних ефектів, що виникають при її реалізації.
Дійсно, саме інтеграційні перетворення дозволяють формува-
ти унікальні конкурентні переваги на базі нових інтеграційних
активів підприємства, створених за допомогою поєднання не-
профільних активів з профільними та організації у такий спосіб
нових бізнес-напрямів, що значно розширюють можливості ос-
новного напряму діяльності. У зв'язку із цим дослідження ме-
ханізмів державного регулювання розвитком інтеграційних
підприємницьких процесів в аграрному секторі є складним та
актуальним науково-практичним завданням.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розвиток інтеграційних процесів в аграрному секторі

здійснює вплив на здійснення усіх відтворювальних процесів.
При створенні інтеграційних аграрних формувань проявляєть-
ся закономірність у створенні замкнутого технологічного лан-
цюжка, впровадженні технологічних інновацій, спрямованих на
скорочення матеріально-технічних витрат, ефектному викори-
станні ресурсів та отриманні позитивного ефекту від діяльності.
Закономірності розвитку аграрної підприємницької структури
як системи неминуче призводять до того, що незалежно від
стадії її життєвого циклу вона повинна мати властивості, що
забезпечують її перебування на ринку. Це передусім її адап-
тивність до ризикових умов бізнес-середовища на основі само-
організації системи, спрямованої на стійкість, конкурентосп-
роможність та ефективність функціонування.

Формування інтегрованих формувань у регіонах є комп-
лексом взаємопов'язаних завдань зі створення господарюючо-

го суб'єкта, який повинен функціонувати на основі відповідної
виробничої структури, фінансово-кредитних відносин між його
учасниками та механізмів державного регулювання їх діяль-
ності. В роботі ставиться завдання обгрунтувати основні меха-
нізми державного регулювання розвитком інтеграційних
підприємницьких процесів в аграрному секторі.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інтенсивний розвиток інтеграційних процесів у різних об-

ластях економіки зарубіжних країн можна віднести до початку
ХVII століття, коли виникли перші акціонерні суспільства, і
європейськими державами почали освоюватися нові землі. Про-
те розвиток інтеграційних підприємницьких процесів в аграр-
ному секторі більшість учених відносять лише до кінця ХVХ —
початку ХХ століття і пов'язують її з індустріалізацією сільсько-
го господарства в результаті становлення таких галузей, як
сільськогосподарське машинобудування, тракторобудування,
виробництво сільськогосподарських отрутохімікатів і інших.

Розвиток механізмів державного регулювання розвитком
інтеграційних підприємницьких процесів в аграрному секторі в
економічно розвинених зарубіжних країнах здійснюється в ос-
новному таким чином:

а) існування різного виду контрактів з виконання виробни-
чих або збутових послуг;

б) існування довготривалих контрактів на основі оренди
засобів виробництва;

в) комбінування виробництва на контрактній основі;
г) інтеграція виробництва на базі фермерських коопера-

тивів;
д) співпраця промислових і фермерських підприємств;
е) інтеграція на основі повного об'єднання (злиття) вироб-

ничих об'єктів;
ж) інші [1, с. 37].
Важливою економічною функцією держави в країнах, що

розвиваються, є планування та регулювання розвитку регіонів
агропромислового виробництва. Ця функція держави приво-
дить до комплексності в економіці, до розвитку інтеграційний
процесів між промисловістю та сільським господарством. Од-
нак економічна роль держави в країнах, що розвиваються, ви-
являється не тільки в плануванні економічного розвитку, регу-
люванні приватної економічної діяльності, але й у безпосередній
участі в матеріальному виробництві. Цей процес найбільше про-
явився в створенні в цих країнах АПК, які являють собою один
із важливих елементів індустріального перетворення аграрної
периферії афроазіатських держав.
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Системні закономірності іноземного досвіду розвитку ме-
ханізмів державного регулювання розвитком інтеграційних
підприємницьких процесів в аграрному секторі — необхідні,
істотні, постійно такі, що повторюються взаємозв'язки явищ та
процесів, що проявляються в підприємницькій діяльності та виз-
начальної умови і форми процесу її становлення і розвитку в
аграрній сфері.

Перехід до інтегрованого виробництва об'єктивно обумов-
лений рівнем розвитку продуктивних сил та міжгалузевих
зв'язків. Інтеграція може розглядатися як суспільно-економіч-
ний процес, що виникає на певній стадії розвитку продуктив-
них сил, коли організаційно-економічні фірми міжгалузевої
взаємодії виявляються недостатньо дієвими і не забезпечують
подальшого підвищення ефективності аграрного виробництва
[2, с. 28].

Під інтеграційним розвитком необхідно розуміти функці-
онування підприємницьких структур на основі прояву діалек-
тичних процесів інтеграції і диверсифікації як у рамках одного
життєвого циклу підприємницького формування, так і в забез-
печенні своєчасного переходу на якісно новий рівень розвитку
бізнесу. Вирішення проблеми забезпечення ефективної взає-
модії основної та допоміжної діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств є складним і багатогранним завданням. Це го-
ворить про необхідність створення державою в аграрному сек-
торі нових інституціональних форм — інтегрованих організацій,
що функціонують на основі інтеграції і диверсифікації. При цьо-
му можлива аутсорсінгова модель ведення бізнесу [3, с. 50].

Необхідність трансформації аграрної сфери як відкритої
системи, що активно взаємодіє з економікою країни в цілому, в
ринкових умовах очевидна. При цьому специфіка цієї сфери
зумовлюється, з одного боку, інерційністю розміщення матері-
альних чинників (земельних ресурсів, багаторічних насаджень,
будівель, споруджень та ін.), а з іншої — динамічністю та невиз-
наченістю економічних умов.

З цього виходить, що інтеграція і диверсифікація виступа-
ють найважливішими умовами розвитку аграрної підприємниць-
кої діяльності на сучасному етапі, витікаючими із закономірно-
стей та особливостей ведення агробізнесу. На відміну від тра-
диційної концепції реструктуризації, що будується на концен-
трації усіх ресурсів на базовому бізнес-напрямі, інтеграційна
реструктуризація за рахунок масштабного охоплення багать-
ох напрямів забезпечує не лише маневреність та адаптивність
бізнесу, але і зростання його ефективності.

