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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою умовою забезпечення сталого низьковуг"

лецевого розвитку є залучення в цю сферу великих об"

сягів капіталу. Успішне розв'язання цієї проблеми мож"

ливе за умови узгодженої інвестиційної політики усіх

сторін"учасників інвестиційного процесу: міжнародних

інституцій; транснаціональних компаній та урядів країн

реципієнтів. Для всіх цих сторін важливе значення має

оцінка інвестиційної привабливості сталого низьковуг"

лецевого розвитку, як об'єкта інвестування.

Актуальність цього завдання істотно зростає по мірі

глобалізації проблеми переходу на модель сталого
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У статті обгрунтовано специфічні особливості сталого низьковуглецевого розвитку, суть яких
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логічних підходів до оцінки інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку.
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витку та парадигми його транснаціонального інвестування, що представляє наукову новизну
статті.

The article covers specific features of sustainable low#carbon development, which essentially
include global and environmental imperative, participation in the investment process of all three mojor
stakeholders (international institutions, multinational corporations — investors and recipient
countries) and the interaction of national and international regulatory systems. These features require
special methodological approaches to the assessment of investment attractiveness of sustainable
low#carbon development. These methodological approaches are formulated based on the principles
of sustainable low#carbon development and transnational investment paradigm, representing
scientific novelty article.
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низьковуглецевого розвитку, посилення впливу міжна"

родних екологічних інституцій та розширення масштабів

транснаціонального інвестування низьковуглецевої еко"

номіки. В такому контексті оцінка інвестиційної приваб"

ливості низьковуглецевого розвитку в країнах"реципіє"

нтах представляє великий інтерес не лише для ТНК як

основних інвесторів, але й міжнародних екологічних

інституцій, як їх партнерів у співінвестуванні та співфі"

нансуванні. Отже йдеться про тристоронній інтерес

учасників інвестиційного процесу до оцінки інвестицій"

ної привабливості сталого низьковуглецевого розвит"

ку. Така оцінка має враховувати специфічні особливості
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сталого низьковуглецевого розвитку, до яких належать:

глобальна та екологічна імперативність; взаємодія на"

ціональних та міжнародних регуляторних систем; трьох"

сторонній характер гармонізації інтересів учасників

інвестиційного процесу.

Виходячи з цього дуже важливо, щоб усі учасники

інвестиційного процесу у сфері сталого низьковуглеце"

вого розвитку володіли спільними методологічними

підходами та методиками оцінки інвестиційної приваб"

ливості даної сфери. В такому контексті проблема інве"

стиційної привабливості сталого низьковуглецевого

розвитку ще практично не досліджена. Тим більше

немає напрацювань щодо методологічних підходів до

такої оцінки. Тому важливе значення має розкриття суті

і змісту інвестиційної привабливості сталого низьковуг"

лецевого розвитку та обгрунтування методологічних

підходів до її виміру, кількісної оцінки і якісної харак"

теристики, що й визначає актуальність цієї статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом теоретичні та методологічні аспек"

ти інвестиційної привабливості вже стали предметом

досліджень. Значну увагу цій темі у своїх дослідженнях

приділяли: О. Балацький [1]; О. Теліженко [1]; М. Соко"

лов [1]; Є. Сталінська [2]; С. Гуткевич [3]; Н. Макарій

[4]; Ю. Дудка [5]; Е. Соловьев [6]; Н. Коваль [7] та інші.

Однак їх наукові дослідження зосереджені на проблемі

оцінки інвестиційної привабливості певних галузей і сек"

торів економіки, країн, регіонів, окремих компаній і

підприємств. Водночас досліджень щодо інвестиційної

привабливості такого специфічного та інноваційного

напряму, як сталий низьковуглецевий розвиток, ще

немає.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формулювання методологічних

підходів до оцінки інвестиційної привабливості сталого

низьковуглецевого розвитку з урахуванням його гло"

бальних та екологічних імперативів, необхідності узгод"

ження інтересів міжнародних екологічних інституцій,

ТНК"інвесторів та урядів країн"реципієнтів, а також взає"

модії національних та міжнародних регуляторних сис"

тем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для успішного залучення великих обсягів інвестицій

в сталий низьковуглецевий розвиток важливе значення

має тісна співпраця міжнародних екологічних інституцій,

транснаціональних компаній (інвесторів) та урядів країн"

реципієнтів у здійсненні глобальної екологічної політи"

ки. Інтереси учасників цього процесу у значній мірі різні.

Але спільним для них є питання інвестиційної приваб"

ливості сталого низьковуглецевого розвитку як нової

моделі сучасної світової економіки. Актуальність питан"

ня інвестиційної привабливості сталого низьковуглеце"

вого розвитку визначається гостротою проблеми залу"

чення в цю сферу великих обсягів іноземних інвестицій.

У теорії і практиці інвестиційної діяльності катего"

рія "інвестиційна привабливість" володіє найбільш по"

тужним мотиваційним потенціалом. Так, О. Балацький,

О. Теліженко, М. Соколов зазначають, що "для реалі"

зації інвестиційної стратегії найбільш важливо визнача"

ти інвестиційну привабливість об'єкта інвестування" [1].

Є. Сталінська вважає, що інвестиційна привабливість

найбільш повно характеризує доцільність вкладення

капіталу [2]. На думку С. Гуткевич, "інвестиційна при"

вабливість достатньо адекватно забезпечує інтерес ін"

весторів до вкладення капіталу" [3]. Н. Макарій теж

вважає, що "оцінка інвестиційної привабливості це най"

більш справедлива кількісна і якісна характеристика

об'єкта інвестування" [4]. В такому контексті значення

"інвестиційної привабливості" оцінюють більшість ав"

торів, які досліджують цю проблему з позицій інозем"

них інвесторів.

Для досягнення спільної мети інвестування сталого

низьковуглецевого розвитку дуже важливо, щоб міжна"

родні екологічні інституції, іноземні інвестори та уряди

країн"реципієнтів оцінювали інвестиційну привабливість

однаковими методиками, показниками, індикаторами,

тощо. Дослідження показують, що на сьогодні вже є

міжнародні і національні методики, які можуть бути ви"

користані для кількісної оцінки і якісної характеристи"

ки інвестиційної привабливості. Спільними характерни"

ми рисами для цих методик є систематизація, агрегу"

вання та формалізація показників чи індикаторів, які

характеризують об'єкт інвестування. Основні відмін"

ності цих методик полягають в наборі показників, інди"

каторів та методичних прийомів їх обчислення.

Однак переважна більшість цих методик зорієнто"

вані на двосторонню систему гармонізації інвестицій"

них інтересів: "інвестор (бенефіціар) — країна (ре"

ципієнт)". Водночас ці методики практично не адапто"

вані до тристоронньої системи гармонізації інвестицій"

них інтересів, яка присутня у сфері транснаціонального

інвестування сталого низьковуглецевого розвитку. Роз"

робка такої методики має, на думку автора, грунтува"

тись на тристоронній схемі гармонізації екологічних та

глобальних інтересів міжнародних екологічних інсти"

туцій транснаціональних компаній та урядів країн"ре"

ципієнтів.

З цією метою найбільш прийнятним може бути зас"

тосування методичного прийому рейтингування країн за

відповідними показниками чи індикаторами. З цього

приводу Ю. Дудка зазначає: "рейтингові оцінки висту"

пають своєрідним орієнтиром для ТНК, інвестиційних

фондів та урядів держав" [5]. Такої ж думки дотримуєть"

ся Е. Соловйов: "Серйозний вплив на формування очі"

кувань потенційних інвесторів здійснюють рейтингові

агентства, консалтингові компанії, міжнародні фінансові

інститути [6]. Н. Коваль теж вважає, що "міжнародні

рейтинги є важливим джерелом інформації для ТНК,

інвестиційних фондів та урядів країн [7].

Проведені автором дослідження свідчать, що на

сьогодні у міжнародній практиці є більше 30 видів різних

рейтингів, які в тій чи іншій мірі можуть бути викорис"

тані для оцінки інвестиційної привабливості країн"ре"

ципієнтів та ефективності регулювання в них інвести"

ційних режимів. Кожен з них має низку індикаторів, а

загалом їх більше 500 і вони різнобічно характеризу"

ють інвестиційний клімат країн"реципієнтів.

Однак індикативні складові інвестиційної привабли"

вості в переважній більшості цих рейтингів є дуже за"
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гальними. Показники та індикатори цих рейтингів прак"

тично не торкаються інвестиційної привабливості ста"

лого низьковуглецевого розвитку. Це видно з основних

складових визначень інвестиційної привабливості.

Більшість дослідників: [7; 8; 9; 10; 11; 12] акцентують

увагу на таких ключових словосполученнях, які харак"

теризують інвестиційну привабливість:

— сукупність кількісних і якісних характеристик зов"

нішнього і внутрішнього середовища об'єкта;

— сукупність об'єктивних та суб'єктивних умов, що

сприяють, або перешкоджають процесу інвестування;

— рівень задоволення фінансових, виробничих,

організаційних та інших цілей та інтересів інвестора;

— природно"ресурсний потенціал, рівень економі"

чного розвитку та інші фактори, що відображаються в

інвестиційній активності;

— позиція країни на світовому ринку інвестицій по"

рівняно з іншими країнами"реципієнтами.

Водночас кожна країна чи галузь має свої спе"

цифічні особливості інвестиційної привабливості, які

заслуговують на увагу інвесторів. Такі специфічні

особливості тим більше характерні для сталого низь"

ковуглецевого розвитку, і їх важливо з'ясувати для

формулювання методологічного підходу оцінки інве"

стиційної привабливості. До числа таких особливос"

тей, як показують дослідження [16; 17; 18; 19; 20; 21]

належать:

— глобальна (транснаціональна) імперативність ста"

лого низьковуглецевого розвитку, що визначає масш"

табність сфери;

— екологічна імперативність сталого низьковугле"

цевого розвитку, що визначає загальноцивілізаційну

важливість сфери;

— наявність національних систем і механізмів мо"

тивації залучення інвестицій в цю сферу;

— наявність міжнародної інституціональної систе"

ми та механізмів мотивації залучення інвестицій в цю

сферу;

— зростання загальносуспільного та цивілізаційно"

го спонукання до екологізації економіки та залучення

приватного капіталу в цю сферу;

— ринкова трансформація державних систем і ме"

ханізмів підтримки сталого низьковуглецевого розвит"

ку та залучення в цю сферу приватного капіталу на за"

садах державно"приватних партнерств.

Зазначені вище основні складові індикативної ха"

рактеристики інвестиційної привабливості сталого низь"

ковуглецевого розвитку доцільно покласти в основу

методологічних підходів її кількісно"якісної оцінки.

Однак серед численних рейтингів (яких в економічній

сфері нараховується більше 30) лише окремі з них і ча"

стково торкаються сталого низьковуглецевого розвит"

ку. Одним з таких є рейтинг компанії "Ernst and Young",

складений на основі експертних оцінок лише по 40 краї"

нах світу щодо їх привабливості до інвестування у

відновлювальну енергетику (ВДЕ) [13].

Аналіз зазначених експертних оцінок показав, що

найвища оцінка належить розвиненим країнам та краї"

нам БРІКС. Лідерами цього рейтингу є Китай, США,

Німеччина та Індія. Сьогодні ці країни, по суті, є лідера"

ми за обсягами накопичених інвестицій та темпами роз"

витку відновлювальної енергетики. Звідси очевидно, що

в основу оцінки були покладені не стільки потенційні,

як фактичні, уже реалізовані переваги інвестування роз"

витку відновлювальної енергетики.

У значній мірі це стосується індексу NEX, який ха"

рактеризує купівельну привабливість акцій компаній, що

займаються відновлювальною енергетикою. Це світо"

вий індекс в якому представлено близько 100 ТНК, які

пройшли лістинг на 30 біржах по 25 країнах світу. В

індекс NEX увійшли ТНК в сфері відновлюваної енерге"

тики та енергоконверсії [14]. Тому індекс NEX теж дуже

обмежено (лише по 25 країнах) характеризує інвести"

ційну привабливість не стільки потенційних можливос"

тей, а переважно фактично здійснених інвестицій у

відновлювальну енергетику.

Сталий низьковуглецевий розвиток має ще дуже

коротку інвестиційну історію і, як сфера економічної

діяльності перебуває на старті зростання. Тому дуже

важливо володіти методологією оцінки саме потенцій"

них можливостей і вигод від перспектив інвестування.

Це представляє великий інтерес для всіх учасників інве"

стиційного процесу: міжнародних інституцій, трансна"

ціональних компаній та урядів країн"реципієнтів.

Для формулювання методологічного підходу оцін"

ки інвестиційної привабливості сталого низьковуглеце"

вого розвитку принципово важливо відобразити його

гносеологічну природу та виділити базові установки як

процесу. З цією метою важливо сформулювати пара"

дигму сталого низьковуглецевого розвитку, яка може

бути покладена в основу методологічного підходу та

формалізації кількісної і якісної оцінки його інвести"

ційної привабливості.

Перші ідеї щодо сталого розвитку та його екологіч"

ної складової знайшли свій виклад в наукових працях

ще в другій половині ХХ століття. Серед зарубіжних

дослідників провідна роль в цьому належить Дейлі Г.

[15]. Серед вітчизняних вчених вагомий внесок в роз"

робку теорії екологічної складової сталого розвитку

внесли: Туниця Ю. [16], Хвесик М. [17], Шевчук В. [18],

Гринів Л. [19], Трегобчук В. [20], Барановський В. [21].

З досліджень праць цих вчених автор прийшов до вис"

новку, що парадигма сталого низьковуглецевого роз"

витку по суті грунтується на двох принципах.

Перший. Розмежування в теоретичному і практич"

ному аспектах економічного зростання та зростання

споживання вуглецевих енергоносіїв — основного дже"

рела вуглецевих викидів. Для сталого низьковуглецево"

го розвитку ці дві тенденції контрагентні, тобто такі, що

протилежно (з протилежних сторін) характеризують

низьковуглецевий розвиток економіки.

Другий. Досягнення ключових цілей економічного

розвитку саме за умови і за рахунок скорочення спожи"

вання вуглецевих енергоносіїв та викидів вуглецю. Для

сталого низьковуглецевого розвитку скорочення вугле"

цевих викидів є пріоритетніше за зростання економіки.

Таким чином, парадигма сталого низьковуглецево"

го розвитку передбачає пріоритетність скорочення вуг"

лецевих викидів над зростанням економіки і забезпе"

чення на цій основі її конкурентоспроможності та зни"

ження залежності від вуглецевих енергоносіїв. Це до"

сягається шляхом створення системи мотивації модер"

нізації економіки та її інноваційного розвитку і насам"

перед у сфері енергоспоживання.



Інвестиції: практика та досвід № 18/20168

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

З наведених теоретичних положень можна зробити

важливий методологічний висновок, що суть сталого

низьковуглецевого розвитку найбільш адекватно харак"

теризують два основних показники. Перший — макро"

екологічний — динаміка скорочення вуглецевих викидів

(ВВ). Другий — макроекономічний — динаміка зрос"

тання економіки за ВВП. На основі дослідження дина"

міки цих показників по великій сукупності країн (138) і за

тривалий період (42 роки) виявлено досить тісний взає"

мозв'язок між цими факторами: чим більший приріст

ВВП, тим більший приріст викидів вуглецю. Однак уже

є чимало країн, які тривалий час добиваються приросту

ВВП при скороченні викидів вуглецю (таких більше

40 країн). У 50 країнах приріст ВВП випереджає приріст

викидів вуглецю. Водночас є багато країн (біля 50), де

приріст викидів вуглецю тривалий час випереджає

приріст ВВП (рис. 1).

Виходячи з транснаціональної парадигми сталого

низьковуглецевого розвитку на основі показників ди"

наміки ВВП та вуглецевих викидів, автором розробле"

но класифікацію характеристик моделі розвитку еко"

номіки з позиції глобальної антивуглецевої політики.

На основі порівняння показників динаміки ВВП і вуг"

лецевих викидів можливі 4 ситуації: 1) зростання ВВП

і викидів; 2) скорочення ВВП і викидів; 3) зростання

ВВП і скорочення викидів; 4) скорочення ВВП і зрос"

тання викидів. У кожній з цих ситуацій можливі по три

варіанти: 1) коли темпи ВВП відповідають темпам ви"

кидів; 2) коли темпи ВВП вищі, ніж темпи викидів; 3)

коли темпи ВВП відстають від темпів викидів. З ураху"

ванням цього, до категорії сталого низьковуглецево"

го розвитку можуть бути віднесені лише ті країни, в

яких ВВП зростає, а вуглецеві викиди скорочуються та

ще країни, в яких викиди скорочуються швидше ніж

ВВП. Країни, в яких викиди зростають, а ВВП скоро"

чується, та в яких викиди зростають швидше ніж ВВП

це країни з деградуючою високовуглецевою економі"

кою. Країни з адекватними темпами скорочення чи зро"

стання ВВП і викидів — по суті мають вуглецеву стаг"

нуючу економіку.

На основі сформульованих критеріїв та відповідних

статистичних даних зроблено відбір і групування країн

світу за зазначеними характеристиками економік. З'я"

совано, що із 134 країн, до категорії зі сталим низько"

вуглецевим розвитком умовно можна віднести лише

перші 3 групи (разом 35 країн), які мають вищі темпи

скорочення, або нижчі темпи зростання викидів ніж

відповідно темпи спаду чи зростання ВВП. До другої ка"

тегорії країн — зі стагнуючою вуглецевою економікою

(таких найбільше — 81 країна) належать дві групи, в

яких темпи скорочення або зростання викидів нижчі ніж

відповідно темпи спаду або зростання ВВП. Решта 18

країн (3 групи) належать до категорії країн з деграда"

ційною (руйнівною) економікою, в яких динаміка ви"

кидів гірша ніж ВВП (рис. 2).

За результатами аналізу також видно, що перша

категорія країн (їх 35), економіки яких уже мають озна"

ки сталого низькоуглецевого розвитку, дає поки що

35,5% світових викидів вуглецю та 43,2% світового

ВВП. Друга категорія країн (їх 81) зі стагнуючою вугле"

цевою економікою дає 56,9% світових викидів вугле"

цю і 52,5% світового ВВП. Третя категорія країн з дег"

раційною (руйнівною) економікою дає 30% світових

викидів вуглецю і всього 3,1% ВВП.

На основі сформульованого методологічного

підходу автором розроблена методика кількісної оці"

нки динаміки сталого низьковуглецевого розвитку. В

основу такої методики покладена формалізація

співставленості (порівнянності) показників середньо"

річних темпів приросту (спаду) вуглецевих викидів та

ВВП. Ці два макроекономічні та макроекологічні по"

казники є контрагентними в характеристиці сталого

низьковуглецевого розвитку. В процесі дослідження

автором розроблено систему моделей формалізації та"

Рис. 1. Групування країн за середньорічними темпами приросту (спаду) вуглецевих викидів
(ВВ) та ВВП на жителя за 1970—2012 рр., %

Джерело: розроблено за даними UNCTAD [22].
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ких зіставленостей і оцінки динаміки сталого низько"

вуглецевого розвитку (табл. 1).

Зазначені показники динаміки вуглецевих викидів

та ВВП характеризують лише інтенсивність впроваджен"

ня моделі сталого низьковуглецевого розвитку. Ці по"

казники характеризують позитивність ставлення урядів

країн (адаптацію країн) до реалізації глобальної анти"

вуглецевої політики, а також ефективність і ради"

кальність дій у цьому напрямі. Це дуже позитивний сиг"

нал з боку країн для ТНК"інвесторів та міжнародних еко"

логічних інституцій. Позитивна динаміка цих показнків

(скорочення вуглецевих викидів і зростання ВВП)

свідчить, що країна перебуває на старті реалізації сво"

го великого потенціалу. Саме така ситуація є найбільш

привабливою для інвесторів.

Однак ці показники ще не розкривають потенціалу

ефективності інвестування сталого низьковуглецевого

розвитку, що має визначальне значення для інвестицій"

ної привабливості. Найбільш повно, як показують дос"

лідження, характеризують три показники: 1) вуглецевої

ефективності економіки; 2) загальносуспільної продук"

тивності економіки; 3) технічно доступний потенціал

розвитку відновлювальної енергетики та його освоєн"

ня. Всі ці показники відповідають вимогам глобальної

Рис. 2. Групування країн за середньорічними темпами приросту (спаду) вуглецевих викидів
(ВВ) та ВВП за 2008—2012 рр., %

Джерело: розроблено за даними [22].

Таблиця 1. Матриця моделей формалізації оцінки динаміки сталого низьковуглецевого
розвитку

Розроблено автором.

Характеристика динаміки вуглецевих викидів (ВВ) та 
валового продукту (ВВП) країн 

Моделі зістав-
лення середньо-
річних темпів ВВ 

та ВВП 
1. ВВ скорочуються  
1.1. ВВ скорочуються, ВВП зростає
1.1.1. ВВ скорочуються швидше, ніж зростає ВВП ↓ВВ≥↑ВВП 
1.1.2. ВВ скорочуються повільніше, ніж зростає ВВП ↓ВВ<↑ВВП 
1.2. ВВ скорочуються, ВВП скорочується
1.2.1. ВВ скорочуються швидше, ніж скорочується ВВП ↓ВВ≥↓ВВП 
1.2.2. ВВ скорочуються повільніше, ніж скорочується ВВП ↓ВВ<↓ВВП 
2. ВВ зростають  
2.1. ВВ зростають, ВВП зростає
2.1.1. ВВ зростають повільніше, ніж зростає ВВП ↑ВВ≤↑ВВП 
2.1.2. ВВ зростають швидше, ніж зростає ВВП ↑ВВ>↑ВВП 
2.2. ВВ зростають, ВВП скорочується 
2.2.1. ВВ зростають повільніше, ніж скорочується ВВП ↑ВВ≤↓ВВП 
2.2.2. ВВ зростають швидше, ніж скорочується ВВП ↑ВВ>↓ВВП 
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антивуглецевої політики — інвестувати кошти насампе"

ред у країни з великими і незадіяними можливостями

розвитку енергоконверсії та відновлювальної енергети"

ки.

Перший показник вуглецевої ефективності за

співвідношенням ВВП до викидів вуглецю засвідчує за"

гальні можливості зростання економіки на основі зни"

ження її енергоємності та вуглецеємності. Низький

Рис. 3. Групування країн за інтегрованим індексом оцінки інвестиційної привабливості сталого
низьковуглецевого розвитку (в дужках місце в рейтингу серед 134 країн)

Розроблено автором.

Таблиця 2. Показники характеристики інвестиційної привабливості
сталого низьковуглецевого розвитку

Показники Характеристики Значення 
1. Оцінки адаптації країн до глобальної антивуглецевої політики 
1.1. Динаміка вуглецевих викидів 
(ВВ), % 

Скорочення (-), або зростання (+) вуглецевих 
викидів 

Менше – краще 

1.2. Динаміка ВВП, % Зростання (+), або спад (-) економіки Більше – краще 
 

2. Оцінки потенціалу ефективності інвестування 
2.1. Співвідношення ВВП до ВВ, 
дол./т 

Вуглецева ефективність економіки: низький 
рівень свідчить про великий потенціал 
підвищення вуглецевої ефективності 

Менше – краще 

2.2. Рівень ВВП на жителя тис. 
чол./чол. 

Загальносуспільна продуктивність та ефективність 
економіки: низький рівень свідчить про великий 
потенціал підвищення продуктивності економіки, 
насамперед за рахунок низьковуглецевого 
розвитку 

Менше – краще 

2.3. Співвідношення техніч-
нодосяжного потенціалу ВДЕ до 
ВВП, у т н.е./дол., у т.ч. по 
секторах: 

 сонячна 
 вітрова 
 біоенергетика 
 геотермальна 
 гідроенергетика 

Високий рівень співвідношення (багаторазове 
перевищення) свідчить про великий потенціал 
відновлювальної енергетики загалом і окремих 
секторах 

Більше – краще  

3. Оцінки впливу урядів країн-реципієнтів 
3.1. Субсидування енерго-
конверсії, % до ВВП 

Рівень державної підтримки енергоконверсії Більше – краще 

3.2. Субсидування вуглецевої 
енергетики, % до ВВП 

Рівень протидії енергоконверсії шляхом 
державної підтримки вуглецевої енергетики 

Менше – краще 

4. Оцінки еколого-економічної окупності інвестицій  
4.1. Співвідношення затрат на 
енергоконверсію до скорочених 
вуглецевих викидів, дол./т 

Ефективність використання коштів на 
енергоконверсію та окупність інвестицій 

Більше – краще 
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рівень цього показника в конкретній країні свідчить про

те, що її потенціал до зростання економіки та підвищен"

ня вуглецевої ефективності є досить потужний, з вели"

кими можливостями і водночас мало задіяний.

Другий показник — суспільної продуктивності еко"

номіки за співвідношенням ВВП до кількості жителів в

країні має подвійне значення для такої оцінки. З одно"

го боку, характеризує загальні можливості відносного

зростання економіки, які можуть бути реалізовані на

засадах сталого низьковуглецевого розвитку. А з іншо"

го боку, свідчить про великі можливості здійснення де"

шевих інвестицій за рахунок значно дешевших ресурсів

та робочої сили. Це, до речі, підтверджує досвід Китаю,

Індії та інших країн. З позицій економічної ефективності

показники ВВП на вуглецеві викиди та на жителя чим

більші, тим краще. Однак з позицій інтересів інвесторів

інвестиційну привабливість сталого низьковуглецевого

розвитку країн характеризують обернені величини по"

казників, тобто менше — краще.

Третій показник — технічно"досяжного потенціалу

відновлювальної енергетики за співвідношенням обсягів

цього потенціалу у тоннах нафтового еквіваленту до

ВВП країни характеризує абсолютні і відносні можли"

вості освоєння відновлювальних джерел енергії для

економіки. Цей показник комплексний, оскільки вира"

ховується за секторами відновлювальної енергетики.

Важливе значення для розробки методологічної

оцінки інвестиційної привабливості сталого низьковуг"

лецевого розвитку має врахування впливу урядів країн"

реципієнтів на цей процес. А такий вплив, як показують

дослідження, буває досить потужний і проявляється у

наступному:

У прямій підтримці урядами країн сталого низько"

вуглецевого розвитку. Така підтримка може включати

кілька напрямів: а) тарифну підтримку продажу елект"

роенергії з відновлювальних джерел шляхом застосу"

вання підвищуючих коефіцієнтів; б) бюджетне субсиду"

вання виробників і споживачів щодо виробництва, прид"

бання та установки обладнання для енергоконверсії

(енергоощадності, енергомодернізації та енергоінно"

вації); в) надання цінових, податкових та інших префе"

ренцій для мотивації енергоконверсії. Узагальненим по"

казником, який може характеризувати рівень держав"

ної підтримки сталого низьковуглецевого розвитку

може бути рівень співвідношень до ВВП у %.

У непрямій, але досить сильній протидії урядами

країн сталому низьковуглецевому розвитку. Така про"

тидія, головним чином, може виражатись у рівні підтрим"

ки розвитку вуглецевої енергетики основного конкурен"

та сталого низьковуглецевого розвитку. Узагальненим

показником, який може характеризувати рівень протидії

урядами сталого низьковуглецевого розвитку може бути

рівень субсидування вуглецевої енергетики у співвідно"

шенні до ВВП у %.

Нарешті ще одним важливим показником, який ха"

рактеризує інвестиційну привабливість сталого низько"

вуглецевого розвитку в країнах є еколого"економічна

оцінка окупності вкладених інвестицій, отриманими ско"

роченнями вуглецевих викидів. Такий показник може

бути визначений як співвідношення затрат на енергокон"

версію до обсягів отриманих скорочень вуглецевих ви"

кидів. Такий показник може бути обчислений по краї"

нах, їх регіонах, галузях, секторах економіки, компані"

ях, підприємствах.

Рис. 4. Оцінка інвестиційної привабливості екологічної ефективності країн, бали

Розроблено автором.
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З урахуванням викладеного сформульовано систе"

му показників, які характеризують комплексно інвести"

ційну привабливість (табл. 2).

За розробленою методикою автором обчислено

інтегрований індекс інвестиційної привабливості ста"

лого низьковуглецевого розвитку. В розрахунку ви"

користано дані по 134 країнах за показниками, що

вказані в таблиці 3, крім показників 2.3; 3.1 і 4.1, за

якими немає систематизованих даних по всій сукуп"

ності країн. Результати розрахунків наведено на ри"

сунку 3.

 З наведених даних видно, що розвинуті країни ЄС

і ОЕСР істотно поступаються країнам Латинської Аме"

рики, Азії та Африки за інтегрованим індексом інвести"

ційної привабливості сталого низьковуглецевого роз"

витку. До числа інвестиційно привабливих належать

країни, БРІКС та СНД, у т.ч. такі великі країни, як Ки"

тай, Індія, Єгипет, Філіппіни, Пакистан та інші. І це без

врахування трьох важливих показників — 2.3 — техн"

ічно досяжного потенціалу ВДЕ (у співвідношенні до

ВВП), 3.1 — рівень субсидування відновлювальної

енергетики (у співвідношенні до ВВП) та 4.1 — окуп"

ності інвестицій (співвідношення вкладених інвестицій

до обсягів скорочень вуглецевих викидів). Якщо вра"

хувати ще й ці показники, то можна з високою ймовір"

ністю стверджувати, що рейтинг країн Латинської Аме"

рики, Азії, Африки, БРІКС і СНД істотно покращить"

ся.

Адекватність відображена розробленою автором

методикою інвестиційної привабливості сталого низь"

ковуглецевого розвитку підтверджується порівнянням

отриманих результатів. Зокрема з'ясовано, що оцінка

інвестиційної привабливості за інтегрованим індексом

значно краще корелює з показником екологічної ефек"

тивності країн, ніж індекс компанії Ернст енд Янг (рис.

4).

З наведених розрахунків видно, що запропонована

методика достатньо повно враховує потенційні можли"

вості для залучення капіталу в сталий низьковуглеце"

вий розвиток. При цьому припускається, що зазначені

складові — функціональні показники мають однаковий

вплив на інтегровану оцінку інвестиційної привабливості.

Якщо ж обчислити кореляційний вплив цих показників

на інтегрований індекс, то можна стверджувати, що рей"

тинг зазначених країн ще більше зросте. Саме цим по"

яснюється зміщення інвестиційної активності в сталий

низьковуглецевий розвиток в ці регіони світу.

ВИСНОВКИ
1. Специфічні особливості характеристики та

кількісно"якісної оцінки інвестиційної привабливості

сталого низьковуглецевого розвитку, які слід врахову"

вати при формулюванні методологічних підходів та роз"

робці методики, полягають в наступному:

— транснаціональна парадигма, глобальна та еко"

логічна імперативність сталого низьковуглецевого роз"

витку, яка виражається у пріоритетності скорочення

вуглецевих викидів над зростанням економіки;

— тристороння схема гармонізації інтересів учас"

ників інвестиційного процесу (міжнародні екологічні

інституції, транснаціональні компанії та уряди країн"ре"

ципієнтів);

— взаємодія національних та міжнародних систем

мотивації інвестування сталого низьковуглецевого роз"

витку;

— потенціал та інтенсивність сталого низьковугле"

цевого розвитку по країнах.

2. Виходячи із цілей і пріоритетів глобальної анти"

вуглецевої політики, задекларованих у програмних до"

кументах ООН, у методологічних підходах інвестицій"

ної оцінки привабливості мають бути враховані такі ос"

новні вимоги міжнародних екологічних інституцій щодо

інвестування сталого низьковуглецевого розвитку:

— пріоритетне спрямування інвестицій на екологічні

цілі;

— здійснення інвестицій в ті країни, які найшвидше

дадуть найбільший екологічний ефект в глобальному

масштабі;

— здійснення інвестицій в ті сектори низьковугле"

цевої економіки, які найшвидше дадуть найбільший еко"

логічний ефект в глобальному масштабі;

— здійснення інвестицій в ті країни і сектори низь"

ковуглецевої економіки, які окрім найбільшого еколог"

ічного дадуть великий соціальний ефект — збільшення

зайнятості населення та їх доходів.
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вкладниками, кредиторами та позичальниками, зростан"

ня боргового навантаження. Пошук альтернативних вар"

іантів щодо вирішення цих питань призвів до активного

використання таких жорстких інструментів, як залучен"
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ня колекторських компаній, численні судові процеси про

стягнення заборгованості за кредитами, які в Україні є

досить дорогими та тривалими. Ймовірним вирішенням

даних проблем є введення інституту омбудсмена з

фінансів та інвестицій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у вирішення теоретичних та практич"

них питань щодо захисту прав споживачів фінансових по"

слуг знайшли відображення у роботах таких вітчизняних

науковців, як Т. Белялов, Р. Демчак, Н. Зачосова, Я. Кот"

ляревський, Н. Міокова, Г. Панасенко, А. Пінчук, А. Си"

рота та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є пошук та обгрунтування оптимальної

моделі інституту омбудсмена з фінансів та інвестицій, що

позитивно вплине на підвищення рівня довіри з боку гро"

мадськості до фінансових інституцій і сприятиме стабі"

лізації ресурсної бази у фінансовому секторі України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблема захисту прав споживачів фінансових по"

слуг в Україні — не нова, але підхід до створення фінан"

сового омбудсмена завжди був фрагментарним. Термін

омбудсмен у перекладі зі шведської означає "представ"

ник чиїхось інтересів" — це незалежна публічна посадо"

ва особа, яка розглядає скарги громадян на дії урядових

органів. Таким чином, омбудсменом у фінансовому сек"

торі називають незалежну особу, що вирішує в позасу"

довому порядку спори між організаціями, що надають

фінансові послуги та їх клієнтами. Найчастіше фінансові

омбудсмени вирішують спори, що виникли в банківській

сфері, на ринку цінних паперів, у сфері страхових послуг

і між підприємницькими структурами.

Так, Н. Зачосова зазначає, що "…сутність інституту

фінансового омбудсмена полягає у діяльності щодо вре"

гулювання суперечок між споживачами фінансових по"

слуг та фінансовими установами, які їх надають" [1, с.

80]. Р. Демчак у своїх дослідженнях наголошує на необ"

хідності введення на ринок даної інституції в рамках

імплементації принципів, передбачених G20 та директив

ЄС, що стане запорукою інтеграції до міжнародних ме"

реж фінансового омбудсмена [2]. Т. Белялов наводить

світові приклади використання інституту фінансового

омбудсмена [3, с. 267]. А. Сирота пропонує запровад"

ження фінансового омбудсмена як позасудової системи

врегулювання спорів на національному фінансовому рин"

ку [4, с. 67]. А. Пінчук та Н. Міокова розглядають фінан"

совий омбудсмен як невід'ємну частину системи регу"

лювання та нагляду ринку фінансових послуг [5, с.104].

О. Абакуменко запропоновано напрями реалізації кон"

цепції інвестиційного омбудсмена у фінансовому секторі

України [6, с. 25]. Ж. Торяник у фінансовому омбудсмені

вбачає альтернативний спосіб позасудового врегулюван"

ня спорів та досліджує у цьому контексті найкращі ана"

логи світового досвіду функціонування фінансових ом"

будсменів [7, с. 284]. О. Слободян приділив увагу пошу"

ку правової моделі інституту фінансового омбудсмена в

Україні [8, с. 1]. Я. Котляревський та Г. Панасенко визна"

чили роль інституту банківського омбудсмена в підви"

щенні довіри клієнтів до банків [9, с. 88].

Однак, незважаючи на широкий спектр наукових дос"

ліджень, присвячених питанню запровадження інституту

фінансового омбудсмена в Україні, важливим завданням

є обгрунтування доцільності його існування саме для за"

безпечення ефективного функціонування інституцій на"

ціонального фінансового сектору.

Серед країн світу існування такого інституту є поши"

реною практикою. В ЄС успішно функціонують більше

півсотні підходів із позасудового врегулювання спорів у

сфері фінансових послуг. Подібні інститути діють в США,

Мексиці, Казахстані, Чилі. Наприклад, у Вірменії, Великій

Британії, Малайзії, Нідерландах фінансовий омбудсмен

є єдиним для всього фінансового сектору, в Бельгії,

Греції, Польщі, Швейцарії — це окремий орган для од"

ного або більше сегментів фінансового ринку. У формі

комітету зі справ захисту прав споживачів омбудсмен

представлений у Данії та Швеції, в якості департаменту

скарг у складі фінансового регулятора на Мальті та в

Іспанії. У Латвії та Литві він функціонує в рамках держав"

ного органу із захисту прав споживачів тощо [2].

Інститут фінансового омбудсмена діє в 40 країнах

світу і вже довів свою ефективність. В Україні омбудсме"

на, який би опікувався вирішенням фінансових супере"

чок не має, існує лише інститут Уповноваженого Верхов"

ної Ради України з прав людини, який на сьогоднішній

день є тотожним інституту омбудсмена [10].

У світі склались і діють дві основні моделі омбудс"

менів — німецька та британська. За німецьким прикла"

дом, омбудсмен призначається Правлінням Спілки

німецьких банків за поданням керівництва Спілки стро"

ком на три роки. Він може бути призначений на посаду

повторно. Омбудсмен може бути достроково звільнений

з посади за рішенням Правління Спілки лише за наявності

фактів, які однозначно вказують на неможливість неза"

лежного ухвалення рішення омбудсменом надалі, а та"

кож у випадках, коли у омбудсмена довгий час відсутня

об'єктивна можливість виконувати свої обов'язки або

існує якась інша важлива причина. До омбудсмена у

Німеччині ставиться ряд вимог: 1) він повинен мати мож"

ливість обіймати посаду судді; 2) протягом трьох років

до моменту призначення на посаду омбудсмена канди"

дат не має права працювати в будь"якій банківській спілці

або кредитному інституті [10].

Омбудсмен приватних банків Німеччини може розг"

лядати не всі скарги. По"перше, за загальним правилом

омбудсмен розглядає лише скарги споживачів. По"дру"

ге, позасудове врегулювання суперечки омбудсменом не

повинно мати місця, коли: а) спір, за скаргою, що подана

омбудсмену, розглядається або був розглянутий у суді

або по спору вже складена мирова угода; б) справа є або

була предметом позасудового розгляду іншого погоджу"

вального органу відповідно; в) термін давності для пере"

дачі справи омбудсменові закінчився або банк посилаєть"

ся на закінчення терміну давності. Скарги клієнтів з ко"

ротким описом суті справи і додатком необхідних доку"

ментів надсилають у Центр по обробці скарг, створений

при Спілці німецьких банків [10].

Рішення омбудсмена обов'язкове для банку в тих ви"

падках, коли вартість предмету скарги не перевищує 5000

євро. У справах з сумою позову більше 5000 євро вирішен"

ня омбудсмена не є обов'язковими до виконання для обох

сторін. Згода з рішенням має бути направлене у письмовій

формі в Центр обробки скарг протягом 6 тижнів з моменту

здобуття рішення сторонами. Після закінчення зазначено"

го терміну Центр перевіряє стан питання та інформує сто"

рони. На цьому процес позасудового врегулювання супе"

речки закінчується. При цьому слід враховувати, що на весь

період позасудових процедур врегулювання суперечки пе"

ребіг позовної давності припиняється. Витрати на розгляд

скарги омбудсменом несе Спілка німецьких банків.
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У Великобританії статус інституту фінансового ом"

будсмена був закріплений законодавчо в 2000 р. Банки,

для того, щоб працювати з роздрібними клієнтами, зо"

бов'язані надати таким клієнтам можливість вирішувати

спори в позасудовому порядку. Бюджет на утримання

такого штату співробітників складається з членських

внесків, які англійські банки платять пропорційно

кількості відкритих рахунків, а також плати за кожну

скаргу, що поступила,   500 фунтів. У всіх країнах схема

позасудового дозволу суперечок приблизно однакова.

Для ініціювання розгляду суперечки омбудсменом заяв"

ник повинен подати йому скаргу, найчастіше письмову.

Звернення до омбудсмена є добровільним. У більшості

країн встановлюється термін, протягом якого скарга

може бути подана, визначається коло питань, які можуть

бути розглянуті, і коло осіб, які можуть бути заявниками

та у відношенні яких можуть бути подані скарги. Омбуд"

сменом може бути встановлений як верхня межа (250000

євро в Ірландії, 250000 євро для банків і страхових ком"

паній в Нідерландах, 100000 у Великобританії, 5000 євро

в Португалії, 100 000 євро в Італії), так і нижня межа (100

євро в Нідерландах, 2000 шведських крон у Швеції) суми

позову, що став предметом скарги споживача.

Поширеною практикою є встановлення обов'язково"

го порядку пред'явлення претензії постачальникові по"

слуг до звернення до омбудсмена (Бельгія, Франція, Іта"

лія). У Люксембурзі для звернення в Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) споживач зобо"

в'язаний використовувати всі можливі засоби відносно

постачальника фінансових послуг. У Литві постачальник

фінансових послуг зобов'язаний відповісти своєму

клієнтові протягом 30 днів з моменту здобуття його пре"

тензії, і лише після цього споживач отримує право звер"

нутися в State Consumer Rights Protection Authority.

У Польщі для звернення до омбудсмена необхідно

представити документ підтверджуючий, що скарга розг"

лядалася відповідачем або що відповідь на претензію за"

явником не отримана протягом 30 днів після напряму

скарги. Заявник може звернутися в call"центр омбудсме"

на, де йому будуть роз'яснені умови і порядок напряму

скарги. У переважній більшості країн розгляд скарги без"

коштовний для заявника. Виключення   Польща і Шрі"

Ланка, де мито повертається заявникові, якщо омбудс"

мен прийняв рішення на його користь. Письмова скарга

направлена омбудсменові, перевіряється на допустимість

до розгляду. Наприклад, в Шрі"Ланці омбудсмен має пра"

во відмовити в прийнятті скарги, якщо, на його думку,

скарга не обгрунтована або подана з наміром досадити

[10]. Якщо скарга не підлягає розгляду, про це повідом"

ляється заявникові і даються рекомендації щодо подаль"

шому дозволу суперечки. Якщо скарга підлягає розгля"

ду, то, зазвичай, вона прямує особі, на яку поступила

скарга, для здобуття роз'яснення. У деяких країнах вже

на цьому етапі постачальник послуг може задовольнити

вимоги заявника, після чого розгляд скарги припиняєть"

ся. Омбудсмен може, запитавши у заявника та постачаль"

ника послуг, на якого поступила скарга, необхідні відо"

мості й документи, на підставі отриманої інформації ди"

станційно прийняти письмове рішення. Вирішення омбуд"

смена для особи, на яку була подана скарга, може носи"

ти як обов'язковий, так і рекомендаційний характер. Обо"

в'язковість вирішення омбудсмена може залежати: для

заявника вирішення омбудсмена звичайно не обов'язко"

во для виконання. Якщо заявник невдоволений рішен"

ням, він повинен повідомити про це омбудсменові протя"

гом певного терміну і має право продовжити розгляд

іншим чином. Період розгляду скарги при позасудовому

дозволі суперечок варіюється від одного місяця (у Пор"

тугалії, Литві у справах про споживче кредитування) до

9—10 місяців у Данії [10].

Німецька модель інституту фінансового омбудсмена

отримала велике поширення в багатьох країнах. Це по"

яснюється тим, що процедура розгляду спору омбудс"

меном дозволяє клієнтам отримати у більшості випадків

не тільки обов'язкове для виконання, але ще і швидке

рішення. А також можливість безкоштовно та без будь"

якого ризику врегулювати розбіжності з фінансовими

структурами.

На відміну від німецької системи, інститут фінансо"

вого омбудсмена у Великобританії фінансується держа"

вою. У Великобританії банки, для того щоб працювати з

роздрібними клієнтами, зобов'язані надати таким

клієнтам можливість вирішувати спори у позасудовому

порядку. Британських омбудсменів кілька, на відміну від

одного у Німеччині і можуть розглядати будь"які справи,

але, зазвичай, спеціалізуються на окремих напрямках

галузі. Однією із серйозних відмінностей британської

системи від німецької є те, що подати скаргу може не

лише приватна особа, а й установа чи благодійний фонд

з річним оборотом менше за 1 млн фунтів стерлінгів. Гра"

нична сума обов'язкового для виконання рішення омбуд"

смена становить при цьому 100000 фунтів стерлінгів, а в

ряді випадків омбудсмен може рекомендувати організації

виплатити споживачеві фінансових послуг суму більше

цього розміру. У силу того, що у Великобританії супе"

речки стосуються значних сум і розглядаються вони в

середньому протягом 6 місяців, що значно довше, ніж у

Німеччині.

Незважаючи на те, що Служба Фінансового Омбудс"

мена створена як незалежний державний орган, вона

фінансується за рахунок приватних організацій. Кожна

розглянута справа оплачується в сумі 500 фунтів

стерлінгів. Підлягають сплаті також річні внески. Їх розмір

залежить від юрисдикції, сфери і виду діяльності орган"

ізації [10].

Основні положення діяльності органів розгляду

спорів у сфері фінансових послуг у зарубіжних країнах

охарактеризовані в таблиці 1.

Практика зарубіжних країн показує, що рішення ом"

будсмена виносяться на користь банків і клієнтів в при"

близній пропорції 50/50, тому в його об'єктивності важ"

ко сумніватися. Основне завдання створення інституту

фінансового омбудсмена в Україні — це імплементація

принципів, передбачених на самітах Великої 20 (G20),

протягом 2009—2011 рр., коли були прийняті рішення

щодо активного проведення реформ в розрізі інститу"

ційної трансформації у світову фінансову систему, що ста"

не запорукою інтеграції до міжнародних мереж фінан"

сового омбудсмена.

Перший проект створення фінансового омбудсмена

в Україні з'явився за підтримки ООН в 2011 році. Наприк"

лад, Ліга страхових організацій України неодноразово

виступала з ініціативою щодо створення страхового ом"

будсмена. При Асоціації українських банків тривалий час

діяв Третейський суд. Так, незалежною асоціацією банків

України за підтримки міжнародних фінансових органі"

зацій також було запропоновано проект створення інсти"

туту фінансового омбудсмена. За задумом банкірів, ом"

будсмен повинен фінансуватися з внесків асоціації і ви"

рішуватиме конфлікти, що виникають між банками і роз"

дрібними клієнтами при сумах спорів до 10 тис. грн. Пе"

редбачалося, що банки будуть в добровільному порядку

виконувати вказівки омбудсмена. 26 вересня 2013 р про"

ект інституту фінансового омбудсмена був затверджений
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радою НАБУ. За основу була взята німецька модель такої

структури, яка засновується та контролюється не держа"

вою, а громадськими інститутами [11].

Одним із ключових принципів роботи омбудсмена, за

пропозицією НАБУ, став прийом заявок тільки від насе"

лення та лише після закінчення строку розгляду скарги

банком. Банки, які погодяться підписати угоду з омбудс"

меном, зобов'язані будуть вчасно представляти йому до"

кументи, необхідні для розгляду справ, і виконувати його

рішення.

На необхідності поліпшення взаємовідносин між

фінансовими установами й споживачами фінансових по"

слуг в Україні наголошували законодавці в рамках прий"

няття Стратегії реформування системи захисту прав спо"

живачів на ринках фінансових послуг на 2012—2017 рр.