Нова якість бізнес-системи інтеграційного типу формуєть-
ся на базі сінергетичної взаємодії тих, що становлять систему
елементів, об'єднаних в єдине ціле і раніше функціонуючих відо-
соблено. При цьому поєднання різнопрофільних напрямів роз-
витку бізнесу на економічній платформі аграрного підприєм-
ства супроводжується перенесенням зони прибутковості в пе-
реробку як в останню технологічну ланку в створеній бізнес-
системі.

На відміну від традиційної концепції реструктуризації, що
будується на концентрації усіх ресурсів на базовому бізнес-на-
прямі, інтеграційна реструктуризація за рахунок масштабного
охоплення багатьох напрямів забезпечує не лише маневреність
та адаптивність бізнесу, але і зростання його ефективності.
Інтегрована взаємодія аграрних підприємницьких структур —
це закономірне економічне явище об'єктивного історичного
процесу, яке забезпечує стійкий організаційно-економічний
розвиток суб'єктів великого, середнього і малого аграрного
бізнесу, сприяє стабілізації інтегрованої підприємницької струк-
тури і витікає з сукупності системних закономірностей розвит-
ку аграрного підприємництва.

Інтегровані форми суб'єктів аграрного підприємництва
мають тенденцію до внутрішньо фірмового зростання. Це може
відбуватися у формі горизонтальної кооперації або інтеграції
шляхом об'єднання аграрних підприємств, що знаходяться на
одній технологічній стадії; по-друге, у формі вертикального об-
'єднання за рахунок включення у власну структуру технологіч-
но пов'язаних аграрних підприємств.

Таким чином, кооперація та інтеграція, їх сучасні органі-
заційні форми виступають найважливішими чинниками страте-
гічної спрямованості на експансію і зростання аграрних підприє-
мницьких структур, отримання за рахунок цього позитивного
ефекту, який характеризується перевищенням сукупного ре-
зультату над сумою його складових. Це потребує удосконалення
механізмів державного регулювання розвитком інтеграційних
підприємницьких процесів в аграрному секторі.

Розробка механізму державного регулювання таких струк-
тур полягає в обгрунтуванні методичних положень, що забез-
печують реалізацію конкретних етапів та процедур вирішення
поставлених завдань. Однією з головних умов підвищення еко-
номічної ефективності аграрного підприємництва є поглиблення
територіальної, регіональної та міжгосподарської спеціалізації
та інтеграції. Формування аграрних інтегрованих формувань
повинне охоплювати наступні рівні: міжгосподарська інтегра-

ція (всередині організації); територіальна (на районному та
міжрайонному рівні); регіональна (на регіональному рівні).

На цій основі розвиваються регіональні, міжрегіональні
зв'язки, співпраця товаровиробників аграрної продукції,
здійснюється розподіл праці, розподіл виробництва на техно-
логічні стадії що полегшує впровадження інновацій.

Вітчизняний та зарубіжний досвід показує, що при спеціа-
лізації, кооперації та інтеграції відповідно до природних та еко-
номічних умов створюються найбільш сприятливі передумови
для зростання продуктивності праці, освоєння найбільш ефек-
тивних технологій та виробництв. Сучасний рівень розвитку аг-
рарного бізнес-середовища підвищує значущість таких систем-
них закономірностей, як прогресуюча систематизація та фак-
торизація, які ускладнюють процес інтеграційної взаємодії.
Взаємодія внутрішнього середовища інтегрованої аграрної
підприємницької структури із зовнішнім середовищем створює
потенційні можливості для виникнення нестійких станів та по-
яви услід за нестійкістю нової, більш впорядкованої структури.

Також дуже важливо вміти своєчасно та адекватно оціню-
вати стан аграрного сектору та тенденції його розвитку для уп-
равління інтеграційними процесами в аграрному підприєм-
ництві. Таким чином, виходячи з проведених наукових дослід-
жень, державні структури можуть, і повинні, відповідно рівню
своєї компетенції в тій або іншій формі брати участь в інтеграц-
ійних процесах в аграрному секторі за допомогою використан-
ня наступних напрямів: забезпечення продовольчої безпеки на
всіх рівнях; раціональне розміщення продуктивних сил за тери-
торію регіонів; мінімізація виробничих витрат і обігових вит-
рат; вирішення питань оподаткування, його міжрегіональної ун-
іфікації; підтримка і стимулювання розвитку агропромислових
об'єднань; участь державних структур в агропромислових об'єд-
наннях; відновлення керованості в АПК і впливу на нього дер-
жавних органів влади.

ВИСНОВКИ
Отже, інтеграційні підприємницькі процеси в аграрному

секторі мають циклічний характер з переходом на новий етап
спірального розвитку у разі вичерпання потенціалу розвитку
кожного циклу. При цьому необхідно виділити три основні типи
інтеграційних процесів: екстенсивна інтеграція — нарощуван-
ня і реалізація ресурсного потенціалу при незмінності органі-
заційно-економічного устрою, внутрішньогалузева інтеграція
— у рамках аграрного сектору, галузева інтеграція.

Таким чином, удосконалення механізмів державного ре-
гулювання розвитком інтеграційних підприємницьких процесів
в аграрному секторі призведе до підвищення ефективності діяль-
ності інтегрованих структур в аграрному підприємництві дося-
гається за рахунок наступних чинників: консолідації капіталів
учасників бізнес-структури і використання їх для реалізації інве-
стиційних проектів за найбільш ефективними напрямами роз-
витку; трансфертного ціноутворення, тобто реалізації товарів
або послуг взаємозалежними суб'єктами підприємництва за
внутріфірмовими цінами; диверсифікації виробництва; зростан-
ня реалізації за рахунок збільшення об'ємів випуску і зміни асор-
тименту; прискорення розвитку обігу капіталу; перерозподілу
ризиків і податкової відповідальності; оптимізації структури
відносин власності в групі; консолідації технологічного ланцюж-
ка; кооперації у виробничій та маркетинговій діяльності; раціо-
нального використання елементів господарського механізму
інтегрованих аграрних структур (лізинг, внутрішні кредити,
внутрішній бартер); використання механізмів залучення
зовнішніх ресурсів (зовнішні кредити, субсидії, пільги).
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Україна об'єктивно має потужний туристичний потен-
ціал, який, на жаль, використовується не дуже ефективно.
Це є визначальним питанням, яке має диференційовану
структуру. Причини такого становища полягають у
складній соціально-економічній ситуації в державі, у не-
врегульованості механізмів стимулювання туристичної
індустрії, відсутності ефективної стратегії розвитку цієї
галузі як на національному, так і на регіональному рівнях.
Ситуація, що склалася в туристичній сфері останнім ча-
сом, вимагає активного пошуку шляхів подолання кризо-
вих явищ та інтенсифікації виробництва туристичного про-
дукту із забезпеченням необхідної його якості.

Проблеми, які можна спостерігати у дійсний час у га-
лузі туризму України, є "спадком", який залишився нашій
державі після розпаду СРСР. Тому ці явища є досить гли-
бинними, а їх розв'язання потребує комплексного та про-
думаного підходу. Так, виробнича база галузі формува-
лась в основному за радянських часів, тому серед об'єктів
інфраструктури переважають великі комплекси із знач-
ною концентрацією місць і низьким рівнем комфорту.
Відсутня скоординована висококваліфікована та грамот-
на система дій з виведення туристичного продукту Украї-
ни на світовий ринок, яка давала б відчутні результати.

Поряд із зазначеним, низький рівень обслуговуван-
ня туристів зумовлений загальною кваліфікацією пра-
цівників галузі. На сьогоднішній день в Україні у галузі
туризму практично відсутня відповідна система для підго-
товки та перепідготовки кадрів, а також чіткі та адекватні
світовим стандартам кваліфікаційні вимоги. Існуючі на-
вчальні заклади у сфері туристичної підготовки фахівців
ще не мають відповідного досвіду.

Усе ще залишається актуальним питання гармонізації
екологічного стану попри те, що Україна вже зробила знач-
ний крок — порівняно із 1990 р. зменшила забруднення
атмосфери на 58,56% [1, с. 104—119]. Збільшення турис-
тичного потоку піднімає проблеми визначення оптималь-
ного екологічного навантаження на регіони і необхідності
визначення максимальної пропускної здатності без шко-
ди довкіллю та історико-культурній спадщині.

Поряд з цим складнощі митного контролю й неспри-
ятливий візовий режим для іноземних туристів, пробле-
ми тіньової економіки, економічна та політична дестабі-
лізація, недосконала правова забезпеченість галузі все ще

залишаються головними зовнішніми факторами, які стри-
мують розвиток туризму в Україні.

Саме ці зовнішні та внутрішні чинники можуть стати
базою, на основі якої формуватимуться пропозиції щодо
виходу галузі з кризового становища, допоможуть виз-
начити подальші напрямки її розвитку.

На місцевому, регіональному, національному й
міжнародному рівнях екологія й економіка, в тому числі
туризм, об'єднуються в систему з причинно-наслідкови-
ми зв'язками. Однак, як уже зазначалося, підпорядко-
ваність сфери туризму державним органам управління
різних рівнів стоїть на заваді об'єднанню складових ту-
ристичної політики. Створення координаційного органу
частково б допомогло вирішити проблему. Однак усе
одно державі доведеться управляти сферою, з якою вона
обізнана не дуже добре.

Більш перспективним в управлінні туріндустрією є
шлях передання суб'єктам туристичної індустрії знань,
які допоможуть їм виробити власну стратегію інвес-
тицій і комунікацій. Удосконалювання цих знань дасть
змогу туризму більше впливати на обговорення важ-
ливих питань сучасного життя й зміцнити свої позиції
у цих питаннях. Наприклад, доля туризму, як відомо,
суттєво залежить від збереження й "просування" на-
ціональної спадщини. Туризм повинен не тільки брати
участь, а й сприйматися як провідний елемент у всіх
процесах, які стосуються національної спадщини. Від
цього будуть залежати і враження, яке створює тури-
стична індустрія загалом, і політична значущість тури-
стичної галузі для іміджу держави.

Держава повинна чітко визначити й пропагувати те,
що може мати значення для розвитку туризму, зокрема
конкретні заходи з розвитку туризму у світовому масш-
табі. Відмова від протекціоністської політики, забезпе-
чення права на відпочинок і подовження тривалості відпу-
сток — усе це, звичайно, є бажаним, але матиме пози-
тивні наслідки лише за умови визнання цих заходів як
національних пріоритетів. Важливо сформулювати ос-
новні політичні принципи й закріпити їх у робочих про-
грамах, чітко визначити ступінь і напрями необхідного
втручання держави в туристичну сферу [2, с. 45—50].

Відповідальність держави за розвиток туризму, її
участь у залученні інвестицій безумовно мають велике
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значення. Однак не менш важливими є врахування та
здійснення таких процесів:

Контроль за розвитком туристичної діяльності, зас-
нований на концепції планомірного розвитку, і визначен-
ня національних пріоритетів.

Розвиток інфраструктури, що входить у компетен-
цію органів влади, як державних, так і місцевих. Це осно-
ва будь-якої соціально-економічної діяльності, у тому
числі туризму.

Втручання держави при потребі, наприклад, у вироб-
ництво устаткування для тих сфер, в яких приватний сек-
тор не зможе розраховувати на високі прибутки, отже,
не буде зацікавлений в інвестиціях, скажімо, для соціаль-
ного, молодіжного, культурного туризму.

Міжнародна конкуренція, національні інтереси й спе-
цифіка індустрії — це основні причини, які вимагають участі
державних органів в управлінні туріндустрією. На початко-
вому етапі розвитку інфраструктури туристичної галузі
держава всіляко підтримувала бажання людей подорожу-
вати й створювала для цього належні умови. Однак до сере-
дини 60-х років XX ст. заходи, які здійснювалися в цьому
напрямі, мали винятково кількісний характер. Держава
сприяла розвитку великих міст, що водночас були центра-
ми туризму. Вони були пов'язані між собою мережею авто-
мобільних доріг, що само по собі сприяло використанню ав-
томобільного транспорту з туристичною метою. В Європі
приступили до усунення природних перешкод, які заважа-
ли поїздкам на автомашинах. Морський пасажирський
транспорт переживав кризу. Набували популярності чар-
терні програми. До туристичних потоків, які спрямовува-
лися у великі міста, приєднувалися "заморські" туристи.