(Відповідне розпорядження № 867"р прийнято на засі"

данні Уряду 31 жовтня 2012 р.) [12], дія якої спрямова"

на на розбудову такої системи захисту прав споживачів

на ринках фінансових послуг, яка б носила комплекс"

ний характер, була б доступною та зрозумілою для на"

селення та забезпечувала б належну якість надання по"

слуг у сфері фінансів, недопущення застосування диск"

римінаційної по відношенню до споживачів практики

роботи фінансових установ, в т.ч. угод та засобів їх ви"

конання, а також на недопущення надання фінансових

послуг установами, що не мають на це прав та надання

послуг, що не регулюються. У ній передбачено, зокре"

ма, опрацювання питання запровадження інституту упов"

новаженого із захисту прав споживачів фінансових по"

слуг з метою розроблення альтернативного механізму

досудового врегулювання спорів стосовно фінансових

послуг та, у разі потреби, підготовки відповідного про"

екту НПА за участю об'єднань учасників ринків фінпос"

луг.

Країна Назва Підстави для 
звернення 

Плата 
клієнтів 

Термін 
розгляду 
скарг 

Характер 
рішень 

Фінансові установи,  
що входять до компетенції 

служби 
Чехія Чеський фінансовий 

 арбітр 
Визначені  
законом 

Відсутня 63 дні Обов’язкові для 
обох сторін 

Банки, кредитні спілки, 
іпотечні, інвестиційні 
посередники 

Данія Датська Рада скарг з 
цінних паперів та 
брокерської діяльності 

Приватна 
ініціатива 

66 євро 9-10 
місяців 

Обов’язкові для 
фінансової 
установи 

Інвестиційні  
посередники 

Датська Рада скарг з 
діяльності 
інвестиційних фондів 

Приватна 
ініціатива 

20 євро 9-10 
місяців 

Обов’язкові для 
фінансової 
установи 

Інвестиційні  
фонди 

Німеччина Омбудсмен з 
державних банків 

Визначені 
законом у 
окремих 
випадках,

Відсутня 2-3
 місяці 

Рекомендації Банки 

Омбудсмен з 
інвестиційних фондів 

Визначені зако-
ном, приватна 
ініціатива 

Відсутня 
 

2-3 
 місяці 

Рекомендації 
 

Інвестиційні  
фонди 

Арбітражна рада 
Бундесбанку 
Німеччини 

Визначені 
законом, 
публічна 
ініціатива 

Відсутня 3 місяці Рекомендації Банки,  
кредитні спілки іпотечні та 
інвестиційні посередники 
 

Ірландія Бюро Омбудсмена з 
фінансових послуг 

Визначені 
законом 

Відсутня Не 
визначено 

Обов’язкові для 
обох сторін 

Усі суб’єкти фінансового 
ринку 

Греція Омбудсмен з 
банківсько- 
інвестиційних послуг  
Греції 

Приватна 
ініціатива 

Відсутня 2 місяці Рекомендації Банки, постачальники 
інвестиційних та пенсійних 
послуг 

Іспанія Управління з надання 
допомоги інвесторам 

Визначені 
законом, 
публічна 
ініціатива 

Відсутня 4 місяці Рекомендації Банки, інвестиційні 
посередники 

Франція 
 

Посередник з 
управління 
фінансовими ринками 

Визначені 
законом, 
публічна 

Відсутня
 

Не 
визначено 
 

Рекомендації
 

Інвестиційні посередники, 
пенсійні фонди 
 

Посередник 
Французької Асоціації 
фінансових компаній 

Добровільна
приватна 
ініціатива 

Відсутня 2 місяці Рекомендації Банки, 
 кредитні спілки 

Італія 
 

Фінансово-кредитний 
Арбітр 
 
 

Визначені 
законом, 
публічна 
ініціатива 

20 євро 
 
 
 

105 днів 
 
 
 

Рекомендації 
 
 
 

Банки, кредитні спілки, 
іпотечні посередники, 
платіжні установи 
 

 
Банківський 
омбудсмен 

Добровільна
приватна 
ініціатива 

Відсутня 3-4 місяці Обов’язкові для 
фінансових 
установ 

Банки, інвестиційні 
посередники 

Велика 
Британія 

Служба фінансового 
омбудсмена 

Визначені 
законом, 
публічна 
ініціатива 

Відсутня 6 місяців Обов’язкові для 
фінансових 
установ 

Усі суб’єкти фінансового 
ринку 

Польща Арбітражний суд при 
Польській Фінансовій 
інспекції 
 

Визначені 
законом, 
публічна  
ініціатива 

60 євро
1-3 місяці 

Обов’язкові для 
обох сторін 
 

Усі суб’єкти фінансового 
ринку 
 

Таблиця 1. Основні положення діяльності фінансових омбудсменів у зарубіжних країнах

Джерело: складено авторами на основі [6, с. 25].
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Також в рамках пункту С.2 "Захист прав споживачів

та інвесторів фінансового сектору" Комплексної програ"

ми розвитку фінансового сектора на період 2015—2020

рр., яка була затверджена Національною радою реформ

(Постанова Правління НБУ №391 від 18 червня 2015 р.)

запропоновано створення в Україні інституту фінансового

омбудсмена, до функцій якого належатиме досудове ви"

рішення суперечок та скарг між фінансовими установа"

ми та їх клієнтами — фізичними особами [13]. Згідно з

Програмою дану інституцію повинні були створити шля"

хом прийняття Закону України "Про інститут фінансово"

го омбудсмена" до кінця другого кварталу 2016 р. (ста"

ном на вересень 2016 р інститут відсутній).

Враховуючи внутрішні шоки, військовий конфлікт на

сході, що негативно вплинули на розвиток економіки, зни"

зивши довіру споживачів фінансових послуг до банківсь"

кого сектору, та розбалансували фінансові ринки та си"

туацію економії бюджетних коштів, у проекті Закону Ук"

раїни, підготовленого за участю Міністерства фінансів Ук"

раїни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо удосконалення захисту прав споживачів

фінансових послуг" від 23.03.2015 р № 2456 передбачає

відмову від створення фінансового омбудсмену, запро"

поновано виконання цієї функції НБУ, Нацкомфінпослуг

та НКЦПФР, кожен на відповідному ринку фінансових по"

слуг [14; 9, с. 90].

Зауважимо, що Кабінетом Міністрів України ще 14

березня 2016 р. було схвалено проект закону "Про зас"

нування бізнес"омбудсмена", підготовленого з метою

впровадження зобов'язань Меморандуму про взаєморо"

зуміння щодо підтримання української антикорупційної

ініціативи від 12 травня 2014 р, який підписали Кабінет

Міністрів, Європейський банк реконструкції і розвитку,

Організація економічного співробітництва і розвитку,

Американська торгова палата в Україні, Європейська

бізнес асоціація, Федерація роботодавців України, Тор"

гово"промислова палата України і Український союз про"

мисловців і підприємців. Мета НПА полягає у запровад"

женні на законодавчому рівні в Україні інституту бізнес"

омбудсмена в якості посередника, незалежної, третьої

особи, що сприяє суб'єктам підприємництва у захисті їх

права на підприємницьку діяльність. НПА визначаються

правові засади створення та організації діяльності Уста"

нови бізнес"омбудсмена, напрями її діяльності, а також

принципи її взаємовідносин з державою, органами місце"

вого самоврядування, державними органами, суб'єкта"

ми господарювання, що перебувають у сфері їх управлі"

ння, а також суб'єктами підприємництва. У законопро"

екті зазначено, що установа бізнес"омбудсмена буде не"

залежним від державних органів і місцевої влади,

непідзвітні і непідконтрольним їм. У листопаді 2014 р.

уряд України вирішив створити раду бізнес"омбудсмена

як свій постійно діючий консультативно"дорадчий орган

[15].

Зауважимо, що 22.09.2016 р. Національне агентство

з питань запобігання корупції (НАЗК) та Рада бізнес"ом"

будсмена підписали Меморандум про співпрацю та обмін

інформацією, метою якого є об'єднання зусиль для за"

безпечення прозорості діяльності органів державної вла"

ди, сприяння зниженню рівня корупції та запобігання ви"

падкам недобросовісної поведінки чиновників у відно"

шенні до бізнесу.

Водночас зауважимо, що у Верховній Раді України

було зареєстровано ще один альтернативний проект За"

кону "Про внесення змін до Закону України "Про інвес"

тиційну діяльність" (щодо повноважень омбудсмена з

фінансів та інвестицій)" №3292 від 09.10.2015, увага яко"

го зосереджена саме на встановленні механізму додат"

кового захисту прав інвесторів при реалізації ними на те"

риторії України інвестиційних проектів шляхом створен"

ня посади омбудсмену з фінансів та інвестицій та закріп"

лення в Законі його основних повноважень [16].

З метою забезпечення та захисту прав та законних

інтересів інвесторів в контексті фінансової безпеки дер"

жави новостворена фінансова інституція   омбудсмен з

фінансів та інвестицій повинна виконувати наступні по"

вноваження: взаємодіяти з органами державної влади та

місцевого самоврядування з питань фінансів та інвес"

тицій; розглядати звернення інвесторів з питань, що ви"

никають при здійсненні ними інвестиційної діяльності на

території України; вносити рекомендації органам держав"

ної влади та місцевого самоврядування для їх вирішення

питань, які зазначено в зверненнях інвесторів; сприяти

інвесторам у вирішенні питань, що виникають у процесі

реалізації інвестиційних проектів у досудовому чи поза"

судовому порядку; вносити до Кабінету Міністрів Украї"

ни рекомендації по удосконаленню законодавства Украї"

ни тощо [16].

В Україні спори між споживачами та фінансовими ус"

тановами розглядаються виключно судами та в обмеже"

них випадках надсилаються скарги регуляторам. Причо"

му ефективність такої взаємодії доволі низька. Відтак,

довіра до судів у 2015 році становить лише 5%. Новий

інститут має стати неупередженим, незалежним та допо"

магати у вирішенні суперечок мирним шляхом, не дово"

дячи справу до суду. Це у свою чергу має додатково роз"

вантажити суди та дозволить зняти навантаження на ре"

гуляторів. Так, за даними головних регуляторів фінансо"

вого сектору України станом на кінець 2015 р. було заф"

іксовано понад 33 тис. звернень від фізичних осіб, з них:

до НБУ — 26726 звернень, до Нацкомфінпослуг — 5539

звернень та до НКЦПФР — 933 звернень [17; 18; 19].

Наявність нової інституції дозволить створити "єди"

не вікно" для звернень, процедурно вирішення спору не

перевищуватиме 3 місяців, охоплюватиме весь фінансо"

вий сектор, а отже матиме узагальнення правозастосов"

ної практики та забезпечуватиме завершеність циклу ро"

боти усіх підприємницьких структур.

Ефективне функціонування в Україні омбудсмена з

фінансів та інвестицій матиме позитивні наслідки для еко"

номічної безпеки установ усіх сегментів фінансового сек"

тору. Так, підвищення схильності населення до викорис"

тання фінансових послуг, зумовлене зростанням рівня до"

віри до фінансових посередників, дозволить останнім за"

лучити нових клієнтів та збільшити обсяги залучених

фінансових ресурсів. Крім того, очікується покращання

стану кадрової безпеки фінансових установ, а також

підвищення рівня захищеності їхніх активів від різного

роду небезпек і загроз за рахунок неухильного дотри"

мання високих стандартів діяльності (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Існування інституту омбудсмена з фінансів та інвес"

тицій позитивно вплине на врегулювання можливих

спірних моментів взаємодії органів державної влади та

місцевого самоврядування та суб'єктів господарюван"

ня, які здійснюють інвестиційну діяльність в Україні. У

масштабах держави позитивні наслідки створення ви"

щевказаного інституту будуть полягати в: підвищенні

рівня прозорості ринку; оперативному виявленні про"

блем регулювання інституційних інвесторів; зниженні

навантаження на судову систему, забезпеченні опти"

мального рівня безпеки та розв'язання проблем у фінан"

совому секторі, зокрема в розрізі виявлення внутрішніх
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загроз фінансової безпеки держави, а саме   підвищен"

ня рівня захисту прав інвесторів та інших учасників

фінансовому ринку тощо.

Таким чином, світовий досвід підтверджує, що ство"

рення в Україні омбудсмена з фінансів та інвестицій

відіграє важливу роль у підвищенні довіри інвесторів до

держави, стане необхідним фактором збільшення част"

ки їх участі в фінансовій та інвестиційній системах, а отже,

й економіки України в цілому.
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AND THE FINANCIAL SERVICES MARKET

У межах статті проаналізовано взаємозв'язок між фінансовим ринком та ринком фінансових
послуг. Окреслений аналіз було проведено через ідентифікацію сутності економічних категорій
"фінансовий ринок" та "ринок фінансових послуг". Визначено різні варіанти такої взаємодії, а
саме: ринок фінансових послуг та фінансовий ринок відмінні між собою і є рівнозначними рин#
ками у межах фінансової системи держави; фінансовий ринок містить у своїй структурі ринок
фінансових послуг, що, відповідно, виступає одним з його компонентів; ринок фінансових по#
слуг є за своєю природою більш змістовним поняттям і включає фінансовий ринок у своїй струк#
турі. Також у статті ідентифіковано та досліджено основні відмінні та подібні риси таких ринків.

Within the article the interconnection between the financial market and the financial services market
was analyzed. The separate analysis was performed through essence identification of the economic
categories "the financial market", and "the financial services market". Various variants of such
interaction were defined, in particular: the financial services market and the financial market differ
from each other and they are equivalent markets within the financial system of the state; the financial
market comprises in its structure the financial services market, which, correspondingly, acts one of
its components; the financial services market by its nature has more meaningful context and includes
the financial market in its structureі. Also the main distinguishing and similar characters of such
markets were identified in the article.
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умовах без існування фінансового ринку. Фактич"

но окреслений ринок є джерелом формування

фінансових ресурсів для модернізації реального

сектору національної економіки і таким чином впли"
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ває на розвиток всього господарського комплексу

держави. У розвинутих країнах світу фінансовий

ринок також займає досить вагому роль у форму"

ванні ВВП країни і безпосередньо сприяє створен"

ню нових робочих місць та підвищенню рівня жит"

тя населення.

З наукової точки зору фінансовий ринок являє со"

бою складноструктуровану, динамічну та відкриту си"

стему, яка взаємодіє фактично з всіма економічними

суб'єктами, окремими секторами, галузями національ"

ного господарства. Така складність окресленого рин"

ку обумовлює необхідність застосування відповідних

наукових методів до пізнання особливостей його роз"

витку, дослідження його структури та закономірнос"

тей функціонування. Насамперед, у науковому про"

сторі для розуміння сутності та компонентного складу

фінансового ринку прийнято застосовувати системний

підхід до його вивчення, що дозволяє формалізувати

сам процес наукового пізнання, забезпечити його по"

слідовність та логічність, враховуючи надскладну

структуру такого об'єкта дослідження, існування

різних за своєю природою та призначенням структур"

них компонентів.

Ринок фінансових послуг можна вивчати як окре"

мий економічний об'єкт дослідження, що поєднує у собі

всі сфери та ланки національної економіки, які безпо"

середньо задіяні у процесі виробництва фінансових

послуг та надання їх іншим економічним суб'єктам. У

науковому просторі існують досить значні розбіжності

у поглядах вчених на кореляційну узгодженість такого

ринку та фінансового ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням особливостей функціонування

фінансового ринку у межах національної економіки зай"

малися багато науковців, серед яких, на наше переко"

нання, насамперед, варто відзначити таких: Абакумен"

ко О.В., Бондар Ю.А., Бормотова М.В., Буднік М.М., Ва"

сильєва В.В., Еш С.М., Зимовець В.В., Іванов В., Квас"

ницька Р.С., Коваленко Ю.М., Лук'янов В.С., Мошенсь"

кий С.З., Смагін В.Л., Школьник І.О. та ін.

Окремі питання щодо ідентифікації сутності ринку

фінансових послуг, його виокремлення як єдиного еко"

номічного об'єкта дослідження можна зустріти у науко"

вих роботах таких вчених: Бобров Є.А., Войтенко О.М.,

Еш С.М., Зарипова Т.Ю., Ільчук В.П., Коваленко Ю.М.,

Остафіль О.В., Раделицький Ю.О., Третьяков М.М.,

Юрій С.І., Юрчук Г.В., Ящук В.В.

Також у наукових працях Бондаренко Є.П., Осад"

чої О.А., Подзигун І., Рязанової Н.С., Солошкіної І. про"

аналізовано частково особливості взаємодії фінансо"

вого ринку та ринку фінансових послуг як окремих

об'єктів дослідження.

ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однак, не зважаючи на наявність значної кількості

наукових праць у сфері дослідження фінансового рин"

ку, ринку фінансових послуг та їх взаємозв'язку, на су"

часний момент у цій площині залишаються нез'ясова"

ними питання вивчення різних варіантів кореляції між

окресленими ринками, їх співвідношення між собою,

спільні та відмінні риси.

МЕТА СТАТТІ
Метою даного наукового дослідження є дослід"

ження взаємозв'язку між фінансовим ринком та рин"

ком фінансових послуг як окремими економічними си"

стемами, ідентифікація їх спільних та відмінних оз"

нак.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Логіка побудови дослідження базується на вив"

ченні сутності окремих категорій "фінансовий ри"

нок", "ринок фінансових послуг", опис особливос"

тей їх функціонування, окреслення спільних рис та"

ких ринків та ідентифікація принципових відміннос"

тей між ними.

З початку з'ясуємо сутність категорії "фінансо"

вий ринок". У науковому просторі не існує єдиного

або досить близького за своєю сутністю одного

підходу до дослідження його природи. Вчені вико"

ристовують різні узагальнюючі категорії фінансово"

го та економічного характеру для пояснення приро"

ди фінансового ринку, проте, у багатьох випадках

такі підходи викликають сумніви і не завжди є об"

грунтованим з наукової точки зору.

Специфічність фінансового ринку, у першу чер"

гу, обумовлюється особливістю того товару, що на

ньому купується та продається. На наше переконан"

ня, до такого товару варто відносини фінансові ак"

тиви. Саме тому, враховуючи окреслене вважаємо,

що найбільш доцільним є наступне тлумачення цієї

категорії: фінансовий ринок — сукупність економі"

чних відносин, що виникають між його учасниками

(продавцями, покупцями) у процесі реалізації та

придбання фінансових активів на взаємовигідній

основі узгодження їх інтересів та задоволення по"

треб.

Досліджувати сутність ринку фінансових послуг не"

обхідно через застосування вже відомих та загально"

прийнятих методичних та теоретичних засад до вивчен"

ня його змісту. Ринок фінансових послуг є економіч"

ною категорією, тому раціонально використовувати

вже сформовані у науковому просторі концептуальні

підходи до ідентифікації його сутності. Проведений

грунтовний аналіз наявних трактувань ринку фінансо"

вих послуг дозволили реалізувати їх систематизацію

та визначити на цій основі наступні підходи до тлума"

чення такого ринку: інституційний, ресурсний, товар"

ний, ринковий. Також визначено, що ринковий підхід

є найбільш розповсюдженим у науковому просторі

щодо трактування сутності ринку фінансових послуг.

Вважаємо за доцільне дотримуватися саме окресле"

ного підходу, що визначено наступним. Насамперед,

такий підхід у собі синтезує всі базові елементи вище

окреслених підходів і дозволяє більш логічно іденти"

фікувати сутність такого ринку. У межах цього підхо"

ду фінансові посередники розглядаються не лише як

сукупність виробників фінансових послуг, а як еко"

номічні суб'єкти, що продукують пропозицію фінансо"
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вих послуг і одночасно можуть виступати їх спожива"

чами. Це обумовлює значне ускладнення економічних

відносин, що функціонують у межах такого ринку [9,

с. 72].

Проведене дослідження дозволило обгрунтува"

ти наступне трактування ринку фінансових послуг —

сукупність економічних відносин, що виникають при

реалізації нематеріальної форми результатів взає"

модії, яким притаманна споживча вартість, між суб"

'єктами в процесі задоволення одними учасниками

(виробниками) фінансових потреб інших (спожи"

вачів) на взаємовигідній основі узгодження їх інте"

ресів за власний рахунок, рахунок клієнтів або за

рахунок залучених фінансових ресурсів інших

суб'єктів у відповідності до чинного законодавства

з метою отримання прибутку, збереження вартості

активів або досягнення соціального ефекту від реа"

лізації такої взаємодії.

Використовуючи окреслені трактування, можна зро"

бити такий висновок: на фінансовому ринку відбуваєть"

ся рух фінансових активів між покупцями та продавця"

ми, на ринку фінансових послуг спостерігаємо рух

фінансових ресурсів між споживачами та фінансовими

посередниками у процесі їх взаємодії.

У наукові літературі на сьогодні сформовано де"

кілька концептуальних підходів щодо ідентифікації

сутності взаємодії фінансового ринку та ринку фінан"

сових послуг. Деякі науковці стверджують, що окрес"

лені ринки є тотожними за змістом. Зокрема Зимовець

В.В. зазначає, що сучасний фінансовий ринок є склад"

ним утворенням з надзвичайно багатою структурою.

Як правило, вживаючи термін фінансовий ринок, ма"

ють на увазі цілісну систему окремих ринків, на яких

урівноважується попит на фінансові ресурси і їх про"

позиція. Оскільки саме фінансові ресурси є тим това"

ром, який обертається на фінансових ринках, в еко"

номічній літературі як синонім словосполучення

"фінансовий ринок" іноді використовується термін "ри"

нок фінансових ресурсів" [5, с. 31]. Подібну думку

підтримує також Вишивана Б.М., яка зауважує, що сут"

тєвої різниці між категоріями "фінансовий ринок", "ри"

нок фінансових послуг", "ринок фінансового капіталу"

немає [2, с. 193].

Осадча О.А. стверджує, що ринок фінансових по"

слуг за своєю сутністю є більшим за фінансовий ри"

нок. Зокрема, вона зазначає, що на основі проведе"

них теоретичних досліджень щодо визначення сутності

понять "ринок фінансових послуг" та "фінансовий ри"

нок" можна сказати про їх співвідношення і підпоряд"

кованість один одному. Водночас слід зазначити, що

більш узагальнюючим є ринок фінансових послуг і пе"

реважна частина фінансового ринку належить до ньо"

го [6, c. 37].

Інші вчені зауважують, що ринок фінансових послуг

за своєю природою є відмінним від фінансового ринку

і займає однакове місце з ним у межах фінансової сис"

теми держави. Зокрема Бондаренко Є.П. зазначає, що

ринок фінансових послуг є окремим сегментом фінан"

сової системи, що не може розглядатися як складова

фінансового ринку, оскільки вони мають принципові

розбіжності в своїх цілях та завданнях, об'єктах, а та"

кож функціях, виконуваних спільними учасниками. При"

чиною повного або часткового їх ототожнення є вихід

суб'єктів ринку фінансових послуг на фінансовий ринок

як фінансових посередників або самостійних агентів для

здійснення інвестиційних операцій для виконання зобо"

в'язань перед своїми клієнтами — споживачами фінан"

сових послуг [1, c. 5—6]. Окреслену позицію розділяє

також і Солошкіна І., яка констатує, що якщо фінансо"

вий ринок можна розглядати як складне, багатомірне

утворення, яке охоплює значну кількість окремих сфер

та сегментів національної економіки і має ряд різно"

видів, то ринки фінансових послуг виступають окремим

сегментом фінансової системи і не можуть розглядати"

ся як окремі складові фінансового ринку. Крім того, ка"

тегорію "ринок фінансових послуг" можна розглядати

як правову, на відміну від економічної — "фінансовий

ринок" [8, с. 155].