Слідом за проблемою стимулювання просування на-
ціонального туристичного продукту державні органи
управління туризмом повинні були вирішувати питання
транспортної інфраструктури: великі міста й головні
транспортні шляхи вже не могли впоратися з великим
потоком туристів, особливо у високий сезон. Демокра-
тизація туризму сприяла підвищенню попиту на послуги
готелів середньої категорії й навіть додаткових засобів
розміщення. Водночас деякі країни зіштовхнулися з не-
достачею висококваліфікованого персоналу, що змуси-
ло державні органи втрутитися у вирішення питань підго-
товки кадрів [3, с. 163—173].

У другій половині XX ст. у національній туристичній
політиці більшості європейських держав сформувався
новий напрям, оскільки їх турбувало не лише кількісне
збільшення туристичного потоку, а й його якість, спря-
мованість та регламентованість.

У Європі покращувалося узбережжя морів, розроб-
лялися нові напрямки й туристичні маршрути, що дало
змогу розвантажити традиційні транспортні артерії.
Міжнародні туристичні організації сприяли розширен-
ню зони діяльності національних туристичних структур.
У деяких країнах Європи були створені спеціальні комісії,
які при сприянні міжнародних структур займалися роз-
робкою заходів захисту національної історичної, природ-
ної і культурної спадщини. При туристичних адміністра-
ціях створювалися незалежні організації, відповідальні
за збереження навколишнього, у тому числі природно-
го, середовища. Роль держави в цих нових сферах прояв-
лялася вже поза межами діяльності урядових організацій
з туризму та реалізації проектів, які вимагають інвестицій,
що перевищують можливості приватного сектору.

Галузеві проекти й програми розвитку, які розроб-
ляються під егідою держави, сприяють залученню засобів
у цей сектор. Важливою, у цьому зв'язку, є державна
підтримка туризму, а також економічне та юридичне ре-
гулювання цієї сфери, що безпосередньо впливають на
ухвалення рішень про інвестиції цієї сфери економіки.

Не вимагає доведення аксіома про те, що розвиток
туризму досягне успіху за наявності відповідної виваже-
ної політики держави як на національному, так і регіо-
нальному рівнях.

Ми вважаємо, що допомога держави в подальшому
розвитку туристичної галузі може полягати у:

— будівництві туристичних комплексів, структура
яких сформована з урахуванням місцевої специфіки (ат-
ракти);

— розвитку місцевої інфраструктури (готелі, ресто-
рани тощо);

— модернізації засобів зв'язку (факси, телефони,
інформаційні системи);

— розвитку інфраструктури (дороги, засоби достав-
ки);

— розвитку туристичних кадрів (курси підготовки й
перепідготовки кадрів для туризму, курси підвищення
кваліфікації).

Як уже зазначалося, важливою є роль держави у за-
лученні інвестицій, зокрема через запровадження пільг.
У цьому зв'язку доцільно вести мову про чотири категорії
пільг, завдяки яким відбувається активне залучення інве-
стицій у туристичний сектор:

1) фінансові пільги: знижки й позики під низький
відсоток. Причому уряд стимулює притік інвестицій за
рахунок власних коштів;

2) пільги "напівфінансового" характеру. Уряд ви-
ступає гарантом позик, підтримує курс обміну валют та
розробляє систему знижок. У цьому випадку відрахуван-
ня із суспільних фондів значно скорочені й практично
дорівнюють нулю;

3) податкові пільги: тимчасове звільнення від сплати
податків чи скорочення їхнього розміру, а також інші
податкові пільги (зменшення ставок податку на прибу-
ток, надання кредиту для виплати відсотків за іноземни-
ми позиками, звільнення від сплати податку на землю,
зменшення преференційного тарифу, пільгові мита на
ввезення устаткування тощо). Усе це допоможе зберег-
ти й (або) збільшити доходи від капіталовкладень і, крім
того, скоротити первинні витрати;

4) інші заходи, тобто створення системи підготовки
кадрів, розробка програм з просування національного
турпродукту й країни як туристичного напряму, пере-
казування прибутку за кордон, імпорт матеріалів й ус-
таткування для галузі, залучення висококваліфікованих
кадрів, у тому числі закордонних, загалом заходи, спря-
мовані на підвищення привабливості туристичного об-
разу країни.

Прерогативою державних органів управління туриз-
мом є також вирішення кадрових проблем. Визнаною в
міжнародному масштабі практикою є контроль з боку дер-
жави за загальними вимогами, яким повинні відповідати
працівники туристичної сфери. Для цього на державному
рівні розробляються та приймаються професійні стандарти
й кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються тією чи
іншою професійною діяльністю в туризмі [4].

Визнання державою важливості спеціальної профес-
ійної підготовки в туризмі підтверджує, зокрема, той
факт, що в більшості країн для одержання ліцензії на зай-
няття туристичною діяльністю потрібно мати спеціальну
професійну освіту. Аналогічна вимога висувається до
осіб, які бажають займатися іншою професійною діяль-
ністю, пов'язаною з прийомом та обслуговуванням ту-
ристів. Це стосується гідів, супровідників, екскурсоводів
тощо. Туристичні законодавства Франції, Іспанії, Угор-
щини, Португалії та інших країн містять чіткі вимоги до
рівня загальної й професійної підготовки для цих кате-
горій працівників.

Перед державами-членами ЄС поставлене завдання
максимально гармонізувати законодавчі й нормативні
акти у сфері, яка стосується подорожей і відпочинку в
складі комплексного туристичного продукту.

Процес координації професійних вимог, метою яко-
го є сприяти вільному обміну зайнятих у виробництві,
охопив і співробітників служби прийому в готелях, еко-
номічного відділу, покоївок, працівників ресторанів, бар-
менів, касирів, портьє й кухарів. Погоджено вимоги до
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осіб, які супроводжують туристичні групи, співробітників
турагентств, співробітників служби з проведення конг-
ресів, співробітників рекламно-інформаційного турис-
тичного відділу, технічного персоналу служби прийому
в туристичному агентстві, працівників парків відпочин-
ку.

Директива ЄС стосується умов, у яких гіди й пере-
кладачі можуть займатися своєю професійною діяльні-
стю як особи, які організовують поїздку, і як особи, які
супроводжують туристів. Положення цієї Директиви не
поширюються на екскурсоводів, котрі працюють у місцях,
які відвідують туристи.