Рязанова Н.С. також досліджує ринок фінансових

послуг та фінансовий ринок з позиції їх рівноправності

у межах фінансової системи держави. Зокрема, автор

зауважує, що поняття "фінансовий ринок" та "ринок

фінансових послуг" не тотожні… Ці ринки існують од"

ночасно, тісно між собою пов'язані, але їх необхідно

розрізняти: ринок фінансових послуг також є систе"

мою економічних (грошових) відносин, але по суті

предметом торгівлі на ньому є та чи інша фінансова

послуга, а не грошовий капітал. Базовим є саме фінан"

совий ринок, оскільки будь"яка фінансова послуга

існує тільки тому, що необхідно, так би мовити "об"

служити" рух грошового капіталу. Разом з тим, сучас"

ний фінансовий ринок неможливий без фінансових

послуг… [7, с. 308].

Таким чином, можна відмітити існування значної

кількості різних підходів до розгляду місця ринку

фінансових послуг у структурі фінансового ринку. Вар"

то зауважити, що багато науковців при вивчення сег"

ментної структури фінансового ринку взагалі не виз"

начають ринок фінансових послуг як його окрему ком"

поненту.

Таким чином, питання ідентифікації взаємозв'яз"

ку ринку фінансових послуг та фінансового ринку стає

надскладним і вимагає реалізації дослідження, метою

якого стало б визначення спільних та відмінних рис,

сфер перетину таких ринків та з'ясування принципо"

вої відмінності між ними. Зокрема кореляцію між ок"

ресленими ринками можна провести шляхом посту"

пового підтвердження або спростування різних варі"

антів взаємодії між ними, серед яких можна виділити

такі:

1. Ринок фінансових послуг та фінансовий ринок

є тотожними поняттями і не відрізняються між со"

бою.

2. Ринок фінансових послуг та фінансовий ринок

не є тотожними між собою за своєю природою і ма"

ють суттєві відмінності. У такому випадку варто розг"

лянути декілька варіантів взаємодії між цими ринка"

ми:

1) ринок фінансових послуг та фінансовий ринок

відмінні між собою і є рівнозначними ринками у межах

фінансової системи держави;

2) фінансовий ринок містить у своїй структурі ри"

нок фінансових послуг, який, відповідно, виступає од"

ним з його компонентів;
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3) ринок фінансових послуг є за своєю природою

більш змістовним поняттям і містить фінансовий ринок

у своїй структурі.

Розгляд окреслених вище варіантів взаємодії пропо"

нуємо проводити, акцентуючи увагу на природі основних

об'єктів, що обертаються на кожному з цих ринків, оск"

ільки розуміння відмінностей між ними дає можливість

усвідомити різницю і між окресленими ринками.

Як зазначалося вище, у межах фінансового ринку

рухаються фінансові активи, серед яких можна іденти"

фікувати значну кількість різних їх видів. На ринку

фінансових послуг надаються споживачам, у першу чер"

гу, фінансові послуги. Загалом, фінансову послугу мож"

на розглядати наступним чином: нематеріальної форми

результат взаємодії, якому притаманна споживча вар"

тість, між суб'єктами в процесі задоволення одним учас"

Ринок фінансових послуг Фінансовий ринок

Взаємозв’язок з фінансовими активами

Взаємозв’язок з фінансовою системою 
країни

Складноструктурований характер системи

Формування попиту і пропозиції

Обслуговування реального сектору 
економіки

Являють собою сукупність економічних 
відносин, що виникають у певному просторі 

спільні риси

відмінні  риси

ознаки

Об’єкт обігуФінансові послуги Фінансові активи

Мета функціонування

Задоволення потреб споживачів у певному 
спектрі фінансових послуг

Поєднання покупців та продавців у сфері 
купівлі/продажу фінансових активів

Суб’єкти ринку

Споживачі (клієнти), фінансові посередники, 
що надають фінансові послуги, держава, 

саморегулівні організації та ін .

Покупці та продавці фінансових активів, 
держава, саморегулівні організації

Участь фінансових установ

Є обов’язковою, оскільки саме вони 
продукують фінансові послуги і надають їх 

своїм клієнтам

Не є обов’язковою, оскільки рух фінансових 
активів може відбуватися безпосередньо між 

окремими економічними суб’єктами

Роль держави в регулюванні

Вагома, оскільки держава регулює діяльність 
фактично всіх фінансових посередників, що є 
основними виробниками фінансових послуг, 
саме тому можна впливати на якість надання 

таких послуг і рівень обслуговування 

Незначна, оскільки держава може регулювати 
лише ті операції, які пов’язані з фінансовими 
активами, що реалізуються фінансовими 

установами, акцент робиться на регулюванні 
окремих сегментів

Роль фінансових посередників

Надважлива, оскільки вони є обов’язком 
учасниками такого ринку, його окремими 

суб’єктами і без них ринок не може 
функціонувати

Важлива, однак роль фінансових посередників 
розглядається як діяльність інфраструктурних 
об’єктів (обслуговуюча функція) у процесі 

купівлі/продажу фінансових активів

Рис. 1. Спільні та відмінні риси між ринком фінансових послуг та фінансовим ринком

Джерело: складено автором.
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ником (виробником фінансової послуги) фінансових

потреб іншого (споживача фінансової послуги, клієнта)

за власний рахунок, рахунок клієнта або за рахунок

залучених фінансових ресурсів інших споживачів у

відповідності до чинного законодавства з метою отри"

мання прибутку, збереження вартості активів або до"

сягнення соціального ефекту від реалізації такої послу"

ги.

У законі України "Про фінансові послуги та держав"

не регулювання ринків фінансових послуг" зазначаєть"

ся, що фінансова послуга — операції з фінансовими

активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за

власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках,

передбачених законодавством, — за рахунок залуче"

них від інших осіб фінансових активів, з метою отри"

мання прибутку або збереження реальної вартості

фінансових активів [4]. Тобто, вже у законодавчому акті

визначено співвідношення між фінансовими активами

та фінансовою послугою. За логікою, фінансова послуга

є наслідком проведення дій з фінансовими активами,

оскільки операцію можна трактувати як сукупність дій,

реалізація яких призводить до вирішення певних зав"

дань для досягнення визначеної мети [3, с. 261]. Отже,

враховуючи зазначене, можна стверджувати, що різни"

ця між фінансовим ринком та ринком фінансових по"

слуг є і вона обгрунтована, оскільки об'єкти цих ринків

є різними за своєю природою і з онтологічної токи зору

відмінні між собою. Це дає підстави стверджувати, що

ринки не є тотожними.

Тепер визначимо, чи є окреслені вище ринки рівно"

значними, чи серед них можна виділити підпорядко"

ваність та першочерговість. Аналіз сутності таких ка"

тегорій як "фінансові активи" та "фінансова послуга"

дає підстави зробити наступний висновок. Враховую"

чи численні підходи до структуризації фінансового

ринку, що реалізуються вченими за різними ознаками,

ринок фінансових послуг у таких класифікаціях завж"

ди виглядає досить необгрунтовано, оскільки за своєю

природою охоплює більшість операцій з фінансовими

активами, не залежно від їх природи. Саме тому вва"

жаємо, що фінансовий ринок та ринок фінансових по"

слуг є взаємопов'язаними у сучасних умовах ринками,

складними економічними системами, які є рівнознач"

ними з позиції їх ролі у розвитку національної економ"

іки. Зрозумілим стає, що фінансовий ринок не може

існувати без ринку фінансових послуг, оскільки навіть

на рівні надання таких послуг між окремими суб'єкта"

ми відбувається рух фінансових ресурсів і задоволь"

няються потреби двох сторін: необхідність у грошових

коштах і бажання отримати додатковий дохід від їх

розміщення.

З іншого боку, ринок фінансових послуг не може

існувати без фінансового ринку, оскільки в основі

фінансової послуги знаходяться дії з фінансовими ак"

тивами, які є основними об'єктами саме фінансового

ринку. Для більшого поглиблення наукового обгрун"

тування різниці між окресленими ринками на рисунку

1 наведено інформацію про основні відмінні та подібні

риси таких ринків.

Зауважимо, що подібні риси цим ринкам притаманні,

враховуючи економічну природу цих явищ, а саме те,

що ми розглядаємо ринки, які функціонують у межах

фінансової системи країни і національної економіки

загалом, тобто їм притаманні всі риси та особливості,

що є характерними будь"яким іншим ринках товарів та

послуг, а саме: наявність суб'єктів, певного виду товару

або послуги, існування попиту, пропозиції, процеси фор"

мування цін.

Також до спільних рис варто віднести складну ієрар"

хічну структуру окреслених ринків, наявність різних

підсистем, елементів та окремих компонентів, які існу"

ють у межах як ринку фінансових послуг, так і фінансо"

вого ринку. Така складна композиції цих ринків вима"

гає постійного застосування декомпозиційного методу

для виокремлення певних елементів з метою їх подаль"

шого вивчення. Складноструктурованість ускладнює і

процес пізнання таких ринків, дослідження їх сучасно"

го стану та виявлення проблем, оскільки необхідно дос"

ліджувати всі компоненти таких ринків і через методи

аналізу, синтезу визначати основні закономірності їх

розвитку.

Відмінні риси, насамперед, були ідентифіковані,

виходячи із специфіки обігу об'єктів на кожному із

ринків, тобто фінансових послуг та фінансових активів.

Зокрема також варто зауважити, що роль держави у

розвитку окреслених ринків є іншою. Так, у межах

ринків фінансових послуг держава більшу увагу концен"

трує на регулюванні діяльності окремих фінансових по"

середників, що безпосередньо також впливає на про"

цес надання фінансових послуг різним споживачам. В

Україні склалася ситуація, за якої державні органи вла"

ди здійснюють регулювання за функціонуванням бан"

ківських установ, страхових компаній, недержавних пен"

сійних фондів, кредитних спілок, інститутів спільного

інвестування та ін. посередників, тобто використовуєть"

ся суб'єктний підхід до створення умов діяльності для

кожного виду фінансових посередників, прийняті

відповідні законодавчі акти. Такий підхід, у цілому, доз"

воляє впливати на розвиток ринку фінансових послуг,

однак, не завжди є виправданий з позиції його розвит"

ку як окремої системи.

На фінансовому ринку в цілому діє інший принцип

державного регулювання. У межах такого ринку дер"

жавні органи влади, у першу чергу, намагаються при

можливості регулювати розвиток окремих сегментів

фінансового ринку. Наприклад, валютний ринок, який

постійно знаходиться в центрі уваги державних органів

влади, зокрема НБУ, і якому притаманні досить часті

зміни законодавчого регулювання. У цьому випадку,

впливаючи на розвиток окремих секторів, держава та"

кож здійснює вплив на функціонування і фінансових

посередників (або позитивний, або негативний), і мета

такого регулювання полягає у розвитку окремих сег"

ментів фінансового ринку.

Варто також зауважити, що у сфері державного

регулювання фінансового ринку є певні обмеження, що

випливають з природи такого ринку. Зокрема, наприк"

лад, державні органи влади не можуть ефективно впли"

вати на операції з фінансовими активами, що реалізу"

ють фізичні особи між собою без укладання будь"яких

угод, або суб'єкти господарювання, які безпосередньо

надають один одному кредити і т.д. У цій частині дер"

жавні орган влади неспроможні впливати на такі відно"

сини. У межах ринку фінансових послуг, де існують
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фінансові посередники, у більшості випадків органи

державної влади мають можливість впливати на їх

функціонування і, відповідно, на їх клієнтів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у межах статті був проаналізований

взаємозв'язок між фінансовим ринком та ринком фінан"

сових послуг. Окреслений аналіз було проведено через

ідентифікацію сутності економічних категорій "фінан"

совий ринок", "ринок фінансових послуг".

Частиною дослідження є ідентифікація основних

наукових підходів до розгляду кореляції між фінансо"

вим ринком та ринком фінансових послуг. Визначено

різні варіанти такої взаємодії, серед яких виділено такі:

ринок фінансових послуг та фінансовий ринок є тотож"

ними поняттями і не відрізняються між собою, ринок

фінансових послуг та фінансовий ринок не є тотожни"

ми між собою за своєю природою і мають суттєві від"

мінності. У такому випадку розглянуто декілька варі"

антів взаємодії між цими ринками: ринок фінансових

послуг та фінансовий ринок відмінні між собою і є рів"

нозначними ринками у межах фінансової системи дер"

жави; фінансовий ринок містить у своїй структурі ри"

нок фінансових послуг, що, відповідно, виступає одним

з його компонентів; ринок фінансових послуг є за своєю

природою більш змістовним поняттям і включає фінан"

совий ринок у свою структуру.

У підсумку проведення даного наукового дослід"

ження було встановлено, що фінансовий ринок та ри"

нок фінансових послуг є взаємопов'язаними у сучасних

умовах ринками, складними економічними системами,

які є рівнозначними з позиції їх ролі у розвитку націо"

нальної економіки. Фінансовий ринок не може існувати

без ринку фінансових послуг, оскільки навіть на рівні

надання таких послуг між окремими суб'єктами відбу"

вається рух фінансових ресурсів і задовольняються по"

треби двох сторін: необхідність у грошових коштах і

бажання отримати додатковий дохід від їх розміщення.

Ринок фінансових послуг не може існувати без фінан"

сового ринку, оскільки в основі фінансової послуги зна"

ходяться дії з фінансовими активами, які є основними

об'єктами саме фінансового ринку. Для більшого по"

глиблення наукового обгрунтування різниці між окрес"

леними ринками ідентифіковано та досліджено основні

відмінні та подібні риси таких ринків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нова сторінка в історії зовнішньої торгівлі Украї"

ни та ЄС розпочалась на початку 2016 р. зі створен"

ня зони вільної торгівлі передбаченою Угодою про

асоціацію з 28 європейськими країнами. Основні ча"

стини Угоди присвячені ключовим реформам, еко"

УДК 332.021.8, 339.972
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РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ В
УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
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REFORMING OF UKRAINIAN CUSTOMS SERVICE IN THE TERMS OF THE EUROPEAN
ECONOMIC INTEGRATION

У статті здійснено оцінку стану реформування української митної служби в рамках Угоди про
асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Автор оха#
рактеризував реформування системи митної служби України, зокрема, спрощення організа#
ційної структури протягом 1991—2016 рр. Проведений аналіз динаміки зміни показників оцін#
ки стану реформування митної служби України в 2012—2015 рр. Наголошено на необхідності
впровадження інституту уповноважених економічних операторів та Спільної транзитної систе#
ми ЄС. Результати оцінки виконання Угоди Україною у сфері митної справи перед ЄС в період
2014—2016 рр. вказують на те, що зобов'язання щодо побудови ефективної функціональної
структури української митниці виконані частково, насамперед, через відсутність або неузгод#
женість законодавчих актів.

The article estimated the stage of reforming of the Ukrainian Customs Service under the Association
Agreement and the creation of free trade zone between Ukraine and the European Union. The author
characterized the reform of the system of the Customs Service, particularly, the simplification of the
organizational structure during 1991—2016 years in Ukraine. The analysis of the dynamics of the
index assessment changes of the reform of the Customs Service in 2012—2015 is reviewed. It is
emphasized the necessity of introduction of the authorized economic operators institute and the
New Computerised Transit System of the EU. The results of evaluation of Ukrainian fulfillments of
conditions of Association Agreement in the field of customs in the 2014—2016 indicate that the
commitments to arrange an effective functional structure of Ukrainian Customs Service were made
partly, primarily because of the lack or inconsistency of legislation.
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номічному відновленню та зростанню, а також уп"

равлінню та секторальній співпраці у сферах промис"

ловості, енергетики, транспорту, охорони довкілля,

соціального розвитку, безпеки населення, рівності

прав, захисту споживачів, освіти, молоді та культу"

ри.
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Найважливіші економічні положення Угоди містить

Розділ 4 "Торгівля і питання пов'язані з торгівлею", де

на початку, в статті 25 зазначено, що "сторони поступо"

во створюють зону вільної торгівлі протягом перехідно"

го періоду, що не перевищує 10 років починаючи з дати

набрання чинності цією Угодою" [10].

Відмінною рисою ЗВТ Україна — ЄС є комплексна

програма адаптації регуляторних норм у сферах пов'я"

заних з торгівлею до законодавства ЄС — передбаче"

но, як взаємне відкриття ринків, так і стимуляцію кон"

курентоспроможності українських виробників, шляхом

запровадження європейських стандартів та інші кроки,

потрібні для розвитку внутрішнього ринку та збільшен"

ня обсягів зовнішньої торгівлі з ЄС.

При цьому торговельна частина Угоди про асоціа"

цію України з ЄС не лише передбачає лібералізацію зов"

нішньої торгівлі, а й повинна забезпечити функціонуван"

ня національної економіки на основі вимог та стандартів

ЄС, в т. ч. реформування української митної служби

(МСУ) згідно з європейським зразком.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій з питань ре"

формування митної служби України вказує на те, що особ"

ливості розвитку митних органів в Україні досліджували

І.Г. Бережнюк, О.А. Гончарук, М.М. Дорош, І.М. Квелі"

ашвілі, Т.В. Корнева, В.В. Ченцов, Т.В. Шталь та ін. Ці дос"

лідження насамперед висвітлюють передумови здійснен"

ня реформ митної сфери, а також питання стратегічних

проблем діяльності МСУ. Водночас питання щодо рефор"

мування МСУ в умовах європейської економічної інтеграції

досі залишаються малодослідженими та дискусійними.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка стану реформування МСУ в

рамках Угоди про асоціацію України з ЄС. Для досяг"

нення поставленої мети вирішувались наступні завдан"

ня:

— характеристика системи митної служби України;

— аналіз процесів лібералізації зовнішньої торгівлі

України та ЄС;

— оцінка виконання Україною зобов'язань у сфері

митної справи перед ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Історія митної служби України за період незалеж"

ності держави доволі багата на реформи в напрямі спро"

щення організаційної структури. З 1991 р. функціону"

вав Державний митний комітет України. МСУ в період

1996—2013 рр. була елементом системи органів вико"

навчої влади України, уповноваженою у митній справі.

Через проведення адміністративної реформи в Україні

була об'єднана митна та податкова системи, а тому офі"

ційна назва МСУ була змінена з моменту утворення

Міністерства доходів і зборів. Базовим митним органом

так званих органів доходів і зборів стала митниця, у

складі — митні пости. З 2014 р. органи доходів і зборів

(назва яких має бути змінена згодом) очолила Держав"

на фіскальна служба, керована Міністерством фінансів

України. Сьогодні діяльність МСУ спрямована на

"…створення сприятливих умов для розвитку зовніш"

ньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки сус"

пільства, захист митних інтересів України" [1].

У січні 2016 р. був зареєстрований проект Закону

"Про Національну Митну службу України", яким перед"

бачені ключові зміни щодо її організаційної структури,

підзвітності та підпорядкування, проте де"факто до"

корінні зміни у змісті завдань, повноважень чи функцій

МСУ, на думку експертів, в процесі європейської еко"

номічної інтеграції не передбачені та ймовірно незаба"

ром не відбудуться [2; 4]. Окрім декларованої побудо"

ви ефективної функціональної структури МСУ у зв'язку

з необхідністю імплементації низки положень євро"

Рис. 1. Преференційні режими ЄС для імпорту українських товарів
Джерело: [3].
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пейського митного законодавства, серед першочерго"

вих пріоритетів реформ української митниці можна ви"

ділити громадську оцінку керівників митних органів,

побудову комунікацій митних органів з бізнесом, про"

тидію корупції, спрощення митних процедур, а також їх

автоматизацію [8].

Очевидно, що європейська економічна інтеграції

передбачає гармонізацію митних режимів між Україною

та ЄС. Важливо, ще до підписання Угоди — 22 квітня

2014 р., з метою підтримки української економіки в часи

економічної та політичної кризи, ЄС в односторонньо"

му порядку відкрив свій ринок для української продукції,

надавши автономні торговельні преференції, які згодом

стали імплементацією ЄС своїх зобов'язань у межах

зони вільної торгівлі (рис. 1):

— автономний преференційний торговий режим (з

2016 р. — режим вільної торгівлі) передбачає скасуван"

ня мит або їх часткове скасування в межах тарифних

квот для українських товарів. Для експорту в рамках

цього режиму зовнішньої торгівлі, необхідне отриман"

ня сертифікату походження товарів у формі EUR.1, який

з 1 січня 2016 р. видається МСУ (донедавна видавався

територіальними підрозділами Торгово"промислової

палати України). Адміністрування відповідно до прин"

ципу "перший прийшов — перший обслуговується" пе"

редбачає оформлення митними органами першим того

товару в рамках тарифної квоти, супровідні документи

до якого були надані імпортерами першими. У свою чер"

гу, адміністрування через систему імпортних ліцензій

передбачає певну процедуру подання потенційними

імпортерами української продукції відповідної заявки

на право здійснення імпорту;

— режим генеральної системи преференцій перед"

бачає застосування зменшеної ставки ввізного мита на

товари походженням з України, для експорту яких не"

обхідним є отримання сертифікату в формі А, який ви"

дається територіальними підрозділами Торгово"промис"

лової палати України [5; 6].

Протягом наступних років відбудеться поступове

зниження до нуля низки мит для української продукції,

а також розширення обсягів тарифних квот для кількох

товарів, у тому числі меду, пшениці, кукурудзи, соку.

Зниження мит Україною відбуватиметься повільніше,

ніж це зробив ЄС.

З 2016 р. Україна знизила середнє ввізне мито на

промислові товари з 3,7 % до 1,1 %, а на продукцію

сільського господарства та харчової промисловості — з

9,2 % до 6,7 %. В наступні роки мита на промтовари по"

ступово знизяться до нуля, а для частини сільськогоспо"

дарських товарів залишаться мінімальними (табл. 1).

Найменування групи, 
розділу за УКТ ЗЕД 

Розмір середньої арифметичної ставки увізного мита 

Діюча з моменту набуття 
чинності Угоди 11-й рік 

Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС 
Усього по митному тарифу 4,95 7,6 2,42 0,5 0,32 0,05 
За товарами груп УКТ ЗЕД 
01-24 (сільське господарство) 9,24 19,8 6,77 0,6 1,38 0,24 

За товарами груп УКТ ЗЕД 
25-97 (промислові та перероблені 
сільськогосподарські товари) 

3,67 3,9 1,12 0,5 0,00 0,0 

Таблиця 1. Особливості зміни тарифного захисту України та ЄС внаслідок Угоди про асоціацію

Джерело: складено автором на основі [11; 12].

№ Показники 

Період, рр. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015

І п
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ІІ
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ів
рі
чч
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І п
ів
рі
чч
я 

ІІ
 п
ів
рі
чч
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 

Середня кількість днів,
витрачених на комплекс митних 
процедур для однієї поставки (з 
2015 р. – робочих годин) 

2,4 2,0 2,5 2,8 2,5 2,7 2,8 2,0 1,9 2,2 4 н/д 

2 Частка товарів, відібраних МСУ 
для фізичного огляду, % 55 52 26 41 22 14 18 14 12 14 16 н/д 

3 
Частка товарів, класифікаційний 
код яких згідно з УКТ ЗЕД було 
змінено МСУ, % 

н/д 6 8 9 9 8 10 3 3 5 2 н/д 

4 

Середня частка вантажів,
оформлених МСУ не за першим 
методом визначення митної 
вартості: загальна кількість відмов 
митних органів, % 

34 38 27 33 27 24 25 14 10 21 40 н/д 

5 
Середня кількість паперових 
документів для митного 
оформлення однієї поставки 

10,8 10,9 9,8 10,6 8,0 10,2 7,3 5,8 6,6 7,3 5,0 н/д 

6 
Середня частка компаній, які 
зазнали перевірок після митного 
оформлення, % 

н/д 22 40 23 3 4 11 7 0 6 19 н/д 

Таблиця 2. Динаміка зміни показників оцінки стану реформування МСУ в 2012—2015 рр.