У 1995—1996 pp. країни Західної Європи, які на той
час були членами ЄС, ухвалили перелік професій готель-
ного й ресторанного секторів, а також кваліфікаційні
вимоги до них.

Необхідно зазначити, що туризм фігурує в програ-
мах ЄС з професійної освіти й підготовки, зокрема:

Програма COMET передбачає співробітництво тури-
стичних підприємств і університетів у підготовці фахівців
для туризму з використанням новітніх технологій і роз-
робок.

Програма ERAZMUS як гнучкий інструмент між-
університетської співпраці, розрахований на підготовку
фахівців для туризму за єдиною європейською програ-
мою й з єдиним дипломом.

Програма PETRA забезпечує можливість одержан-
ня додаткової однорічної або дворічної освіти особам,
які мають середню освіту.

Більш перспективним в управлінні туріндустрією є
шлях передання суб'єктам туристичної індустрії знань,
які допоможуть їм виробити власну стратегію інвестицій
і комунікацій. Удосконалювання цих знань дасть змогу
туризму більше впливати на обговорення важливих пи-
тань сучасного життя й зміцнити свої позиції у цих пи-
таннях. Наприклад, доля туризму, як відомо, суттєво за-
лежить від збереження і "просування" національної спад-
щини. Туризм повинен не тільки брати участь, а й сприй-
матися як провідний елемент у всіх процесах, які стосу-
ються національної спадщини. Від цього будуть залежа-
ти і враження, яке створює туристична індустрія загалом,
і політична значущість туристичної галузі.

Не менш важливими є планування й розвиток туриз-
му в контексті збереження культурної спадщини. Архе-
ологічні розкопки й історичні пам'ятники, оригінальна
архітектура, самобутні мистецтво й ремесла, традиції,
взагалі система цінностей — це культура регіону, який є
привабливим для туристів [5].

Підтримка й збереження унікальної історичної, куль-
турної й соціальної самобутності певного регіону є над-
звичайно важливими складовими будь-якої стратегії роз-
витку. Держава впливає на ці процеси шляхом розробки
спеціального природоохоронного законодавства, норма-
тивних актів, які визначають можливість використання
культурно-історичної спадщини, а також шляхом прий-
няття спеціальних програм розвитку відповідних регіонів,
перспективних у туристичному відношенні.

Це основні дотичні до туризму сфери, які потребу-
ють регулятивного впливу держави, навіть у найбільш
розвинених країнах, де участь держави не проявляється
з такою очевидністю в інших галузях економіки, регуль-
ованих у значно більшому ступені приватним сектором
за допомогою ринкових механізмів.

Очевидно, що держава зобов'язана відігравати про-
відну роль у розвитку галузей, визнаних пріоритетними
для певної країни. Форми й межі такої участі кожна краї-
на визначає самостійно, виходячи з реальних можливос-
тей, загальних пріоритетів і співвідношення попиту та
пропозиції, яке складається на внутрішньому ринку. У
такий же спосіб вирішуються питання співробітництва з
приватним сектором: у яких галузях його можна визна-
ти найбільш значущим і якої форми воно повинно набу-
ти для забезпечення максимальної ефективності [6].

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє сформулювати висно-

вок про те, що роль держави у розвитку туристичної сфе-
ри зобов'язана стосуватися виконання нею таких
функцій:

— Регламентування туристичної діяльності шляхом
розробки законодавства, покликаного забезпечити умо-
ви для сумлінної конкуренції на ринку туристичних по-
слуг і захист прав споживача, а також визначення подат-
кових меж функціонування туристичної галузі.

— Координація розвитку туризму, що передбачає
внутрішню координацію діяльності учасників туристич-
ного процесу в межах галузі й забезпечення гармонійно-
го включення туризму в загальний господарський ме-
ханізм, що можна розглядати як зовнішню координацію.

— Стимулювання міжнародного обміну шляхом
спрощення туристичних формальностей, а також ство-
рення сприятливих умов для розвитку внутрішнього ту-
ризму.

— Гарантування безпеки туристичної діяльності й
туризму в межах національної території.

— Інформаційне забезпечення туристичної діяль-
ності, що передбачає збір і обробку статистичних даних,
випуск і поширення рекламно-інформаційних матеріалів,
які характеризують стан галузі в національному масш-
табі, а також проведення наукових досліджень у сфері
туризму.

— Просування національного туристичного продук-
ту на міжнародному ринку.

— Підготовка професійних кадрів.
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THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE LEGAL REGISTRATION OF THE STATE
BORDER OF UKRAINE

У статті проведено аналіз сучасного стану та невирішених питань договірно-правового оформлення

державного кордону України. Наголошено, що за сучасних умов державності, одним із пріоритетних

напрямів державної політики національної безпеки у сфері безпеки державного кордону є прискорен-

ня процесу договірно-правового оформлення державного кордону України. Обгрунтовано, що питан-

ня договірно-правового оформлення та дотримання його режиму регламентовано положеннями дво-

сторонніх міждержавних нормативно-правових актів. Доведено, що інтенсифікація переговорного

процесу з метою завершення договірно-правового оформлення державного кордону України на всій

його протяжності, є запорукою суверенітету, територіальної цілісності та незалежності держави.

In the article the analysis of the modern state and unresolved issues of legal registration of the state border

of Ukraine. Noted that in present conditions of statehood, one of the priority directions of the state national

security policy in the security sphere of the state border is to accelerate the process of legal registration of

the state border of Ukraine. Justified, that the question of the legal registration and keeping his regime is

regulated by the provisions of a bilateral inter-state normative legal acts. It is proved that the intensification of

the negotiation process to complete legal registration of the state border of Ukraine throughout its length, is

the guarantee of the sovereignty, territorial integrity and independence of the state.

Ключові слова: державний кордон, договірно-правове оформлення державного кордону, національна
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна посідає стратегічне геополітичне положен-

ня в структурі міжнародної політики забезпечення без-
пеки, яке обумовлено її статусом, міжнародним автори-
тетом та миролюбною зовнішньою політикою. Держава
має один із найбільших за протяжністю державних кор-
донів на європейському континенті, що складає близько
7 тисяч кілометрів, з яких понад 4,5 тисяч кілометрів —
це новітні кордони з республіками колишнього СРСР.
Морська ділянка українського кордону має протяжність
1355 кілометри, а площа виключної (морської) економіч-
ної зони України складає 72 658 кв. км. З країнами-чле-
нами Європейського Союзу державний кордон має про-
тяжність 1390,742 кілометри (20% від загальної протяж-
ності державного кордону). З державами-учасницями
СНД — 4601,24 кілометри (65% від загальної протяжності
державного кордону). Протяжність територіального
моря України складає 1001 кілометри (15% від загальної
протяжності державного кордону).