Джерело: складено автором на основі [7].
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 Варто звернути увагу, що режими скасування

(зменшення) ввізних мит в Угоді про асоціацію Украї"

ни з ЄС передбачені з врахуванням системи класифі"

кації товарів ЄС, яку формують три основні компонен"

ти: Гармонізована система опису та кодування товарів

(Harmonised Commodity Description and Coding System

або HS), на базі якої побудований Український класи"

фікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ

ЗЕД); Інтегрована номенклатура ЄС (Combined

Nomenclature або СN); а також Інтегрована номенкла"

тура митних тарифів ЄС (Integrated Tariff або TARIC),

метою якої є надання інформації щодо торгової пол"

ітики і тарифних заходів, застосовуваних до окремих

товарних груп в ЄС [9].

Стан гармонізації митних процедур між Україною та

ЄС демонструють результати експертної оцінки, що

була проведена Європейською бізнес асоціацією в пе"

ріод 2010—2015 рр. (табл. 2).

Експертами було встановлено, що кількість часу,

витраченого на митні процедури для 1 поставки в Ук"

раїні зменшилась з 2,4 днів до 4 робочих годин завдяки

впровадженню у 2010 р. електронного митного декла"

рування, яке з січня 2017 р. стане обов'язковим. Серед"

ня частка вантажів, що супроводжується фізичним ог"

лядом МСУ протягом аналізованого періоду зменши"

лась втричі (з 55% до 16%), так само, середня частка

вантажів, класифікаційний код яких згідно з УКТ ЗЕД

був змінений митними органами, зменшилась втричі (з

6% до 2%).

Проте, середня частка вантажів, оформлених МСУ

не за першим методом визначення митної вартості, тоб"

то загальна кількість відмов митних органів зросла на

6% (з 34% до 40%), незважаючи на те, що середня

кількість паперових документів, необхідних для митно"

го оформлення 1 поставки в Україні при використанні

електронного декларування скоротилась удвічі. Окрім

того, несуттєво знизилась середня частка компаній, які

зазнали перевірок після митного оформлення — на 3%

(з 22% до 19%), що у свою чергу характеризує ефек"

тивність реформування МСУ в умовах європейської еко"

номічної інтеграції.

Серед інших основних пріоритетів реформування

МСУ щодо взятих зобов'язань за Угодою про асоціа"

цію з ЄС до 2017 р. також варто виділити:

— впровадження в Україні інституту уповноважених

економічних операторів, законопроект якого нині по"

годжений лише на експертному рівні. Виконання цього

зобов'язання дозволить пришвидшити процес митних

процедур, створити новий формат взаємодії МСУ та

бізнесу. Виданий підприємству сертифікат уповноваже"

ного економічного оператора не лише визнається в ме"

жах всієї митної території України, надає йому мож"

ливість отримання найбільшого переліку пільг і спро"

щень митних процедур, а й доводить високий рівень

довіри митних органів ЄС, США, Канади, Китаю, Японії,

приєднаних до співпраці уповноважених економічних

операторів на принципах взаємного визнання;

— приєднання МСУ до Спільної транзитної системи

ЄС (New Computerized Transit System або NCTS) для

якого був схвалений план відповідних заходів, що спря"

мовані на прискорення митних процедур, забезпечення

ефективної протидії контрабанді для лібералізації зов"

нішньої торгівлі України та ЄС. Незважаючи на від"

сутність законодавчих підстав початку пробного функ"

ціонування системи NCTS на національному рівні, за"

значимо, що можливості приєднання України до систе"

ми NCTS були відпрацьовані фахівцями митних органів

ще в 1998 р., коли вперше в Європі почала функціону"

вати національна електронна система контролю тран"

зиту на шляху впровадження проекту "Електронна мит"

ниця" відповідно до міжнародних стандартів митної

справи.

Крім того, з 1 серпня 2016 року на митницях старту"

вала автоматизована система митних послуг "Єдине

вікно", яка формує новий порядок взаємодії митних та

контрольних органів із суб'єктами ЗЕД.

Зокрема передбачається спрощена процедура прий"

няття рішення контрольними органами, що суттєво ско"

рочує час на проведення процедур. Єдина електронна

база даних дозволяє різним службам в автоматичному

режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який

проходить через кордон України.

Стратегічною метою реформування митниці повин"

на стати боротьба з контрабандою і корупцією. Тому

важливим елементом реформи митниці є запроваджен"

ня фото" та відеофіксації оглядів товарів чи транспорт"

них засобів у пунктах пропуску через державний кор"

дон, у зонах митного контролю внутрішніх митниць, а

також під час виконання міжвідомчими мобільними гру"

пами заходів з попередження та виявлення фактів по"

рушень законодавства з питань державної митної спра"

ви.

ВИСНОВКИ
Процеси реформування МСУ в умовах європейсь"

кої економічної інтеграції відбуваються повільно. Украї"

на важко виконує зобов'язання щодо побудови ефек"

тивної функціональної структури МСУ, механізму гро"

мадської оцінки керівництва митних органів та їх кому"

нікацій з бізнесом, протидії корупції на митниці, гармо"

нізації митних процедур, а також автоматизації митної

справи, в основному через відсутність або неузгод"

женість законодавчих актів.

Для реалізації євроінтеграційних прагнень україн"

цям необхідно активно діяти у напрямі реалізації поло"

жень Угоди про асоціацію та налагодити ефективну

діяльність зони вільної торгівлі з ЄС. Це вимагає при"

швидшення проведення ринково"інституційних реформ

та адаптації законодавства до ЄС шляхом запроваджен"

ня технічних регламентів, санітарних, фітосанітарних

норм та стандартів ЄС. Митниця повинна максимально

сприяти та забезпечувати процеси євроінтеграції, а не

створювати проблеми на шляху торгівлі та інвестицій.

Перспективи подальших досліджень в обраному напрямі

зумовлені необхідністю розробки реформ МСУ, спря"

мованих на боротьбу з контрабандою та зменшення черг

на кордонах з ЄС.
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EVALUATION OF QUALITY STAFF WORK IN THE ALCOHOL INDUSTRY

Стаття містить результати дослідження щодо формування системи оцінки якості діяльності
персоналу підприємств лікеро#горілчаної галузі. Автор адаптує загальний підхід до формування
системи показників оцінки діяльності персоналу, враховуючи особливості виробничої та уп#
равлінської діяльності підприємств лікеро#горілчаної галузі. Наприклад, запровадження тех#
нологій, високого рівня, ощадливого виробництва, сучасних систем якості тощо. Особисті
профілі персоналу дозволяють достатньо об'єктивно оцінити діяльність кожного працівника за
його категорією. Такі профілі пов'язують одержані результати з системою мотивації праці. Ефек#
тивність запропонованого підходу в управлінні персоналом сучасного підприємства лікеро#го#
рілчаної галузі підтверджують такі авторські підходи: системний підхід до управління персона#
лом, адаптована система оцінки якості роботи персоналу, чітке розуміння необхідності виміру
якості діяльності кожного окремого працівника за визначеними показниками категорії праців#
ника та його особистої праці.

The article contains the results of research on the formation of quality evaluation system of the
staff of company of the distillery industry. By adapting the general approach to building systems
performance evaluation of staff, taking into account production and management of enterprises of
the distillery industry. For example, the introduction of technology, high level, lean manufacturing,
advanced quality systems and etc. Personal profiles allow enough staff to objectively evaluate the
activity of each employee in his category. These profiles link the results obtained with the system of
motivation. The effectiveness of the proposed approach in personnel management of modern
enterprise alcohol industry shows the following authors approaches: a systematic approach to human
resources management adapted system of quality assessment staff, a clear understanding of the
necessity of measuring the quality of each individual employee performance categories defined by
the employee and his personal work.

Philosophy as known for a long time and is being promoted in the workplace. The basis of product
quality — quality work and quality management at all levels.

 Head of the company should ensure that: constant desire of each employee to improve
technological and management processes, goods and services; everyday philosophy as to the stability
of the company without intrusive continuous control; system maintenance and improvement of
production in order to improve quality and productivity and reduce costs; flexible system standards;
transparent and flexible system of monitoring indicators of quality in the workplace.

Divisions of quality management and personnel management should not work separately from each
other. General measures and monitoring system performance evaluation of the quality of the staff
should be coordinated on specific sites, categories of workers, programs and plans. Known as the
loop for enterprises in the distillery industry should be based on results of product quality, evaluation
of technical and managerial processes. Incorrectly prescribed technological or administrative
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Тема дослідження щодо побудови системи управл"

іння персоналом не нова, але є актуальною, тому що су"

часні підприємства лікеро"горілчаної галузі працюють

в умовах гострої конкуренції та потребують кваліфіко"

ваного персоналу на виробничих ділянках та гнучкого

системного підходу до підбору та оцінки якості управ"

лінського персоналу. Не дивлячись на те, що ціла низка

авторів пропонує різноманітні підходи щодо оцінки

якості діяльності персоналу, кожна з галузей промис"

ловості, особливо харчової галузі потребує адаптації та

удосконалення таких підходів.

Система оцінки якості персоналу повинна бути про"

зорою, зрозумілою і містити чітку логіку вимірювання

якостей та зв'язку з системою мотивації персоналу.

Вкладені інвестиції в систему управління персоналом

будуть окуплені за рахунок покращення якості роботи

персоналу та відповідно будуть віддзеркалені в якості

продукції, технологічних процесів, зменшення часу ви"

конання управлінських функцій, ризиків помилкових

технологічних процесів тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Серед багатьох наукових праць щодо управління

персоналом та оцінки його якості автором були відок"

ремлені наукові праці, що стосуються сучасних підходів

до покращення технологічних процесів та роботи пер"

соналу на виробничих підприємствах, зокрема харчо"

вої промисловості. Аналіз сучасних систем оцінки пер"

соналу виконано на основі практичних спостережень

process should not affect the performance motivation, if the employee has fulfilled all the
requirements of the production process. The loop should be as flexible and provide the opportunity
to make changes to management processes in accordance with certain problems. We can say that
the system of evaluating the quality of staff should be built in such blocks. Definition of basic
technological processes and management employee. In the case of lean production, such processes
includes equipment maintenance and support jobs. Assessment of the equipment (including the
period of adjustment and skilled workers, the repair, downtime, etc.). Evaluation of quality products/
The system of monitoring indicators of technological and managerial processes/ Studies were
performed with the engineer as one of the enterprises in the distillery industry and built to process
monitoring of industrial activity. Return on investment in a system of management of personnel based
on the full use of qualified operators and lean principles.
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роботи менеджерів підприємств лікеро"горілчаної га"

лузі та на основі теоретичних засад, представлених в

роботах Грішнової О. [1], Данілюка І.[2], Стахіва О.[3],

Хруцкого В. [4] та інших. Основою для формування си"

стеми оцінки якості персоналу для підприємств лікеро"

горілчаної промисловості є система якості підприємства,

яка містить детально описані технологічні та уп"

равлінські процеси, показники оцінки якості їх виконан"

ня та зв'язок з оцінкою роботи персоналу. Для лікеро"

горілчаної промисловості, як і для інших підприємств

харчової промисловості актуальним є запровадження

системи ощадливого виробництва та моніторинг її тех"

нологічних процесів з оцінкою якості роботи персона"

лу. Такі підходи представлені в роботах Вумека Д. [5],

Бондаренка С. [6], Шпортько Г. [7], Янишевського А.

[8] та інших. Не дивлячись на достатньо ефективні пред"

ставлені науково"практичні підходи до оцінки персона"

лу, багато аспектів адаптації системи ощадливого ви"

робництва та його зв'язку з системою оцінювання та

мотивації персоналу досліджені недостатньо. Саме це

та практична потреба в дієвих системах оцінювання ро"

боти персоналу обумовило вибір теми дослідження

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є представлення результатів розроб"

ки системи оцінки якості персоналу для підприємств

лікеро"горілчаної промисловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Філософія якості відома достатньо давно і актив"

но впроваджується на підприємствах. Основне гасло

такого підходу базується на тому що основа якості про"

дукції — це якість праці і якість менеджменту на всіх

рівнях.
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Якщо говорити про відношення до системи якості

персоналу, то керівник підприємства повинен забезпе"

чити:

— постійне прагнення кожного працівника до вдос"

коналення технологічних та управлінських процесів, то"

варів та послуг;

— повсякденну філософію якості для стабільності

роботи підприємства без нав'язливого суцільного кон"

тролю;

— систему вдосконалення виробництва и обслуго"

вування з метою підвищення якості і продуктивності та

зниженню витрат;

— систему гнучких нормативів;

— прозору та гнучку систему моніторингу показ"

ників якості на робочих місцях.

Підрозділи управління якістю та управління пер"

соналом не повинні працювати окрема одна від одної.

Загальні заходи та системи моніторингу показників

оцінювання якості роботи персоналу повинні бути

скоординовані за конкретними ділянками, категорі"

ями працівників, програмами та планами. Всім відо"

ма петля якості для підприємств лікеро"горілчаної

промисловості повинна базуватись на одержаних ре"

зультатах якості продукції, оцінки виконання техно"

логічних та управлінських процесів. Ні в якому разі,

невірно прописаний технологічний або управлінський

процес не повинен впливати на показники мотивації

персоналу, якщо співробітник виконав всі вимоги ви"

робничого процесу. Петля якості повинна бути гнуч"

кою і надавати можливість вносити зміни в уп"

равлінські процеси відповідно до визначених про"

блем.

Таким чином, можна констатувати, що система оці"

нювання якості діяльності персоналу на підприємствах

лікер"горілчаної промисловості повинна бути побудо"

вана за такими блоками.

1. Визначення основних технологічних та управ"

лінських процесів працівника. В разі використання

ощадливого виробництва, в такі процеси входить об"

слуговування обладнання та підтримка робочого

місця.

2. Оцінка роботи обладнання (з врахуванням пері"

оду налагодження та кваліфікації робітника; час ремон"

ту, простою тощо).

3. Оцінка показників якості продукції.

4. Система моніторингу показників виконання тех"

нологічних та управлінських процесів.

Дослідження були виконані разом з інженером з

якості одного з підприємств лікеро"горілчаної промис"

ловості і будувались на процесах моніторингу виробни"

чої діяльності.

В контрольні картки заносилися всі пропозиції та

зауваження, які виникли в процесі моніторингу розлив"

них машин. Крім моніторингу роботи машини, прово"

дився окремий моніторинг всіх робіт, які робилися під

час зміни операторів (3 рази в добу по 10 хв.), тобто

робіт із щоденного технічного обслуговування. Вра"

ховуючи нове обладнання та високу заробітну плату

наладчиків та обслуговуючого персоналу обладнання,

інвестиційно вигідним є навчання персоналу розливних

машин не тільки як операторів, а і як наладчиків. Це

дозволить виконувати поточне обслуговування само"

стійно і запровадити принципи ощадливого виробниц"

тва.

Автоматизована система моніторингу роботи пра"

цівників в цехах повинна забезпечувати заходи коорди"

нації та синхронізації робіт працівників цеху закупити

радіонавушники з мікрофонами. Для цього використо"

вують сигнали із всіх датчиків блокування (у формі

світлодіодів) на управлінських панелях, для того щоб

оператор відразу бачив причину зупинки машини, а та"

кож систему звукової та світлової індикації при виник"

ненні неполадки або невідповідності. Роботи, що вико"

нуються висококваліфікованими наладчиками можуть

бути мінімуму завдяки кваліфікації операторів. А оцін"

ка якості роботи висококваліфікованих наладчиків ба"

зуватись на часі роботи обладнання після його налагод"

ження.

Проведені спостереження роботи обладнання по"

казали, що більшість робіт з очищення машини можна

проводити не зупиняючи її. Крім того, доцільно вико"

ристовувати час простоїв машин, які виникли під час

зміни. Пілотний проект впровадження ощадливого ви"

робництва показав, що оператори ефективно викори"

стовують час зміни і затрачають на очищення та пере"

вірку до 8 хв., якщо машина під час останньої години

зміни не зупинялася. Деякі оператори витрачали 5"6

хв., якщо частина робіт була виконана до зміни. Карти

процесів ощадливого виробництва дозволяють чітко

визначити всі необхідні процеси та прослідкувати за

їх якістю. Крім того, збільшена швидкість виконання

таких процедур як дезінфекція, змащення не додають

нових неоплатних процесів персоналу, а дозволяють

працівнику використати свою кваліфікацію в повній

мірі та одержати за виконані процеси відповідну опла"

ту. Оплата здійснюється відповідно до результатів

моніторингу всіх процесів.

Документаційне забезпечення управління охоплює

три основні завдання стосовно до систем автоматизації

і працює за принципом двох дзеркал (описані процеси

та фактичні процеси) [9]:

— документування (тобто підготовка, оформлення,

погодження та виготовлення документів);

— організація документообігу (забезпечення руху,

пошуку, зберігання і використання документів);

— систематизація архівного зберігання (визначен"

ня правил зберігання інформації, її пошуку і викорис"

тання для підтримки прийняття рішень, таємність).

Модуль електронного документообігу зобов'язана,

зокрема, мати такі характеристики:

— після реєстрації інформаційного матеріалу в

якості документа, його автор вже не має можливості як"

небудь змінити або знищити документ;

— документом встановлюється термін зберігання,

що відповідає вимогам законодавства і контролюючих

організацій. Засоби системи повинні дозволяти "запрог"

рамувати" все зустрічаються у вітчизняних нормативних

актах варіанти правил обчислення строку зберігання

(протягом заданого відрізку часу, до певного настання

події, комбіновані тощо)

— система повинна захищати збережені в ній до"

кументи від будь"яких змін. Мобільні модулі тайм"

менеджменту та технологічних процесів повинні бути

оперативними та дозволяти вносити корективи. Але,
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якщо подія стосується багатьох виконавців і сто"

сується технологічного процесу, то всі зміни повинні

бути узгоджені з кожним виконавцем та відповідати

карті технологічного процесу. Крім того, модуль пла"

нування та виконання завдань повинен бути зв'яза"

ний з системою мотивації та містити емоційні моти"

ваційні блоки для користувача. Можна виділити на"

ступні основні завдання, які покликана вирішувати

система управління якістю роботи персоналу — бути

гнучкою, але дозволяти вносити зміни тільки за

рівнем доступу; працювати з різноманітними мобіль"

ними додатками, комплексно охоплювати всі техно"

логічні та управлінські процеси з можливістю виве"

дення показників оцінювання персоналу та їх впли"

ву на показники матеріальної та нематеріальної мо"

тивації.

ВИСНОВКИ
Виконані дослідження свідчать про достатню

складність комплексної системи оцінювання роботи

персоналу на виробничих підприємствах лікеро"горіл"

чаної промисловості. Головною умовою успіху робо"

ти таких підприємств та їх персоналу є комплексна си"

стема якості, що включає в себе детально описані тех"

нологічні процеси. Системи моніторингу, інструменти

ощадливого виробництва. Такий системний підхід

може бути реалізований на основі сучасних інформа"

ційних та управлінських технологій після детального

спостереження за роботою персоналу на кожній

ділянці роботи та оптимізації всіх процесів відповідно

до показників якості, умов безпеки, кваліфікації прац"

івників. Окупність інвестицій в таку систему управлін"

ня діяльністю персоналом базується на повному вико"

ристанні кваліфікації операторів та принципах ощад"

ливого виробництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Повноцінне фінансове забезпечення інноваційної

діяльності є необхідною умовою розвитку інтелектуаль"

ного капіталу підприємства.

Для вирішення цієї задачі підприємство може ско"

ристуватися власними коштами чи залучити їх зі сторо"

ни.
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CROWDFUNDING — А MODERN FINANCING INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT
OF THE INTELLECTUAL CAPITAL

У вступній частині статті вказується на необхідність інтенсивної інноваційної діяльності підприємства
як основного напряму розвитку інтелектуального капіталу з метою підтримки своєї конкурентоспромож#
ності. Перераховуються наявні в Україні джерела її фінансування та проблеми з їх використанням. Вка#
зується на альтернативне джерело інвестицій #краудфандинг та його висвітлення у наукових працях.

В основному розділі роботі здійснено детальний огляд структурних елементів механізму роботи кра#
удфандингу, проведено аналіз світового ринку краудфандингу та найбільших компаній цієї галузі. Розг#
лянуто стан українського ринку краудфандингу та проблеми його функціонування.

Зроблено висновки, що у сучасній світовій економіці краудфандинг став доволі ефективним інстру#
ментом інвестування. Він є простим, доступним та дієвим як для підприємств, так і для потенційних інсве#
сторів із числа пересічних громадян. Більшість краудфандингових проектів у розвинутих країнах направ#
лені на фінансування інноваційних проектів. Вітчизняний ринок краудфандингу знаходиться лише на стадії
зародження й значно відстає від зарубіжних аналогів. Розвиток краудфандингової інфраструктури в Ук#
раїні є нагальною потребою для розвитку бізнесу різної величини, розробки та впровадження на вироб#
ництві інновацій.

In the introductory part of the article points to the need for innovation intensive enterprises as the main direction
of development of intellectual capital in order to maintain its competitiveness. Listed the available sources of
funding and problems with their use in Ukraine. Points to an alternative source of investment — crowdfunding
and its coverage in the scientific literature.

In the main part of the work made a detailed review of the structural elements of the mechanism of
crowdfunding, analyzes the global market of crowdfunding and largest companies of this industry. Also it
describes the ukrainian market of crowdfunding and problems of its functioning.

The conclusion is that in today's global economy crowdfunding has become quite an effective investment
tool. It is simple and effective for both companies and for potential insvestors from among ordinary citizens.
Most crowdfunding projects in developed countries finance innovative projects. The domestic market of
crowdfunding is only at infancy and lags far behind foreign counterparts. The development of crowdfunding
infrastructure in Ukraine is imperative for business of different sizes and implementation in production innovation.

Ключові слова: краудфандинг, інтелектуальний капітал, інновації, конкурентоспроможність, інвестиції.

Key words: crowdfunding, intellectual capital, innovation, competitiveness, investment.

Сучасна нестабільна економічна ситуація в Україні

не дозволяє більшості компаній виділяти власні кошти

для цих потреб. Таким чином, підприємства мають вда"

ватися до залучення коштів від сторонніх осіб.

Найпоширенішеми способами залучення інвестицій

є продаж пайових фінансових інструментів, венчурне

фінансування, внески співвласників, комерційні креди"
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ти, продаж облігацій та інших боргових цінних паперів.

Слабка розвинутість вітчизняного фондового рин"

ку не дозволяє повноцінно користуватися його можли"

востями й інструментами. Як наслідок, майже не мож"

ливо залучити кошти юридичних та, особливо, фізич"

них осіб.

Серйозною перешкодою також є те, що для більшої

частини населення України процес інвестування коштів

у певні інструменти фондового ринку є доволі незрозу"

мілим, складним й не викликає довіри.

Комерційні кредити тягнуть за собою надто великі

витрати на погашення відсотків за користування ними,

що робить їх використання недоцільним. Треба заува"

жити й те, що банки неохоче дають кредити під нова"

торські проекти, бо вважають їх занадто ризикованими

та ненадійними.

Венчурні фонди України внаслідок слабкої інфра"

структури фондового ринку, нерозвинутої бази націо"

нального законодавства в цій сфері, слабкого кадро"

вого забезпечення не виконують свої функції з фінан"

сування інноваційних проектів [3, с. 24].

У структурі активів вітчизняних венчурних фондів

переважають вкладення у нефондові інструменти та не"

інноваційні підприємства [1, с. 28]. В той час, коли, на"

приклад, у США та Західній Європі переважає венчур"

не фінансування інноваційних проектів [3, с. 25].

Держава та місцеві органи самоврядування також

не дуже допомагають коштами активізації інноваційної

діяльності. Лише 1,9% загального обсягу фінансуван"

ня інноваційної діяльності в Україні здійснено з держав"

ного та місцевих бюджетів [12, с. 72].

Отже, за даної ситуації підприємству вельми не про"

сто знайти кошти для інвестування в інновації. А по"

тенційні інвестори, якими у більшості можуть бути пе"

ресічні громадяни, просто утримуються від інвестуван"

ня через брак коштів, складність та ризиковість проце"

су інвестування.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з вищевикладеного, можемо дійти виснов"

ку, що у подібній ситуації потрібен новий простий ме"

ханізм взаємодії між виробничою компанією, яка потре"

бує інвестицій та населенням. Подібний механізм було

винайдено в розвинутих країнах. Він дістав назву "кра"

удфандинг", що дослівно перекладається як публічне

інвестування. Саме тому дослідження роботи механіз"

му краудфандингу є вельми актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями краудфандингу займався ряд вче"

них, серед яких: Рогова А.В. [10], Огородник В.О. [5],

Петрушенко Ю.М. та Дудкін О.В. [9], Васильчук І. П. [2],

Макарович В. К. [4], Химич І. [11] та інші. Але їхні праці

висвітлюють лише окремі питання роботи краудфандин"

гу. Відсутні праці, які б мали узагальнюючий характер

та показали б місце краудфандингових компаній у су"

часній світовій та вітчизняній економіці.

МЕТА РОБОТИ
Метою дослідження є здійснення детального огля"

ду структурних елементів механізму роботи краудфан"

дингу, проведення аналізу світового ринку краудфан"

дингу та найбільших компаній цієї галузі; розгляд стану

українського ринку краудфандингу та проблеми його

функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Краудфандінг — це механізм залучення фінансуван"

ня від широких мас з метою реалізації проекту. Проек"

ти можуть бути культурні, соціальні, комерційні, полі"

тичні, екологічні, особисті. У своїй більшості, фінансу"

вання спирається на невеликі внески, здійснені великою

масою людей. При цьому дуже активно використовуєть"

ся мережа Інтернет та відсутні стандартні фінансові по"

середники. Роль посередника відіграє краудфандинго"

ва компанія, яка здійснює усі необхідні організаційно"

контрольні функції.

Краудфандинг доволі новий механізм залучення

коштів, який з'явився менше десяти років тому і вико"

ристовувався поодинокими особами для збору коштів

через Інтернет на реалізацію культурних проектів. Перші

професійні краудфандингові компанії Kickstarter і

IndieGoGo були створені тільки в 2008—2009 роках.

Тепер таких компаній вже десятки. За даними жу"

ралу "Forbs" [13] та європейського інтернет"ресурсу

"Сrowdsourcingweek" [7] до найбільш відомих та роз"

винутих краудфандингових платформ у світі можна

віднести наступні (табл. 1).

Світовий ринок краудфандингу активно розвиваєть"

ся, особливо, починаючи з 2013 року. Якщо ще у 2012

році його об'єм становив 2.7 млрд долл. США, то вже в

наступному році він виріс майже у 2.3 рази й досяг

відмітки у 6.1 млрд долл. США. В 2015 році обсяг ринку

склав вже 34.4 млрд долл. США [14].

За прогнозами Світового банку до 2025 року обсяг

ринку краудфандинга у світі досягне 96 млрд долл. США

[8]. Але загальна тенденція свідчить про те, що це ста"

неться набагато раніше. Крім того, за даними Світово"

го банку лише третина проектів, що фінансується за

допомогою краудфандинга носить некомерційний ха"

рактер. Це свідчить про те, що "публічне інвестування"

дійсно стало дієвим засобом фінансування бізнес"про"

ектів, серед яких серйозну частку займають саме інно"

ваційні проекти.

Розподіл об'ємів залучених через краудфандинг

коштів у 2015 році по регіонам світу наведена у таблиці

2 [14].

З цієї таблиці добре видно, що найбільш активними

регіонами у сфері краудфандингу є Північна Америка

(48%), Азія (29%) та Європа (18%).

Стисло механізм роботи краудфандинга можемо

змалювати наступним чином (рис. 1).

Компанія чи окрема людина звертається до крауд"

фандингової компанії з певною ідеєю. Краудфандинго"

ва компанія проводить перевірку ідеї на правомірність,

актуальність, реалізуємість. Прораховує усі можливі

ризики. Після схвалення ідеї на базі краудфандингової

платформи створюється проект та оголошується сума,

яку необхідно зібрати для його реалізації, і строки збо"

ру.

Також оголошується винагорода, яку можуть отрима"

ти майбутні вкладники. Автор проекту разом з краудфан"

динговою компанією починає рекламу проекту через со"
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ціальні мережі, засоби масової інфор"

мації, рекламно"ознайомчі заходи і

акції, ресурси краудфандингової ком"

панії. Інвестори починають вкладати

кошти у проект. При цьому мінімаль"

ний вклад може складати, наприклад,

5 доларів США, що робить інвесту"

вання доступним для багатьох верств

населення. Гроші акумулюються на

транзитному рахунку краудфандин"

гової компанії.

Крім того, автор проекту огово"

рює з краудфандинговою компанією

за якої умови він отримує кошти. Існує

шість видів варіантів таких умов:

1) "все або нічого" — кошти пе"

реводяться на рахунок автора про"

екту лише при досягненні заявленої

у проекті суми. Якщо необхідна сума

не набирається, то гроші в повному

обсязі повертаються вкладникам;

2) "залишити все" — зібрані

кошти передаються автору проекту

у будь"якому разі;

3) "підписка" — кошти перера"

ховуються від вкладника відразу на

рахунок автора проекту. Така мо"

дель найбільш використовується у

благодійних проектах;

4) "вільна ціна" — вкладники осо"

бисто вирішують, скільки потрібно

для фінансування ідеї. Автор отримує зібрані кошти;

5) "постійне фінансування" — постійно діюча мо"

дель, при якій фінансування переходить в етап фактич"

ного фінансування діяльності, попередніх замовлень і

залучення клієнтів;

6) "переломний момент" — кошти перераховують"

ся автору проекту у разі досягнення суми, меншої за

оголошену вартість проекту, якщо автор впевнений, що

цих коштів мінімально має вистачити для реалізації ідеї.

Отже, зібрані гроші за певних умов перераховують"

ся автору проекту або повертаються вкладникам у по"

вному розмірі. Практично до кожної краудфандингової

платформи прикріплено колекторське агентство, яке

при виникненні певних проблем займається повернен"

ням коштів вкладникам.

У разі перерахування коштів автору ідеї він має ви"

нагородити вкладників. Виділяють три основні моделі

винагороди вкладників: без винагороди, нефінансова

винагорода, фінансова винагорода.

Моделі без винагороди та з нефінансовою винаго"

родою притаманні майже всім некомерційним та благо"

дійним проектам.

Нефінансова винагорода частіш за все виражаєть"

ся у виді сувеніра, листа з подякою вкладнику, подяки у

соціальній мережі, іншого символічного подарунку.

Фінансова винагорода характерна для комерційних

проектів. Має три основні варіанти винагороди:

1) вкладник стає акціонером компанії, яка висува"

ла проект для фінансування;

2) вкладник отримує частину прибутку компанії"ав"

тору проекту;

3) вкладник виступає позикодавцем. У певний строк

компанія, яка отримала гроші на реалізацію проекту,

повинна повернути вкладнику його гроші та виплатити

відсоток за користування його коштами.

Контроль за виконанням обов'язків компанії, яка

збирала кошти, та захистом інтересів вкладників, та

юридичне оформлення їх взаємовідносин здійснює

краудфандингова компанія.

По завершенню проекту з людини чи компанії, яка

провадила збір коштів, краудфандингова компанія за

свої послуги стягує певну плату. Ця плата за загальним

правилом складає відсоток від отриманої суми. У світі

цей відсоток коливається від 3% до 10%.

Краудфандинг є доволі вдалим та простим механіз"

мом фінансування для інноваційного бізнесу. Він доз"

воляє підприємцю отримати фінансування без допомо"

ги банків, біржі чи венчурних фондів. Крім життєздат"

ного проекту, компанії потрібно лише мати рахунок у

банку. Це суттєво полегшує процес фінансування. Крім

Таблиця 1. Перелік найрозвинутіших краудфандингових
компаній світу у 2013—2014 роках

№ Компанія Країна 
реєстрації Сфера фінансування 

1 2 3 4 
1 Kickstarter США Культура та інновації 
2 Crowdfunder США Підприємництво 
3 Rockethub США Культура, наука, малий бізнес 
4 Quirky США Інновації
5 Fundly США Будь-що
6 Razoo США Некомерційні проекти та приватні потреби 
7 Peerbackers США Малий бізнес 
8 MoolaHoop США Малий бізнес 
9 Fundrazr Канада Соціальні проекти, захист тварин, 

меморіальні заходи, приватні потреби 
10 Startsomegood США Соціальні проекти, некомерційні організації 

та громадські групи 
11 Gofundme США Будь-що
12 Indiegogo США Будь-що
13 Crowdrise США Будь-що
14 Crowdcube СК Підприємництво 
15 Funding Circle СК Підприємництво 
16 OurCrowd Ізраїль Інноваційний бізнес 
17 Ulule Франція Підприємництво та культура 
18 FundedByMe Швеція Підприємництво 
19 MyMicroinvest Бельгія Підприємництво 
20 Symbid Нідерланди Підприємництво 
21 KissKissBankBank Франція Культура та спорт 
22 Goteo Іспанія Культура, соціальні проекти, інновації, 

підприємництво, екологія 
23 Seedrs СК Підприємництво 
24 Booomerang Данія Культура і малий бізнес 
25 Derev Італія Культура, соціальні проекти, інновації, спорт 
26 Companisto Німеччина Підприємництво 
27 Invesdor Фінляндія Підприємництво 
28 Wemakeit.ch Швейцарія Культура, соціальні проекти 

Таблиця 2. Обсяг ринку краудфандинга
за регіонами світу у 2015 році

Регіон Обсяг ринку, 
млрд дол. США 

Частка 
світового 
ринку,% 

Північна Америка 17.5 48.08
Азія 10.635 29.22
Європа 6.48 17.80
Австралія та Океанія 0.686 1.88 
Південна Америка 0.8574 2.36
Африка 0.2416 0.66
Всього 36.4 100.00 
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того, компанія, яка провадить збір коштів може залучи"

ти кошти величезної маси людей на умовах, які будуть

набагато вигіднішими, ніж ті які можуть запропонувати

банки чи фонди. Важливим є і те, що підприємство за

кількістю вкладників може вельми об'єктивно провести

аналіз заінтересованості людей у результаті ідеї на яку

збирають кошти. Якщо люди голосують за щось влас"

ними коштами, то вони вважають це цікавим чи необхі"

дним. Також розміщення на краудфандинговій плат"

формі — це додаткова реклама свого підприємства чи

продукту, що дозволяє підприємцю ще раз заявити рин"

ку про себе, робить продукцію більш впізнаваємою.

Механізм краудфандинга більш відкритий і доступний

для розуміння та використання пересічними громадяна"

ми, ніж інші можливі варіанти залучення коштів. Мож"

ливість вкладати мізерні суми та простота процесу вкла"

дення істотно збільшує кількість потенційних інвесторів.

В Україні краудфандинг практично не розвинутий. Цією

діяльністю на теренах України займаються лише дві ком"

панії. У 2012 році з'явилася перша вітчизняна краудфандин"

гова платформа "Спільнокошт". За перші два роки "Спільно"

кошт" допоміг зібрати своїм користувачам 3.8 млн грн. [6].

Здебільшого на базі цієї платформи організовувалося

фінансування соціальних, культурних та екологічних про"

ектів. Тільки нещодавно ця компанія почала організовува"

ти збір коштів для реалізації технологічних новинок.

На початку 2013 року почала свою роботу друга в

Україні краудфандингова компанія "Na"Starte". За її

сприяння збираються кошти на фінансування проектів

у сфері культури, спорту, комп'ютерних ігор та новітніх

технологій. Ця платформа має більш комерційне спря"

мування, ніж "Спільнокошт". Майже 90% усіх розміще"

них на базі "Na"Starte" проектів — комерційні [6].

Загалом український ринок краудфандингу розви"

нутий вельми слабко. Його ресурсів достатньо лише для

задоволення дрібних потреб малого бізнесу та населен"

ня. Зібрати кошти на реалізацію амбіціозного високо"

технологічного проекту, стартапу з продуктом, який

буде орієнтовано на західний чи азіатський ринок на

українських платформах практично неможливо. Таким

проектам доводиться користуватися послугами євро"

пейських та американських краудфандингових ком"

паній. Але при цьому вітчизняні підприємці зустрічають"

ся з рядом труднощів, які умовно можна розділити на

територіально"організаційні та культурні. До перших,

наприклад, можемо віднести те, що більшість крауд"

фандингових компаній працюють лише з підприємця"

ми із Західної Європи, Північної Америки та Австралії.

Інші вимагають відкрити рахунок у певних американсь"

ких чи європейських банках З всесвітньо відомих лише

компанії "Kickstarter" та "Indiegogo" працюють з кори"

стувачами практично з усіх країн світу. Це певним чи"

ном обмежує можливості українського користувача у

виборі платформи та регіону світу для збору коштів.

Також виникають і культурні труднощі при викорис"

танні іноземних краудфандингових платформ. Перш за

все це мовний бар'єр. Практично всі зарубіжні платфор"

ми працюють на англійській мові. Презентацію проекту

також необхідно робити на англійській мові, щоб по"

тенційні інвестори могли ознайомитися з ідеєю. При вик"

ладенні матеріалу треба враховувати культурні особли"

вості, зацікавленість та специфіку сприйняття інформації

зарубіжної аудиторії, що доволі важко зробити українсь"

кому підприємцю через культурні розбіжності.

Але при наявності потенційно цікавого проекту, зви"

чайно, доцільно докласти зусиль для подолання зазна"

чених труднощів, бо суми коштів, що збираються про"

ектами на зарубіжних платформах непорівнянні з тими,

що можливо зібрати в Україні за наявної краудфандин"

гової інфраструктури.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, можемо дійти висновку, що у сучасній

світовій економіці краудфандинг став доволі ефективним

інструментом інвестування. Він є простим, доступним та

дієвим як для підприємств, так і для потенційних інвес"

торів із числа пересічних громадян. Більшість краудфан"

дингових проектів у розвинутих країнах направлені на

фінансування інноваційних проектів. Вітчизняний ринок

краудфандингу знаходиться лише на стадії зародження

й значно відстає від зарубіжних аналогів. Розвиток кра"

удфандингової інфраструктури в Україні є нагальною

потребою для розвитку бізнесу різної величини, розроб"

ки та впровадження на виробництві інновацій. Подальші

дослідження будуть направлені на адаптацію механізму

роботи краудфандинга до вітчизняних умов.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На сучасному етапі розвитку економіки України од"

нією із найскладніших проблем, з якими стикаються

банківські установи, є неповернення позичальниками

виданих кредитів. Проблемні кредити після фінансової

кризи 2008—2009 рр. вважаються чи не найбільшим

гальмівним чинником розвитку кредитного ринку. Укра"

їнські банки досі намагаються позбутись до кризових

обсягів "токсичних" активів у вигляді неповернутих іпо"

течних, споживчих та корпоративних позик.
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PROBLEM CREDIT DEBT OF UKRAINIAN AND WORLD BANKS

У статті детально досліджуються як зовнішні, так і внутрішні причини появи проблемної кре#
дитної заборгованості банків в Україні в сучасних після кризових умовах. Проаналізовано ди#
наміку простроченої заборгованості протягом 2007—2015 рр. та досліджено рівень покриття
проблемної заборгованості банківськими резервами. Порівняно проблемну кредитну заборго#
ваність банків України з країнами Європи та США і зроблено відповідні висновки. Досліджено
основні причини та наслідки вилучення депозитів суб'єктами економіки. Виявлені та проаналі#
зовані внутрішні банківські чинники, що обумовили зростання заборгованості за виданими кре#
дитами. Виявлені та проаналізовані фактори, пов'язані з діяльністю позичальників, що спри#
чиняють неможливість або небажання повернення кредитів. Показані наслідки простроченої
заборгованості для банківської системи та економіки. Побудовано прогнозні значення рівня
проблемної заборгованості банків України.

The article in detail examines both external and internal causes of bad credit debt of banks in
Ukraine after the current crisis. The dynamics of overdue debts for 2007—2015 years and the level
of bad debt coverage by banking reserves are analyzed and researched. Problem credit debt of
Ukrainian banks is compared with that of Europe and the United States and appropriate conclusions
are made. The basic causes and consequences of the withdrawal of deposits by economic agents
are studied. The internal banking factors causing the increase in debt on loans are identified and
analyzed. The authors also reveal the factors associated with the activities of borrowers, causing
the inability or unwillingness of loan repayment. The effects of outstanding debt on the banking system
and the economy are shown. The forecast of bad debt level in Ukrainian banks is given.

Ключові слова: проблемна кредитна заборгованість, кредитний портфель, кредитний ризик, токсичні

активи.

Key words: problem credit debt, credit portfolio, credit risk, toxic assets.

Зараз як ніколи стає очевидним, що наслідки кризи

боргів можуть виявитися руйнівними для національної

економіки країни, адже підвищується ризик ліквідності

банківської системи, посилюється реальна загроза ма"

сового вилучення коштів вкладниками з накопичуваль"

них банківських рахунків, звільнення висококваліфіко"

ваних співробітників, що задіяні у функціонуванні сис"

теми.

У результаті маємо надскладну невирішену дилему:

банки не кредитують підприємства реального сектору,

тому що у потенційних позичальників поганий фінансо"

вий стан, тобто є значні кредитні ризики, а підприєм"
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ства мають важкий фінансовий стан, зокрема через те,

що позбавлені доступу до кредитних ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Важливість питань управління кредитними ризика"

ми та проблемною кредитною заборгованістю банків в

ринковій економіці отримало відображення у низці

праць вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків.

Зокрема, значний вклад у розкриття цієї проблеми зро"

били: О. Барановський, В. Геєць, О. Дзюблюк, О. Лав"

рушин, В. Міщенко, А. Мороз, Л. Примостка, Е. Морс"

ман, Е. Кейд, Д. Сінкі, П. Роуз та інші вчені.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проте необхідно зазначити, що аспекти управління

проблемними активами вітчизняних банків ще не вирі"

шені повною мірою і питання проблемної кредитної за"

боргованості банків в Україні, нині залишається акту"

альною й потребує подальших досліджень, оскільки

значна кількість наданих позик не повертається своє"

часно, що гальмує подальшу кредитну підтримку бан"

ками розвитку реального сектору національної еконо"

міки й негативно позначається на темпах і масштабах

суспільного виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

2013—2015 рр. стали справжнім випробуванням на

міцність для вітчизняної банківської системи загалом та

для кожного банку зокрема. Так, за вказаний період ре"

гулятором було виведено з ринку 56 неплатоспромож"

них банків, з яких 6 відносилися до категорії крупних та

найкрупніших. Станом на 01.12.2015 р. ліцензію Націо"

нального банку України мали 120 банків, 40 з яких — з

іноземним капіталом (в т. ч. 18 з 100 % іноземним капі"

талом). Внаслідок ліквідації неплатоспроможних ук"

раїнських банків частка іноземного капіталу в націо"

нальній банківській системі зросла і на початок грудня

складала 35,3 %.

На кінець 2015 року Фондом гарантування вкладів

фізичних осіб провадиться процедура ліквідації 64 бан"

ківських установ, а ще у трьох пра"

цює тимчасова адміністрація.

В основі неплатоспроможності

та втрати ліквідності переважної

більшості банків лежить наявність

у них проблемної заборгованості.

На сьогоднішній день, за

рівнем проблемних кредитів у своїх

портфелях, українські банки роз"

поділились у такий спосіб (табл. 1).

Причини (фактори) появи про"

блемної заборгованості можна

умовно розподілити на три групи:

1) зовнішні щодо банку та по"

зичальника;

2) внутрішні банківські;

3) внутрішні позичальника.

До зовнішніх щодо банку та

позичальника факторів появи про"

блемної заборгованості можна віднести економічну та

політичну ситуацію в Україні загалом та в окремих її

регіонах, в яких банк здійснює свою діяльність. Так,

девальвація національної валюти у три рази (з 8 до 24

грн. за 1 дол. США), зростання споживчих цін (тільки у

2015 році ціни зросли більш ніж на 40 відсотків), зни"

ження внутрішнього попиту, падіння цін на ринку неру"

хомості (спричиняє втрату вартості заставленого май"

на), зменшення ділової активності призводять до того,

що фізичні особи, які взяли кредити в іноземній валюті,

та корпоративні позичальники, які отримали позики для

ведення бізнесу, не можуть вчасно повертати кредити

та сплачувати за ними відсотки, а банк, у свою чергу,

зобов'язаний виплачувати проценти за депозитами, що

призводить до його неплатоспроможності.

Підсилюють неплатоспроможність банківських

установ також і чинники, пов'язані з російською агре"

сією (анексія Криму, військові дії на сході України), яка

унеможливлює роботу банківської системи у звичайно"

му порядку. Так, Національний банк України у травні

2014 року був змушений припинити подальшу діяльність

українських банківських установ та їхніх відокремлених

підрозділів у Криму, а також заборонив встановлювати

кореспондентські відносини з банками України та іно"

земними банками, іншими кредитними або фінансови"

ми установами, які розташовані або здійснюють свою

діяльність на території АР Крим і м. Севастополя. Як

наслідок, НБУ ліквідував ПАТ "Чорноморський банк

розвитку та реконструкції" та ПАТ Банк "Морський", а

67 відокремлених підрозділів українських банків, які

розташовувались в Криму, були закриті. З метою недо"

пущення потрапляння державних коштів, коштів банків

та інших установ до терористичних угрупувань було при"

зупинено здійснення всіх видів фінансових операцій у

населених пунктах, які контролюються терористами на

території Донецької та Луганської областей.

До внутрішніх банківських чинників відносять ті, що

безпосередньо пов'язані з кредитною політикою бан"

ку, і на які банківський менеджмент може чинити вплив.

За висновками експертів, до цієї групи можна віднести:

— приховування інформації про реальний стан ви"

конання встановлених економічних нормативів для

< 10% 10% - 25% 25% - 35% > 35% 

Сітібанк Креді Агріколь Банк ІНГ Банк Україна Райффайзен Банк Аваль 

ПроКредит 
Банк УкрСиббанк Укргазбанк UniCredit Bаnk 

(Укрсоцбанк) 

Банк Восток КредоБанк ПриватБанк Ощадбанк 

Мегабанк ОТП Банк Укрексімбанк Універсал Банк 

 

Банк Південний ПУМБ ВТБ Банк 

Діамантбанк Фідобанк Промінвестбанк 

Альфа-Банк Банк Хрещатик Банк Кредит Дніпро 

Сбєрбанк Росії 
 

Platinum Bаnk 

Таблиця 1. Банки України за критерієм проблемності
кредитного портфеля станом на 2016 рік (проблемність

кредитів визначається як відношення проблемних кредитів
до кредитного портфеля)

Джерело: [1].
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банківської установи, в результаті чого банки непра"

вильно (неправдиво) відображають свою балансову

вартість;

— використання злочинних схем для виведення

коштів (подрібнення великих депозитів, що дозволить

отримати кошти збанкрутілого банку через Фонд га"

рантування вкладів фізичних осіб; продаж заставно"

го майна підставним компаніям за заниженими ціна"

ми з подальшим перепродажем за ринковими цінами

тощо);

— рівень професійності менеджменту банку (на"

явність помилок) при формуванні кредитного портфе"

лю з точки зору прогнозованості коротко" та середньо"

строкових перспектив та здійснення ризикових опе"

рацій, при оцінюванні кредитоспроможності позичаль"

ників та забезпеченості кредитів, а також при структу"

руванні кредитів (щодо термінів, сум, процентів).