З набуттям державної незалежності зовнішньополі-
тичний курс України концентрує в собі національні інте-
реси як країни, що не має жодних територіальних пре-
тензій до суміжних держав та жодним чином не посягає
на суверенітет та територіальну цілісність будь-якої краї-
ни світу [1]. Водночас, українська сторона рішуче засуд-
жує будь-яке втручання у внутрішні справи нашої дер-
жави з боку інших держав, особливо на тлі значного за-
гострення внутрішньополітичної ситуації в країні.

На превеликий жаль, необхідно зазначити, що упро-
довж останнього часу спостерігається інтенсивна політи-
зація питань державно-територіального статусу окремих
регіонів України з боку деяких країн, що мають наміри

порушити політичну стабільність та зовнішньополітичну
безпеку нашої держави.

Так, з боку деяких наших країн-сусідів лунають не-
поодинокі заклики щодо перегляду існуючих та норма-
тивно-визначених спільних ділянок державних кордонів,
береться під сумнів статус окремих прикордонних тери-
торій України. Також слід констатувати, що в умовах
наявності сепаратистських настроїв, які поширюються у
деяких прикордонних регіонах України, зберігається
стійка загроза до втрати державою юридичного титулу
на суверенну територію. Ситуація є доволі небезпечною
для національної безпеки України, і обумовлює не-
обхідність вжиття адекватних заходів, що спрямовані на
територіальну цілісність та недоторканість державного
кордону України.

Отже, за сучасних умов державності, одним із пріо-
ритетних напрямів державної політики національної без-
пеки у сфері безпеки державного кордону є прискорен-
ня процесу договірно-правового оформлення державно-
го кордону України. Не оформлений у договірно-право-
вому відношенні державний кордон України не дає змо-
гу запровадити дієві механізми державного управління
щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та
незалежності держави. Також це не дозволяє запрова-
дити ефективні механізми забезпечення режиму держав-
ного кордону, зокрема щодо порядку його утримання та
облаштування відповідною прикордонною інфраструк-
турою, здійснення господарської та природоохоронної
діяльності, забезпечення безпеки судноплавства у при-
кордонних водах, а також здійснення різноманітної про-
мислової діяльності у континентальному шельфі та вик-
лючній (морській) економічній зоні України.
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Стратегічні завдання політики національної безпеки
щодо врегулювання питань договірно-правового офор-
млення державного кордону, закріплено у конституцій-
них нормах держави: "Територія України в межах існу-
ючого кордону є цілісною і недоторканою". Статтею 17
Конституції України закріплено конституційну норму:
"Захист суверенітету і територіальної цілісності Украї-
ни, забезпечення її економічної та інформаційної безпе-
ки є найважливішими функціями держави, справою всьо-
го Українського народу" [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню процесів договірно-правового оформлен-
ня державного кордону України присвячені роботи до-
слідників: А.Л. Боднаря, А.М. Дьогтяря, М.О. Трюхана,
М.М. Литвина, М.А. Нартова, Л.В. Осовалюка, В.К. Плеш-
ка, В.С. Сіцінського, Б.Д. Трегубова та інших науковців.

Водночас, врегулювання питань договірно-правово-
го оформлення державного кордону України, обумов-
лює необхідність у проведенні подальших наукових до-
сліджень з цієї проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати сучасний стан дого-

вірно-правового оформлення державного кордону Ук-
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи сучасний стан та проблемні питання до-

говірно-правового оформлення державного кордону
України, необхідно, на нашу думку, розпочати з його за-
гальної характеристики.

Зазначимо, що наша держава як одна із колишніх
республік у складі Союзу Радянських Соціалістичних
Республік до набуття державної незалежності не мала
власного державного кордону. Відтак, за радянські часи
спільні ділянки державного кордону з Польщею, Угор-
щиною та Румунією були державним кордоном Радянсь-
кого Союзу із зазначеними вище країнами. Також СРСР
мав спільну ділянку державного кордону з Чехословаць-
кою Соціалістичною Республікою, що у подальшому при-
пинила своє існування та була поділена на Чеську та Сло-
вацьку республіки.

Акцентуємо увагу на тому, що зазначені вище ділян-
ки державного кордону, за радянські часи, були повністю
оформлені у договірно-правовому відношенні двосторон-
німи міждержавними нормативно-правовими актами,
якими:

— встановлено режим державного кордону, що рег-
ламентував широке коло питань від утримання держав-
ного кордону та позначення його на місцевості прикор-
донними знаками до організації пропуску осіб та транс-
портних засобів через спільний кордон, плавання у при-
кордонних водах та провадження іншої господарської
діяльності на кордоні;

— врегульовані питання організації співробітництва
та надання взаємодопомоги з прикордонних питань;

— вирішені питання щодо мирного розв'язання при-
кордонних конфліктів та інцидентів на державному кор-
доні;

— узгоджено питання щодо приймання та переда-
вання порушників державного кордону і прикордонного
режиму;

— налагоджено співпрацю між сторонами в рамках
протидії транскордонній організованій злочинності,
тощо.

З набуттям державної незалежності, питання дого-
вірно-правового оформлення державного кордону ста-
ло для України одним із стратегічних завдань національ-
ної безпеки держави. Так, 12 вересня 1991 року Верхов-
ною Радою УРСР було проголошено державний кордон

СРСР, що відмежовував територію України від суміжних
держав, та кордон між Українською РСР і Білоруською
РСР, РРФСР, Республікою Молдова за станом на 16 лип-
ня 1990 року державним кордоном України [3].

У відповідності до зазначеної вище постанови Вер-
ховної Ради Української Радянської Соціалістичної
Республіки, державний кордон незалежної України був
сформований з двох невід'ємних частин.