До факторів, пов'язаних з діяльністю позичальників,

що спричиняють до неможливості, а подекуди небажан"

ням, повертати кредити слід віднести:

— для суб'єктів господарювання: недостатній рівень

управління на підприємстві позичальника в умовах еко"

номічної кризи; втрата чи погіршення якості заставного

майна внаслідок неочікуваних обставин (особливо че"

рез проблеми з веденням господарської діяльності —

недотримання контрагентами умов контрактів, пору"

шенні логістики, втраті ринків збуту — в Криму, До"

нецькій та Луганській областях); погіршення фінансо"

вого стану позичальника через економічну кризу; не"

ефективність реалізації та неокупність кредитного про"

екту; зловживання, пов'язані із небажанням повертати

кредит (у т. ч. змова із банківськими менеджерами та

власниками) тощо;

— для фізичних осіб: втрата джерел доходів внас"

лідок втрати роботи та зниження реальної заробітної

плати, що супроводжується інфляцією та девальвацією

гривні, призводить до ускладнень з обслуговування ра"

ніше отриманих кредитів (особливо в іноземній валюті);

сподівання на можливість неповернення кредитів в умо"

вах ліквідації банку (особливо в Криму, де так звана

влада закликає до невиконання зобов'язань перед ук"

раїнськими банками).

Таким чином, неплатоспроможність українських

банків підсилювалась також і діями суб'єктів господа"

рювання та населення, які протягом 2014 року та пер"

шої половини 2015 року активно вилучали строкові

кошти, з одночасним збільшенням залишків коштів на

поточних рахунках. Головними причинами вилучення

депозитів суб'єктами господарської діяльності були

фінансові труднощі та обмеженість доступу до доро"

гих кредитних ресурсів через економічну та політичну

нестабільність в державі. У випадку ж з фізичними осо"

бами — вилучення строкових депозитів відбувалась

для підтримки життєдіяльності на фоні зниження ре"

альних доходів населення та підвищення рівня

інфляції, а також зростання недовіри до банківської

системи.

Важливе значення для аналізу рівня ризику кредит"

ної діяльності банків України має визначення обсягів

забезпечення банками проблемних кредитів, яке

здійснюється через формування резервів за кредитни"

ми операціями банків. Дослідивши обсяги проблемних

кредитів, порівняємо їх із обсягами резервів банківсь"

кої системи за кредитними операціями та проаналізує"

мо рівень покриття проблемної заборгованості бан"

ківськими резервами (табл. 2).

Таблиця 2. Кредитний портфель та прострочена заборгованість українських банків

* Примітка: без неплатоспроможних банків.

Джерело: [2].

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 01.02.2016* 

Кредитний 
портфель, млрд грн. 485,4 792,2 747,3 755,0 825,3 815,3 911,4 1 006,4 965,1 985,8 

кредити, що надані 
суб’єктам 
господарювання, 
 млн грн. 

276,2 472,6 475,0 508,3 580,9 609,2 698,8 802,6 785,9 802,5 

кредити, надані 
фізичним особам, 
млн грн. 

153,6 268,9 222,5 186,5 174,7 161,8 167,8 179,0 152,4 155,5 

Темп зростання 
кредитного 
портфеля, % 

- 63,2% -5,7% 1,0% 9,3% -1,2% 11,8% 10,4% -4,1% 2,1% 

Прострочена 
заборгованість, млрд 
грн. 

6,3 18,2 70,3 84,6 79,2 72,6 70,2 135,9 213,3 224,8 

Темп зростання 
простроченої 
заборгованості, % 

- 188,8% 285,5% 20,4% -6,3% -8,4% -3,3% 93,6% 57,0% 5,4% 

Частка простроченої 
заборгованості у 
кредитному 
портфелі, % 

1,3% 2,3% 9,4% 11,2% 9,6% 8,9% 7,7% 13,5% 22,1% 22,8% 

Резерви за 
кредитними 
операціями, млрд 
грн.  

20,2 48,4 122,4 148,8 157,9 141,3 131,3 204,9 321,3 336,1 

Покриття банками 
проблемної 
заборгованості, %,  

319,9% 265,7% 174,3% 176,0% 199,3% 194,8% 187,0% 150,8% 150,6% 149,5% 
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Із розрахунків співвідношення резервів за кредит"

ними операціями до проблемної заборгованості можна

зробити висновок, що банки щороку абсолютно покри"

вають проблемні кредити, розраховані за методикою

НБУ. Загальні обсяги забезпечення банками проблем"

ної заборгованості щороку майже у 2 рази і більше пе"

ревищують обсяги проблемних кредитів банків.

Крім цього, варто більш детально проаналізувати

динаміку простроченої заборгованості протягом 2007—

2015 рр. Як бачимо, у 2008 р. обсяг проблемних кре"

дитів становив 18,2 млрд грн., що перевищило обсяг

початку 2007 р. у 2,85 рази. У наступні роки нарощу"

вання обсягів проблемних кредитів лише інтенсифіку"

валося, досягнувши найбільшого значення у 2010 р. —

84,6 млрд грн. що становило 11,2% від обсягу кредит"

ного портфеля банків та стало критичною межею у

діяльності банків. Лише активна робота банків із про"

блемними кредитами впродовж 2011—2012 рр. дозво"

лила досягти поступового скорочення проблемної за"

боргованості, яка вже на початок 2014 р. скоротилася

до 70,2 млрд грн. або 7,7% від обсягу кредитного пор"

тфеля банків. Проте, незважаючи на зусилля банкірів,

до докризового рівня обсягів проблемних кредитів бан"

ки вже не повернулися.

Причому зазначена тенденція торкнулася не тільки

українських банків, а і Європи в цілому. Фінансова кри"

за 2008 р. призвела до значного зростання обсягів про"

блемних кредитів та їх частки у кредитних портфелях

банків багатьох країн. Різке погіршення ситуації з про"

блемними кредитами притаманне не лише Україні, а і

більшості країн в Європи (особливо в післякризовий

період) проте станом на 2014 рік ситуація в багатьох

країнах Європи покращилась, чого зовсім не можна ска"

зати про українські реалії [3].

Протягом 2014 року обсяг простроченої заборго"

ваності українських банків збільшився на 93,6 % (65,7

млрд грн.), а за 2015 рік зріс ще на 57,0 % (77,4 млрд

грн.) до позначки 213,3 млрд грн., що відповідає 22,1

% консолідованого кредитного портфеля.

Слід зазначити, що дані рейтингових агентств, як

світових, так і національних щодо оцінювання рівня про"

блемних кредитів істотно відрізняються від офіційної

статистики НБУ і визначаються в межах від 20% до

50%. Такі розбіжності у показниках зумовлені різними

методичними підходами, наприклад НБУ не враховує

реструктуровані і пролонговані кредити, які також є

проблемними. Результати оцінювання рівня проблемних

кредитів представлені у дослідженнях таких міжнарод"

них рейтингових агентств, як "Moody's", "Standart &

Poor's" i "Fitch Rattings". Серед національних агентств

можна виділити "Кредит"Рейтинг" та Асоціацію учас"

ників колекторського бізнесу в Україні (АУКБ). Так, за

даними агентства "Moody's" частка проблемних кредитів

у 2014 році становила 35% від загального обсягу кре"

дитного портфеля банків. За інформацією агентства

"Fitch Raitings" частка проблемних кредитів у вітчиз"

няній банківській системі коливається в межах від 40 до

45% від загальної суми кредитів [4].

За даними НБУ у 2015 році українськими банківсь"

кими установами було видано кредитів фізичним осо"

бам на загальну суму 143,8 млрд грн., з яких частка

іпотечних кредитів становила 51,70 % або 74,3 млрд

грн. При цьому слід відзначити, що абсолютна

більшість цих кредитів (79,8 %) надана в іноземній

валюті. Середня заборгованість за одним іпотечним

кредитом складала 1,12 млн грн. Крім того, значна

кількість кредитів (близько 100 тис. договорів) не об"

ліковується НБУ, оскільки вже була продана банківсь"

кими установами третім особам (колекторським, фак"

торинговим компаніям, компаніям з управління акти"

вами). Серед кредитів, наданих фізичним особам, че"

рез нестабільну економічну та політичну ситуацію в

країні, а також через значну (у три рази) девальвацію

гривні, майже 50 % є проблемними.

Щодо проблемності кредитів, наданих суб'єктам

господарювання, то за оцінками регулятора, простро"

чена заборгованість підприємств перед банками на

кінець листопада 2015 року склала 171,8 млрд грн. або

21,8 % загального обсягу виданих банками кредитів

суб'єктам господарювання. При цьому, менше чверті

(23,81 % або 40,9 млрд грн.) становили гривневі креди"

ти, а основну масу (76,19 % або 130,9 млрд грн.) — кре"

дити, видані в іноземній валюті [5].

Основними проблемними боржниками були підприє"

мства переробної промисловості, частка яких в за"

гальній сумі простроченої заборгованості нефінансових

корпорацій становила 41,64 % (71,5 млрд грн.), опто"

вої та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних

засобів — 27,22 % (46,8 млрд грн.), підприємства, які

займались операціями з нерухомим майном, — 8,23 %

(14,1 млрд грн.) [5].

Крім того, для окремих банків негативним чинником

впливу на їх платоспроможність та ліквідність у 2014 та

на початку 2015 року були позичальники з Криму та те"

риторій Донецької і Луганської областей, які непідкон"

трольні українській владі. Так, частка проблемної за"

боргованості за "кримськими" кредитами на кінець 2014

року становила 1,5 % загального кредитного портфе"

ля українських банків. Особливо злісними неплатника"

ми є фізичні та юридичні особи, які причетні до, так зва"

ної, влади Криму. Проблемна заборгованість за їхніми

кредитами сягає сотень мільйонів гривень. За боржни"

ками ж з непідконтрольних територій Донецької та Лу"

ганської областей проблемна заборгованість станови"

ла ще більше — 6,5% та 0,9 % загального кредитного

портфеля українських банків відповідно. Проте, експер"

ти зазначають, що реальний обсяг проблемної забор"

гованості за вказаними регіонами — вищий, оскільки

доволі часто кредити оформлялись через головні офі"

си бізнес"груп, які переважно розташовувались у Києві

(на столицю разом із Київською областю припадало

понад 50 відсотків всього кредитного портфелю бан"

ківської системи).

Нині ж "кримські" кредити, в переважній більшості,

можна вважати для вітчизняних банків втраченими, ос"

кільки Держдума РФ прийняла закон про особливості

погашення та позасудового врегулювання заборгова"

ності позичальників, що проживають у Криму та Сева"

стополі, перед українськими банками, відповідно до

якого, вимагати борги від позичальників в Криму можуть

тільки російські кредитні організації та юридичні осо"

би, що мають докази про право вимоги погашення за"

боргованості за кредитними договорами. Виходячи з

цього, на повернення частини "кримських" кредитів
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можна розраховувати лише від тих позичальників,

основа бізнесу яких розташована на "материковій"

Україні.

Наявність у 2015 році значної частки (21,2 %) про"

блемної заборгованості у кредитному портфелі вітчиз"

няних банків спричиняє до зростання стресових активів

та скорочує можливості кредитування національної еко"

номіки. Дані таблиці засвідчують, що у 2014—2015 ро"

ках мала місце негативна тенденція темпів зростання

кредитного портфеля банків. Так, якщо у 2014 році тем"

пи його зростання лише уповільнилися до 10,4% проти

11,8% у 2013 році, то вже у 2015 році вони продемонст"

рували спад на 4,1%.

У будь"якому разі, на сьогоднішній день Україна

дійсно потерпає від високого рівня проблемних кредитів

у портфелях банків. За цим показником наша держава

за підсумками 2015 року посідає третє місце серед євро"

пейських країн після Кіпру з показником 44,8% та Греції

з показником 34,4% (рис. 1).

Також варто звернути увагу на прогнози НБУ (рис.

1), що є досить невтішними. Так, прогнозується, що ча"

стка проблемних кредитів буде надалі зростати ще ви"

щими темпами, та у 2017 році досягне позначки у 41%.

Разом з тим варто відзначити, що дані прогнози є до"

волі точними, тому що на кінець 2015 року регулятор

прогнозував позначку в 24,3%, а насправді вона була

22,1% [2].

Також проаналізуємо як змінювався рівень про"

блемної заборгованості банків України та США протя"

гом останніх 9 років (рис. 2).

Як бачимо, протягом 2007—2008 рр. частка про"

блемних кредитів у портфелях банків було більш менш

однаковою для обох країн. Проте у посткризовий пе"

ріод рівень проблемної заборгованості українських

банків стабільно у 2—4 рази був більшим ніж рівень

проблемної заборгованості американських банків. У

2015 році цей показник для нашої держави складав

22,1%, в той час як для США — лише 1,7%.

Рис. 1. Прогнозні значення частки проблемних кредитів в Україні та країнах Європи
Джерело: [6].

Рис. 2. Частка проблемної заборгованості банків України та США протягом 2007—2015 рр.
Джерело: [2; 7].
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Світовий досвід продемонстрував, що ситуація,

яка склалася в Україні є нетиповою. У більшості

країн світу фінансово"кредитні установи активно ре"

формують власні системи ризик"менеджменту, що

дає змогу не допустити нарощування проблемної за"

боргованості, а також забезпечує підприємства не"

обхідними кредитними ресурсами за прийнятною

ціною.

Зазначені тенденції свідчать саме про те, що украї"

нська економіка виявилася більш чутливою до негатив"

них змін викликаних фінансовою кризою 2008 року, а

також останніми подіями на сході країни.

Отже, сьогодні в аспекті банківської сфери Украї"

ни (а саме проблемної заборгованості банків) зменшен"

ня кредитних ризиків, пошук і формування нових та

удосконалення існуючих методів управління проблем"

ними кредитами є головними завданнями, що стоять

перед банківськими установами.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнюючи результати проведеного досліджен"

ня можна зробити висновок, що, порівняно з іншими

країнами, банківська система України знаходиться у

дуже тяжкому фінансовому стані. Велика кількість про"

строчених кредитів призводить до втрати довіри до бан"

ку з боку вкладників та акціонерів, виникнення проблем

з платоспроможністю та ліквідністю, погіршення репу"

тації банку. Крім того, банк несе додаткові витрати, по"

в'язані з вимогами щодо повернення кредиту, частина

активів банку перебуває у формі непродуктивних. Такі

втрати за своїми розмірами можуть набагато перевищи"

ти прямі збитки від непогашеної позики. Тому вартість

проведення ефективної кредитної політики й раціональ"

ної організації кредитної роботи в банку, включаючи

досвідчену команду кредитного аналізу та контролю,

як правило, набагато нижча за витрати з управління про"

блемними кредитами та збитки, яких можна було б уник"

нути.

Таким чином, кожний банк у своєму портфелі має

проблемні кредити, проте головне питання полягає у

встановленні допустимого для банку рівня цих позик у

кредитному портфелі та утримання його на певному рівні

шляхом процедури максимально можливого зменшен"

ня або повернення в повному обсязі заборгованості по

кожному окремо взятому проблемному кредиту. Для

належної організації роботи з проблемними кредитами

необхідно виробити підходи до ідентифікації потоку

клієнтів, що звертаються за реструктуризацією, шляхом

їх сегментації, а також, розробити інструментарій рест"

руктуризації та визначити пріоритетність і обмеження

щодо його використання, враховуючи інтереси банку та

регулятивні вимоги.

Процедура повернення проблемних кредитів не

вкладається в однозначні стандартні схеми. Діапазон

варіантів вирішення питань широкий: від ліберальних

методів "роботи" з боржником до категоричного бан"

крутства тих, які відверто ігнорують намагання банку уз"

годжено розв'язати проблему.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значимість побудови ефективної системи корпора"

тивного управління підтверджується багаторічним до"

свідом успішного розвитку і функціонування підпри"

ємств корпоративної форми власності по всьому світу.

Дослідження взаємного впливу корпоративного управ"

ління і ефективності діяльності компаній, або корпора"

тивного управління і певних показників господарсько"

го стану проводяться як зарубіжними, так і українськи"

ми науковцями.

Ефективна система корпоративного управління

сприяє розвитку конкурентоспроможності компанії на
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CORPORATE GOVERNANCE DIAGNOSTICS OF CONFECTIONERY INDUSTRY

У статті досліджено методи діагностики системи корпоративного управління та проведено діаг#
ностику для вибірки великих підприємств кондитерської галузі. Встановлено, що ефективна сис#
тема корпоративного управління сприяє зростанню ефективності діяльності компаній. Дослідження
структури власності обраних підприємств свідчить про перевагу високого ступеня концентрації
власності. Більшість підприємств має представників акціонерів у складі керівних органів влади,
що свідчить про поєднання функцій власності і управління. Оцінювання рейтингу корпоративного
управління за удосконаленою авторами методикою показало, що підприємства кондитерської га#
лузі мають задовільний і достатній рівні. Наявність іноземного власника сприяє вищому рівню рей#
тингу. Отже, діагностика системи корпоративного управління призвела до висновку про певні усп#
іхи у його розвитку для підприємств кондитерської галузі.

The diagnostic methods of corporate management and diagnostics conducted In the article for a sample
of large confectionery industry enterprises. We established that effective corporate governance
contributes to the efficiency of companies. The ownership structure research indicates the superiority
of a high degree of ownership concentration in the industry. Most companies have shareholder
representatives in the governing authorities, thus we indicate the combination of ownership and
management functions. Evaluation rating of corporate governance with ours improved methodology has
showed that confectionery companies have satisfactory and sufficient level of corporate governance.
The presence of a foreign owner contributes to higher ranking. Thus, system of corporate governance
diagnosis led to the conclusion that some progress in its development for confectionery industry.

Ключові слова: корпоративне управління, діагностика,структура власності, рейтинг, методика.

Key words: corporate governance, diagnostic, ownership structure, rating, methodic.

міжнародних ринках і є цінним нематеріальним активом,

який збільшує ринкову цінність компанії. За оцінками ек"

спертів компанії McKenzie, 63% інвесторів уникають інве"

стування в компанії, а 31% — в країни з низьким рівнем

корпоративного управління. З іншого боку, інвестори

готові платити на 30—39% більше від ринкової ціни за

акції компаній з якісним корпоративним управлінням [1].

Отже, оцінка дієвості та ефективності систем кор"

поративного управління, створення ефективних систем

і методик оцінки стану і розвитку корпоративного уп"

равління залишаються актуальними питаннями вітчиз"

няної економічної науки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням оцінки корпоративного управління при"

діляється достатня увага українських науковців, зокре"

ма Т.В. Момот, О.В. Нусінової, Д.А. Лєонова, І.П. Шуль"

ги, Л.А. Павленко та багатьох інших. Враховуючи на"

лежний вклад вказаних науковців в методологію діаг"

ностики корпоративного управління компанією зазна"

чимо, що не в повній мірі вирішеним залишається пи"

тання такої діагностики, проведеної на базі публічної

відкритої інформації про компанію.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є огляд сучасних методичних підходів

до діагностики системи корпоративного управління та

розробка пропозицій щодо удосконалення однієї з ме"

тодик.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Систему корпоративного управління діагностують

за декількома кількісними і якісними критеріями. Як

правило, ці критерії формуються у методики оцінки,

серед яких найбільшого поширення дістали рейтингові

методики.

Детальну критичну оцінку рейтингових методик кор"

поративного управління проведено Лєоновим Д.А., [2]

та Шульгою І.П. [3]. Вченими досліджено такі відомі

рейтинги корпоративного управління, як рейтинг кор"

поративного управління S&P, рейтинг GAMMA, CORE"

рейтинг, рейтинг Brunswick UBS Warburg, рейтинг кор"

поративного управління "РІД — Експерт РА", рейтинг

корпоративного управління Рейтингове агентство "Кре"

дит"рейтинг", коефіцієнт корпоративного управління

CGO, провідні індикатори корпоративного управління

(Leading Corporate Governance Indicators) від Davis

Global Advisors, Inc, індекс ризику корпоративного уп"

равління (Corporate Governance Risk — CGR за мето"

дикою Кричтон"Міллера (Crichton"Miller) і Уормана

(Worman), ренкінг корпоративного управління журна"

лу Euromoney.

Лєоновим Д.А. розроблено Індекс корпоративного

управління в Україні CGI.

Питаннями розробки методик оцінки корпоративно"

го управління як з урахуванням, так і без урахування існу"

ючих рейтингових методик займалося багато українсь"

ких дослідників. Удосконалення існуючих рейтингових

методик та розробка авторських методик оцінки корпо"

ративного управління викладена в працях [2; 4; 5; 6; 7].

На основі критичної оцінки вищезгаданих праць,

проведемо діагностику стану корпоративного управлі"

ння вибірки підприємств кондитерської галузі. Дослід"

ження 9"ти великих підприємств (див. табл.1) свідчить

про наявність високого ступеня концентрації власності

на підприємствах, що розглядаються. Так, чотири

підприємства мають власника з блокуючим пакетом

75% + 1 акція. Окрім ПрАТ "Монделіс Україна" та ПАТ

"Львівська кондитерська фабрика "Світоч", до цієї гру"

пи входять ще ПАТ "Кондитерська фабрика "АВК"

м. Дніпропетровськ" та ПАТ "Харківська бісквітна фаб"

рика". Блокуючі пакети акцій цих підприємств належать

юридичним особам. ПАТ "Київська кондитерська фаб"

рика "Рошен" та ПАТ ВТКФ "Ласощі" мають власника,

якому належить контрольний пакет 50% + 1 акція. Реш"

та підприємств, окрім ПрАТ ВО "КОНТІ", мають в струк"

турі великі пакети акцій. Дрібні акціонери присутні на

усіх підприємствах, але сукупні частки міноритаріїв є

дуже малими.

У ПрАТ ВО "КОНТІ" структура власників є непрозо"

рою: 2 фізичні особи володіють пакетами по 24,999%

акцій, розподіл решти акцій не наведено в даних, що

оприлюднені підприємством. Недостатньо прозору

структуру власників мають також підприємства, влас"

ники великих пакетів яких зареєстровані в офшорних

зонах. Серед них: ПАТ "Запорізька КФ", ПАТ ""Конди"

терська фабрика "АВК" м. Дніпропетровськ", ПАТ

"Полтавакондитер". Погодимось з думкою Н.Е. Дєєвої

та Н.С. Михайлової [6, c.151]., що присутність у струк"

турі власників офшорних компаній підтверджує той

факт, що на сучасному етапі в Україні відсутні приваб"

ливі умови для розвитку бізнесу та залучення інвестицій,

у тому числі відсутні оптимальні механізми оподаткуван"

ня.

Аналіз наявності пакетів акцій у посадових осіб дає

змогу робити попередні висновки щодо довіри між влас"

никами і менеджерами і ступенем контролю власників

№ Підприємство 

Органи управління АТ Частка, 
належ. 
посад. 

особам, % 

Правління Наглядова Рада Ревізійна комісія 

Голова Члени Голова Члени Голова Члени 

1 ПАТ ВТКФ «Ласощі»  - - - - - - 0 
2 ПАТ «Запорізька КФ» - - - - 1 1 0,00005
3 ПрАТ ВО «КОНТІ»  - - - - 8 - 0,00014
4 ПрАТ «Монделіс Україна» - - - - - - 0 

5 
ПАТ «Кондитерська фабрика 
«АВК» м. Дніпро» - 3 630176 - 1 5 77,802 

6 ПАТ «Полтава-кондитер» - 33 144981 1 867 274 - 397256 98,421 

7 
ПАТ «Київська кондитерська 
фабрика «Рошен» - - 100 516788697 165609636 - 97,024 

8 
ПАТ «Харківська бісквітна 
фабрика» 57205 11610 22743  - - 131 3,968 

9 

ПАТ «Львівська 
кондитерська фабрика 
«Світоч»  - - - - 42 71 0,02371 

Таблиця 1. Кількість акцій, що належить посадовим особам компаній
станом на 31.12.2014 р., шт.

Джерело: складено автором за даними звітності підприємств, джерело: http:/smida.gov.ua
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за поточним керівництвом компанією. В таблиці 1 наве"

дено інформацію про наявність акцій у посадових осіб

обраних підприємств.