Першу невід'ємну частину новітнього українського
державного кордону із суміжними країнами склали
ділянки державного кордону з Польщею, Словаччиною,
Угорщиною і Румунією, що вже були оформлені у догов-
ірно-правовому відношенні за части Радянського Союзу.
Завдяки вжитим політико-дипломатичним заходам, за
сучасних умов державності зазначені вище ділянки дер-
жавного кордону повністю оформлено у договірно-пра-
вовому відношенні, а їх загальна протяжність складає
1390,742 кілометри (20% від загальної протяжності дер-
жавного кордону України). По суті, новітня українська
влада спромоглася підтвердити існуючу за радянські часи
лінію державного кордону між СРСР та Польщею, Сло-
ваччиною (що виникла після розпаду Чехословацької
Соціалістичної Республіки), Угорщиною і Румунією, не
допустивши жодної територіальні поступки на власну
територію з боку цих держав. Також слід відзначити
успішні дії новітньої української дипломатії, якій вдало-
ся за незначний історичний проміжок часу без жодних
конфліктів та протистоянь забезпечити захист національ-
них інтересів та прикордонної безпеки на спільних ділян-
ках державного кордону із наведеними вище країнами.
Таким чином, на сьогодні протяжність українсько-ру-
мунського державного кордону складає — 613,8 кіломет-
ри; українсько-польського державного кордону — 542,39
кілометри; українсько-угорського державного кордону
— 136,7 кілометри; українсько-словацького державного
кордону — 97,852 кілометри. Усі зазначені ділянки дер-
жавного кордону позначено прикордонними знаками,
встановлено режим державного кордону, узгоджено пи-
тання співробітництва та взаємодопомоги з прикордон-
них питань щодо протидії злочинам у прикордонній
сфері. Зазначимо, що питання договірно-правового
оформлення та дотримання його режиму регламентова-
но положеннями нижченаведених двосторонніх міждер-
жавних нормативно-правових актів:

1. Договором між Україною і Словацькою Респуб-
лікою про спільний державний кордон від 14 жовтня 1993
року [4].

2. Договором між Україною і Угорською Республі-
кою про режим українсько-угорського державного кор-
дону, співробітництво і взаємодопомогу з прикордонних
питань від 15 травня 1995 року [5].

3. Договором між Україною і Республікою Польща
про правовий режим українсько-польського державно-
го кордону, співробітництво і взаємодопомогу з прикор-
донних питань від 12 січня 1993 року [6].

4. Договором між Україною і Румунією про режим
українсько-румунського державного кордону, співроб-
ітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань від
17 червня 2003 року [7].

З метою здійснення контролю за проходженням лінії
державного кордону та дотримання його режиму, стану
прикордонних знаків та прикордонної інфраструктури
започатковано на постійній основі роботу спільних
(змішаних) прикордонних комісій з Польщею, Угорщи-
ною, Словаччиною та Румунією з перевірки (огляду) про-
ходження лінії державного кордону.

Слід констатувати, що всі проблемні питання, які ви-
никають під час охорони державного кордону та забез-
печення прикордонної безпеки на зазначених спільних
ділянках державного кордону вирішуються безконфлі-
ктним мирним шляхом, із суворим дотриманням устале-
них принципів норм міжнародного права.
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Другу невід'ємну частину новітнього українського
державного кордону із суміжними країнами склали
ділянки державного кордону, необхідність встановлен-
ня яких виникла внаслідок розпаду Радянського Союзу.
Зазначимо, що за радянських часів були чітко визначені
межі адміністративно-територіального кордону між
всіма радянськими республіками. З руйнацією Радянсь-
кого Союзу та виникненням на пострадянському про-
сторі новоствореної наддержавної структури —
Співдружності Незалежних Держав виникло нагальне
питання щодо розмежування території бувших радянсь-
ких республік лінією державних кордонів.

Зазначене питання набуло актуальності і для неза-
лежної України, що отримала за радянські часи спільні
ділянки державного кордону із колишніми радянськими
республіками загальною протяжністю 4601,24 кіломет-
ри, які складають на сьогодні 65% від загальної протяж-
ності державного кордону України, а саме:

— з Російською Федерацією протяжність спільної
ділянки державного кордону складає 2295,04 кілометри,
із них сухопутна ділянка має протяжність 1974,04 кіло-
метри;

— з Республікою Молдова протяжність спільної
ділянки державного кордону складає 1222 кілометри;

— з Республікою Білорусь протяжність спільної
ділянки державного кордону складає 1084,2 кілометри.

Акцентуємо увагу на тому, що з початку набуття Ук-
раїною незалежності, державою визначено що стратегі-
чним пріоритетом зовнішньополітичної діяльності Украї-
ни щодо забезпечення національної безпеки держави є
питання завершення договірно-правового оформлення
новітніх ділянок державного кордону, що не були офор-
млені у відповідності до норм міжнародного права. Це
пріоритетне завдання було обумовлено необхідністю:

— захисту національних інтересів на державному
кордоні;

— попередження та припинення злочинів у прикор-
донній сфері;

— забезпечення суверенітету та територіальної
цілісності, а також встановлення єдиного правового ста-
тусу державного кордону України на всій його протяж-
ності;

— забезпечення режиму державного кордону та при-
кордонного режиму;

— створення необхідних умов для раціонального гос-
подарювання та розвитку прикордонних територій.

З метою реалізації пріоритетного завдання політики
національної безпеки, українською стороною започат-
ковано переговорний процес, що мав за мету врегулюва-
ти питання договірно-правового оформлення спільних
ділянок державного кордону з колишніми республіками
СРСР, а нині суверенними державами: Російською Феде-
рацією, Республікою Білорусь та Республікою Молдова.
Зазначений переговорний процес спрямований на реалі-
зацію таких стратегічних завдань:

1) проведення делімітації спільних ділянок держав-
ного кордону України із Росією, Білоруссю та Молдо-
вою. Це завдання було спрямоване на договірне визна-
чення лінії спільних ділянок державного кордону на
відповідних топографічних картах з детальним карто-
графічним відображенням рельєфу місцевості, гід-
рографії та населених пунктів;

2) укладення за результатами делімітації міждержав-
них договорів про державний кордон. Зазначені міждер-
жавні нормативно-правові акти у своїх положеннях ма-
ють закріпити встановлену сторонами за результатами
делімітації лінію державного кордону, а також дають
змогу започаткувати другий послідовний процес догові-
рно-правового оформлення державного кордону — де-
маркацію;

3) створення спільних демаркаційних комісій та про-
ведення практичних робіт з демаркації кордону. Це зав-
дання було спрямоване на створення між Україною і су-

міжними країнами спільних демаркаційних комісій, які у
форматі своєї діяльності забезпечують встановлення на
місцевості лінії спільного державного кордону, позначен-
ня його прикордонними знаками на основі діючих доку-
ментів про делімітацію кордону;

4) укладення міждержавних договорів про режим
державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу
з прикордонних питань. За сталою міжнародною прак-
тикою міждержавні договори про режим державного
кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикор-
донних питань укладаються за підсумками завершення
демаркації державного кордону, матеріалами якої є де-
маркаційна карта, протокол — опис проходження лінії
державного кордону на місцевості та протоколи прикор-
донних знаків. Предметом зазначених міждержавних
договорів є утримання позначеної на місцевості лінії дер-
жавного кордону, узгодження порядку користування
об'єктами, розташованими на кордоні, ведення госпо-
дарської та природоохоронної діяльності, діяльність при-
кордонних комісій та створення інституту Прикордон-
них Уповноважених.

Аналіз стану переговорного процесу дає підстави
стверджувати, що завдяки активним та послідовним зу-
силлям української сторони більшість завдань договір-
но-правового оформлення спільних ділянок державно-
го кордону України з Російською Федерацією, Республ-
ікою Білорусь та Республікою Молдова на сьогодні вир-
ішено, або знаходиться у процесі врегулювання.

По-перше, з усіма вище наведеними країнами прове-
дено делімітацію спільних ділянок державного кордону
та укладено міждержавні договори про державний кор-
дон, а саме:

— Договір між Україною та Республікою Білорусь
про державний кордон, від 12 травня 1997 року [8];

— Договір між Україною і Республікою Молдова про
державний кордон, від 18 серпня 1999 року [9];

— Договір між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон від 28 січня
2003 року [10].

По-друге, сьогодні створено та організовано
діяльність спільних демаркаційних комісій у форматі яких
тривають планові заходи з демаркації спільних ділянок
українсько-російського, українсько-білоруського та ук-
раїнсько-молдовського державного кордону. Водночас
слід констатувати, що найбільшого успіху з питань де-
маркації кордону досягнуто між Україною і Республікою
Молдова, де практичні роботи з позначення спільної
ділянки кордону тривають з 2002 року і на сьогоднішній
день винесено на місцевість більш ніж 90% лінії держав-
ного кордону. Що стосується демаркації спільних діля-
нок державного кордону з Російською Федерацією та
Республікою Білорусь зазначимо, що російська і біло-
руська сторона упродовж тривалого часу зволікала із ос-
таточним врегулюванням питань правового оформлен-
ня спільного з Україною державного кордону. Така дес-
труктивна позиція зазначених суміжних держав викори-
стовувалась з метою здійснення політичного тиску на
нашу державу, що мав за мету перегляд існуючої за ра-
дянські часи лінії адміністративного розподілу між рес-
публіками колишнього СРСР для реалізації намірів щодо
територіального розмежування на свою користь. Слід
відмітити чітку та послідовну позицію української сто-
рони з врегулювання проблемних питань договірно-пра-
вового оформлення державного кордону, що дозволила
змінити попередні позиції російської та білоруської сто-
рони і започаткувати практичні заходи з демаркації
спільних ділянок кордону у 2010 та 2013 році відповідно.

По-третє, найбільш проблемним питанням договір-
но-правового оформлення є відсутність делімітації
морської ділянки українсько-російського державного
кордону, а також відсутність розмежування континен-
тального шельфу та виключних (морських) економічних
зон України у Чорному морі. Зазначимо, що переговор-



Інвестиції: практика та досвід № 18/2014220

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ний процес з врегулювання цього питання триває ще з
1996 року, проведено 36 раундів переговорів між сторо-
нами, однак питання і досі залишається не врегульова-
ним і не має політичної перспективи. Основною причи-
ною низької ефективності переговорного процесу є без-
компромісна позиція російської сторони щодо правово-
го статусу Керченської протоки, в основі якої лежить
очевидний політичний інтерес східного сусіда. Суть пи-
тання полягає у тому, що Російська Федерація намагаєть-
ся забезпечити свої військові та економічні інтереси в
Азово-Керченській акваторії таким чином, щоб глибоко-
водні транспортні артерії у акваторії відійшли Росії. Дана
позиція є цілком не прийнятною для України та суттєво
загрожує її національній безпеці у регіоні. Таким чином,
Росія залишилась єдиною сусідньою державою України,
з якою на теперішній час не укладено двосторонні
міждержавні нормативно-правові акти, котрі б повністю
врегулювали питання про делімітацію спільного держав-
ного кордону.

Отже, стан договірно-правого оформлення держав-
ного кордону дає підстави стверджувати, що не оформ-
лені у правовому відношенні ділянки державного кордо-
ну представляють серйозну загрозу національній безпеці
України у сфері безпеки державного кордону. Відсутність
договірно-правового оформлення більшості державно-
го кордону України становить потенційну загрозу собор-
ності українських земель, здійсненню юрисдикції Украї-
ни у зазначених регіонах, забезпеченню суверенітету,
територіальної цілісності держави.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що з набут-

тям Україною державної незалежності питання дого-
вірно-правового оформлення державного кордону було
визначено одним із пріоритетних напрямів політики з
питань національної безпеки у сфері безпеки державно-
го кордону. Доведено, що невирішені проблемні питання
договірно-правового оформлення державного кордону
мають ключове та стратегічне значення у політико-дип-
ломатичних відносинах між країнами-сусідами, а
відсутність територіальних спорів між суміжними держа-
вами, є ключовою передумовою для вступу країни до
Європейського Союзу.

Отже, нагальною потребою сьогодення є інтенси-
фікація переговорного процесу з метою завершення до-
говірно-правового оформлення державного кордону Ук-
раїни на всій його протяжності, що є запорукою сувере-
нітету, територіальної цілісності та незалежності держа-
ви.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики є, на наш погляд дослідження теоретичних і при-
кладних аспектів щодо врегулювання питань договірно-
правового оформлення державного кордону України в
контексті розмежування континентального шельфу та
виключних (морських) економічних зон України та Рос-
ійської Федерації у Чорному морі.
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