З таблиці 1 випливає, що на 2"х підприємствах пред"

ставники Наглядової Ради, Правління і Ревізійної комісії

взагалі не мають акцій підприємства. Цими підприєм"

ствами є компанії, що мають іноземних власників: ПАТ

ВТКФ "Ласощі" та ПрАТ "Монделіс Україна". ПАТ

"Львівська кондитерська фабрика "Світоч", ПАТ "Запо"

різька КФ", ПрАТ ВО "КОНТІ" мають міноритарних ак"

ціонерів у складі Ревізійної комісії, але сукупна частка

їх у статутному капіталі є дуже малою — менше 1%.

ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" також має незнач"

ний відсоток міноритарних акціонерів у складі всіх

органів управління. Решта підприємств мають представ"

ників ключових власників у складі Наглядової ради (ПАТ

"Кондитерська фабрика "АВК" м. Дніпропетровськ"), а

також у складі і Наглядової ради і Ревізійної комісії (ПАТ

"Полтавакондитер", ПАТ "Київська кондитерська фаб"

рика "Рошен"). Але останні підприємства мають у складі

органів управління також і міноритарних акціонерів.

Серед обраних підприємств три АТ мають акціонерів у

складі усіх органів управління. Лише на Харківській

бісквітній фабриці Голова правління є акціонером. Го"

лова Наглядової ради є акціонером на 4"х підприєм"

ствах, голова Ревізійної комісії   на 5"ти з 9 підприємств.

Таким чином, можна зробити висновок, що на та"

ких підприємствах, як ПАТ "Кондитерська фабрика

"АВК" м. Дніпро", ПАТ "Полтавакондитер" та ПАТ "Киї"

вська кондитерська фабрика "РОШЕН" функції влас"

ності і управління поєднуються, що означає жорсткий

контроль з боку власників за діяльністю виконавчих

органів, зумовлений певною недовірою акціонерів до

виконавчих органів. З одного боку, це призводить до

нівелювання розподілу управління і власності, з іншого

боку — мінімізує конфлікти між менеджерами і акціо"

нерами, оскільки менеджери знаходяться під суворим

контролем.

Зауважимо, що структура власності на фабриках

"АВК" і "РОШЕН" є висококонцентрованою з наявністю

блокуючого пакету, акціонери мають українське поход"

ження, фабрики входять до інтегрованих корпоратив"

них структур. 92,5% статутного капіталу ПАТ "Полта"

вакондитер" розділено між 4"ма офшорними компанія"

ми (ймовірно кінцеві бенефіціари мають українське

пходження), представник кожної з якої входить до

органів управління фабрикою, тому таку структуру влас"

ності також можна вважати висококонцентрованою.

На решті підприємств функції власності і управлі"

ння розділені. Члени Наглядової ради (окрім Харкі"

вської фабрики) представляють акціонера як наймані

працівники. У складі Правління акціонери відсутні,

міноритарні акціонери є лише у складі Ревізійної

комісії. З одного боку, такий склад органів управлін"

ня дає змогу робити висновок про достатньо ефек"

тивну систему корпоративного управління, яка доз"

воляє кінцевим бенефіціарам не здійснювати безпо"

середній контроль над підприємством. З іншого боку,

зростає ймовірність зловживань з боку виконавчих

органів і втрати контролю над підприємством (вважає"

мо, що особливо це стосується компаній з українсь"

кими власниками).

Діагностика структури власності підприємств кон"

дитерської галузі та зіставлення результатів з показни"

ками фінансово"економічного стану підприємств не дає

змоги робити будь"яких висновків щодо залежності і

зв'язку між показниками корпоративного управління та

фінансово"господарським станом і результатами діяль"

ності підприємств, про що стверджують українські вчені

[9], спираючись на дослідження зарубіжних еко"

номістів, а також [4; 5]. Попередня оцінка інформації

про корпоративне управління дозволяє зробити висно"

вок про доволі високий його рівень на всіх підприєм"

ствах. Разом з тим, результати діагностика стану і ре"

зультатів діяльності компаній свідчить як про високу

ефективність одних підприємств, так і про збитковість

інших протягом останніх років.

Розгорнута детальна діагностика корпоративного

управління на обраних підприємствах має бути прове"

дена з урахуванням більшої кількості показників, ніж

структура власності та наявність акціонерів у складі

посадових осіб. Тому проведемо оцінку системи кор"

поративного управління на обраних підприємствах за

методикою агенціі IBI rating [8].

Перевагою обраної методики є те, що вона базуєть"

ся на відкритій оприлюдненій інформації, бальна сис"

тема оцінок є максимально зручною (0; 0,5; 1), що доз"

воляє мінімізувати упередженість експертної думки,

вага показників у інтегральному рейтинговому ко"

ефіцієнті ігнорується. Оцінка показників рівня корпо"

ративного управління здійснювалась бальним методом,

відповідно до критеріїв. Показники оцінювалися в інтер"

валі від 0 до 1. У разі повної відповідності критерію,

показнику присвоюється 1 бал, часткової відповідності

— 0,5 бала, невідповідності — 0 балів. За відсутності

інформації, показнику присвоюється 0 балів із познач"

кою "*" .

(1),

CGM — рівень корпоративного управління (%),

n — бальна оцінка кожного показника,

p — максимальна кількість балів, p=25 [8, c. 8].

Таблиця 2. Шкала рівня корпоративного управління

Рівень 
CGM Рівень Характеристика 

80%- 
100% 

cgА Об’єкт оцінки має зразковий рівень корпоративного управління. Ризики для 
акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів (зацікавлених осіб) – мінімальні 

60%-80% cgВ Об’єкт оцінки має достатній рівень корпоративного управління. Ризики для 
акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів (зацікавлених осіб) – помірковані 

40%-60% cgС Об’єкт оцінки має задовільний рівень корпоративного управління. Ризики для 
акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів (зацікавлених осіб) – значні 

0-40% cgD Об’єкт оцінки має незадовільний рівень корпоративного управління. Ризики 
для акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів (зацікавлених осіб) – дуже високі 
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У таблиці 2 наведено шкалу рівня корпоративного

управління [8, c. 9].

Показники оцінки корпоративного управління роз"

ділені на 5 груп. На підставі оцінки 55"ти підприємств

авторами методики були встановлені відсотки відпові"

дності за кожною групою показників [8, c.11]. Отже,

базуючись на встановлених відсотках по великій вибірці

підприємств на основі пропорційного співвідношення

можна визначити вагу кожної групи показників в загаль"

ному рейтинговому показнику. Перелік показників

відповідно до методики [8] та запропоновані нами ваги

кожної групи наведені в таблиці 3.

Результати розрахунку рейтингу корпоративного

управління підприємств кондитерської галузі навдедені

в таблиці 4.

Можна зробити висновок, що максимальний рейтинг

корпоративного управління — 78,862 має ПрАТ "Мон"

деліс Україна", друге місце посідає ПАТ "Полтавакон"

дитер" з рейтингом 68,362%. Найнижчий рейтинг має

ПрАТ ВО "КОНТІ" — 41,094%. Жодне з обраних нами

підприємств не має найвищого (зразкового) рівня кор"

поративного управління — CgA. Лише три перші позиції

мають рівень корпоративного управління CgB, який ха"

рактеризується як достатній з поміркованими ризика"

ми. Рівень корпоративного управління решти підпри"

ємств оцінюється нами як задовільний, але такий, що

має значні ризики для акціонерів, інвесторів і стейкхол"

дерів.

Аналіз таблиць свідчить про те, що за деякими по"

зиціями всі підприємства оприлюднювали інформацію і

дотримувалися законодавчих вимог: це "Оприлюднен"

ня інформації про членів наглядової ради та правлін"

ня", "Своєчасність розкриття обов'язкової інформації",

"Висновки зовнішніх аудиторів", "Дотримання гранич"

ного терміну проведення загальних зборів". Взагалі,

група 4 — розкриття інформації та прозорість є групою,

Таблиця 3. Показники удосконаленої методики рейтингової оцінки
корпоративного управління (КУ)

Джерело: розраховано автором.

Назва групи Перелік показників 

Відповід-
ність КУ за 
групою 
показни-
ків,% 

Вага 
групи, 

% 

Група 1. Склад 
акціонерів. Захист 
прав акціонерів 

Контролюючий акціонер 73,0 25,94
Власники істотної участі
Кінцеві бенефіціари
Дотримання граничного терміну проведення загальних зборів
Чисті активи та виплата дивідендів

Група 2. Наглядова 
рада 

Незалежні члени 23,5 8,35 
Кількісний склад 
Комітети та механізми заочного голосування
Періодичність очних засідань
Система оплати праці

Група 3. 
Менеджмент, аудит 
та контроль 

Залучення провідних аудиторських компаній 47,9 17,02
Висновки зовнішніх аудиторів
Внутрішній аудит 
Система та розмір оплати менеджерів
Досвід голови виконавчого органу

Група 4. Розкриття 
інформації та 
прозорість 

Якість веб-сайту 72,3 25,69
Розкриття інформації про афілійованих осіб
Оприлюднення аудиторського звіту
Оприлюднення інформації про членів наглядової ради та правління 
Своєчасність розкриття обов’язкової інформації

Група 5. Власні 
ініціативи та 
взаємодія з 
регулятором 

Реєстрація на фондовій біржі 64,7 22,99
Кодекс корпоративного управління
Корпоративний секретар
Добровільне дотримання стандартів якості корпоративного 
управління 
Застосування Регулятором заходів впливу за порушення 

Таблиця 4. Рейтинг корпоративного управління підприємств кондитерської галузі

Джерело: розраховано автором.

№ 
п/п Назва підприємства Місце у 

ренкінгу 

Рейтинг 
корпоративного 
управління, % 

Рівень 
корпоративного 
управління 

1 ПрАТ «Монделіс Україна» 1 78,862 cgВ 
2 ПАТ «Полтавакондитер» 2 68,362 cgВ 
3 ПАТ ВТКФ «Ласощі»  3 63,487 cgВ 
4 ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  4 59,724 cgС 
5 ПАТ «Запорізька КФ» 5 54,536 cgС 
6 ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 6 52,948 cgС 
7 ПАТ «Кондитерська фабрика «АВК» 

м. Дніпропетровськ» 
7

50,567 
cgС 

8 ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» 8 46,623 cgС 
9 ПрАТ ВО «КОНТІ»  9 41,094 cgС 
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за якою маємо найбільше позицій, які дотримуються всі

підприємства. Найменше балів підприємства набрали за

групою 3 — "Менеджмент, аудит та контроль". Причи"

ною є те, що жодне підприємство не оприлюднює інфор"

мацію про систему та розмір оплати менеджерів. Також,

лише ПрАТ "Монделіс Україна" залучає до аудиту про"

відні аудиторські компанії", лише 2 підприємства опри"

люднюють інформацію про наявність служби внутріш"

нього аудиту.

Також рейтингова оцінка свідчить про те, що під"

приємства з іноземними інвестиціями краще, ніж

підприємства з українськими власниками, дотримують"

ся стандартів і принципів корпоративного управління.

Високий рейтинг ПАТ "Полтавакондитер" на наш погляд

зумовлено тим, що підприємство має 4"х власників з

істотною участю, контрольний пакет акцій відсутній,

тому на цьому підприємстві висока ймовірність корпо"

ративних конфліктів.

ВИСНОВКИ
Дослідження системи корпоративного управління
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день під впливом динамічних змін

економічного та політичного середовищ значна части"

на підприємств в Україні та світі знаходиться у кризо"

вому стані або стані банкрутства. Нестабільність на мак"

рорівні та відсутність досвіду роботи вплинули на ви"

никнення та загострення кризових явищ на значній

кількості вітчизняних підприємствах. Окрім того, в умо"

вах жорсткої ринкової конкуренції, яка посилюється під

впливом зростання рівня зовнішньоекономічної тор"

гівлі, зокрема з країнами Європейського Союзу, кожне
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ADAPTING OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF THE BANKRUPTCY FUNCTIONING IN
DOMESTIC PRACTICE

У статті проаналізовано динаміку чисельності справ про банкрутство вітчизняних підприємств
та вплив на позиції України за рівнем економічного розвитку у світовому рейтингу, досліджено
специфіку законодавчого регулювання процедури банкрутства в європейських країнах. За#
пропоновано заходи запобігання загрози виникнення банкрутства, враховуючи досвід розвине#
них європейських держав, а саме: сформувати необхідні механізм та інститути в межах ринко#
вої економіки; прийняти фінансово#кредитні механізми, господарське та фіскальне законодав#
ство, створювати стимули до підвищення рівня прогресивного соціально#економічного розвитку
вітчизняних суб'єктів господарювання.

Загальні проблеми процедури банкрутства підприємств були досліджені багатьма вченими,
однак більш детального розгляду потребують аспекти, пов'язані з дослідженням специфіки
законодавчого регулювання процедури банкрутства в європейських країнах. Крім того, доцільно
дослідити можливості застосування європейського досвіду у вітчизняному законодавстві про
банкрутство.

The article analyzes the dynamic of number of domestic bankruptcy enterprises and the impact on
Ukraine's position in terms of economic development in the world ranking, studies the specifics of
legal regulation of bankruptcy proceedings in European countries. There is offered measures prevent
the threat of bankruptcy, the experience of developed European countries, namely: developing
necessary mechanisms and institutions within the market economy; adoption of financial and credit
facilities, commercial and fiscal legislation, incentives to enhance the progressive social and
economic development of local entities.

A lot of scientists examined the general problems of bankruptcy procedures, but aspects related
to the specific study of legal regulation of bankruptcy proceedings in European countries require
more detailed consideration. In addition, it is necessary to explore the possibility of using European
experience in national bankruptcy legislation.

Ключові слова: банкрутство, криза, неплатоспроможність, санація, мирова угода.

Key words: bankruptcy, crisis, insolvency, reorganization, settlement agreement.

підприємство перебуває під потенційною загрозою

зменшення рентабельності, втрати платоспроможності,

внаслідок чого можливе банкрутство.

Так, за офіційними даними станом на березень 2016 р.

39,7% вітчизняних підприємств є збитковими, однак

порівняно з аналогічним періодом попереднього року

показник зменшився на 7 п. п. або на 15% [1]. Варто

зазначити, що значну частку підприємств, справи про

банкрутство яких знаходяться на стадії розгляду, ста"

новлять ті, в яких вартість активів значно перевищує

кредиторську заборгованість. Тобто після проведення
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санації або реструктуризації у даних підприємств буде

зменшити зобов'язання та продовжити діяльність.

Варто зауважити, що банкрутство та ліквідація

підприємств впливає не лише на виникнення збитків у

власників та їх контрагентів, а й на зростання кількості

безробітних, зниження рівня життя населення, падіння

обсягу податкових надходжень до бюджету. В свою чер"

гу, це підвищує вірогідність виникнення макроекономі"

чної нестабільності в країні. Саме тому вкрай важливим

кроком є підвищення ефективності вітчизняної систе"

ми запобігання банкрутства. Чинне законодавство не

забезпечує швидкий та ефективний процес ліквідації не"

платоспроможних підприємств або відновлення потен"

ційно платоспроможних суб'єктів господарювання. Зва"

жаючи на це, з метою забезпечення подальшого еконо"

мічного розвитку України та прискорення її виведення

з кризи доцільним є реформування діючої системи бан"

крутства, створення стимулів для санації неплатоспро"

можних підприємств та підвищення рівня захисту кре"

диторів та інвесторів. Враховуючи високий рівень еко"

номічного розвитку провідних європейських країн, на"

явність багаторічної історії становлення власної держав"

ності та законодавства у сфері регулювання процедури

банкрутства, доцільним є дослідження їх законодавства

у сфері банкрутства, що й актуалізує обрану тему.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню теоретичних та практичних аспектів

інституту банкрутства приділена значна кількість нау"

кових праць Т.М. Білоконь, П.Д. Пригузи, Л.С. Козак,

А. Суббота, І.А. Бланка, Є.Ф. Брігхема, В.В. Ковальо"

ва, О.О. Терещенка, В. В. Храпкіна та інших вітчизня"

них і зарубіжних економістів. Не зважаючи на значний

обсяг наукових розробок у даній сфері, подальшого

дослідження потребують питання, що стосуються ана"

лізу сучасних тенденцій банкрутства суб'єктів господа"

рювання, оцінки змін у відповідному законодавстві та

їх впливу на відновлення платоспроможності під"

приємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження ключових аспектів та

особливостей процедури банкрутства підприємств в

Україні, а також подібного досвіду провідних євро"

пейських держав.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На думку вчених, неминучим явищем будь"якої на"

ціональної системи господарювання є банкрутство її

суб'єктів, як відображення об'єктивних процесів струк"

турної перебудови економіки в цілому. В Україні на за"

конодавчому рівні відносини банкрутства регламенту"

ються Законом України "Про відновлення платоспро"

можності боржника або визнання його банкрутом" (за

новою редакцією, прийнятою Верховною Радою Украї"

ни 30 червня 1999 р). Цей закон характеризує банкрут"

ство як визнану господарським судом неспроможність

боржника відновити власну платоспроможність, засто"

совуючи процедури санації і мирової угоди, та задоволь"

нити грошові вимоги кредиторів не інакше як через зас"

тосування ліквідаційної процедури [2]. Згідно з ч. 3 ст.

10 зазначеного закону в Україні неспроможність виз"

начається нездатністю задовольнити вимоги кредиторів

протягом трьох місяців на суму не менше трьохсот мі"

німальних розмірів заробітної плати (з 1 травня по

30 листопада 2016 року 435 тис. грн.).

З метою оцінки масштабності наслідків кризових

явищ в Україні проаналізуємо основні тенденції пору"

шення справ про банкрутство вітчизняних суб'єктів гос"

подарювання. Згідно з офіційною статистичними дани"

ми протягом 2015 року кількість справ, що завершились

провадженням становить 2406 справи, що на 27,62%

менше порівняно з попереднім роком. Простежується

тенденція до щорічного зниження даного показника за

аналізований період, а саме: 76,83% порівняно з 2011

роком (табл. 1). Разом з тим, спостерігається зростан"

ня кількості звернень суб'єктів господарювання до

місцевих господарських судів для вирішення госпо"

дарських спорів, складаючи у 2015 році 229,6 тис. звер"

Таблиця 1. Динаміка чисельності справ про відновлення платоспроможності боржників
або визнання їх банкрутами в Україні у 2011—2016 рр.

Джерело: складено автором на основі [4].

Роки 
Кількість справ, 
закінчених 

провадженням 

З них 

Кількість
справ про
визнання
банкрутом 

Залишено 
без 

розгляду 

припинено

У зв'язку з 
санацією 

З укладенням 
мирової 
угоди 

Із затвердженням
звіту ліквідатора 
та ліквідаційного 

балансу 

З виконанням 
усіх 

зобов'язань 
перед 

кредиторам 

З 
інших 
підстав 

2011 10382 523 8 106 8335 100 1310 6745
2012 7583 275 8 94 6084 101 1021 4631
Приріст 
2012/2011, % -26,96 -47,42 0,00 -11,32 -27,01 1,00 -22,06 -31,34 

2013 5697 128 7 82 4948 57 475 3359
Приріст 
2013/2012, % -24,87 -53,45 -12,50 -12,77 -18,67 -43,56 -53,48 -27,47 

2014 3324 55 4 70 2989 29 177 2095
Приріст 
2014/2013, % -41,65 -57,03 -42,86 -14,63 -39,59 -49,12 -62,74 -37,63 

2015 2406 32 8 53 2159 6 148 1799
Приріст 
2015/2014, % -27,62 -41,82 100 -24,29 -27,77 -79,31 -16,38 -14,13 

2016  
(І півріччя) 1058 17 0 29 925 10 77 751 
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нень, що на 1,3% більше порівняно з 2014 році (226,7

тис. звернень) [3].

Втрата суб'єктом господарювання платоспромож"

ності не завжди означає припинення діяльності та

ліквідацію підприємства, а може бути тимчасовим яви"

щем, подолати яке можливо за допомогою застосуван"

ня таких засобів запобігання банкрутству як санація і

мирова угода. З метою оцінки ефективності переліче"

них процедур розглянемо динаміку розгляду господар"

ськими судами справ про банкрутство за 2011—2016 рр.

(табл. 1).

Вагому частку серед розглянутих господарськими

судами справ за 2015 рік (22,3%) становлять справи про

банкрутство, що на 29,1% менше порівняно з 2014 ро"

ком. Разом з тим, 9,7% з них або 2,2% від загального

обсягу розглянутих господарськими судами справ скла"

дають завершені провадженням справи з розгляду заяв

про порушення процедури банкрутства, кількість яких

суттєво скоротилася (на 28,1%) порівняно з 2014 ро"

ком [3].

Досліджуючи особливості здійснення процедури

банкрутства в Україні, доцільно розглянути закордон"

ний досвід. Історія еволюції світової практики у сфері

законодавства про банкрутство підприємств має два

принципово різних напрямки розвитку: британська та

американська моделі. З позиції британської моделі

(прокредиторської) банкрутство розглядається як засіб

повернення боргів кредиторам, супроводжуючись

ліквідацією боржника. Метою американської моделі

(продебіторської) є реабілітація підприємства та віднов"

лення його платоспроможності. Проте на сьогоднішній

день у законодавствах розвинутих країн існує тенден"

ція до комбінування обох принципів [5].

На початкових етапах незалежності України право"

ве регулювання процедури банкрутства було "прокре"

диторським", не вирішуючи проблем фінансової санації

підприємств та не надаючи пільг боржникам. Головним

завданням було погашення боргів перед кредиторами

у будь"який спосіб, навіть зі шкодою для виробництва.

Після нової редакції закону, прийнятої Верховною Ра"

дою України 30 червня 1999 р., правове регулювання

процедури банкрутства підприємств спрямовується на

досягнення не особистого інтересу, а спільної мети —

відновлення платоспроможності боржника та збере"

ження суб'єкта господарської діяльності. Тобто метою

прийняття закону є вирішення триєдиної задачі: підви"

щення продуктивності використання виробничих потуж"

ностей; уникнення процесу розкрадання майна непла"

тоспроможних суб'єктів господарювання; задоволення

вимог кредиторів [6].

Однак прийняття закону залишає не вирішеними

значну кількість принципових аспектів. Зокрема існу"

ють питання, пов'язані з забезпеченням рівноваги у за"

доволенні інтересів між кредиторами та боржниками.

Процедура санації застосовується як спосіб отриман"

ня контролю над інвестиційно"привабливими підприє"

мствами. Недосконалість процедури контролю над ар"

бітражними керуючими (розпорядниками майна,

ліквідаторами) призводить до значної кількості зло"

вживань [7]. Крім того, через непрозорість цілого ряду

процедур банкрутства воно може використовуватися

у якості зручного інструменту для махінацій та зловжи"

вань (фіктивне банкрутство або доведення до банкрут"

ства).

Доцільно продовжити реформування у сфері полі"

тики регулювання процедури банкрутства підприємств,

враховуючи досвід розвинених європейських країн,

оскільки вони володіють багаторічною історією станов"

лення власної державності та законодавства у сфері

регулювання процедури банкрутства, зокрема, а також

демонструють високий рівень розвитку економіки. З

цією метою розглянемо статистичні дані країн Західної

Європи щодо легкості ведення бізнесу та кількості збан"

крутілих підприємств та порівняємо з аналогічними

вітчизняними показниками (табл. 2).

На ведення бізнесу підприємств важливий вплив має

ефективність системи банкрутства та ліквідації суб'єктів

господарювання. Процедура банкрутства вітчизняних

підприємств може тривати роками, тому за оцінками

Всесвітнього банку за показником легкості ведення

бізнесу за 2015 рік Україна посідає 83 місце, а за рівнем

ефективності процедури ліквідації підприємств — 141

місце із 185 країн світу.

Не зважаючи на те, що банкрутство регулює рин"

кову економіку за допомогою ліквідації неефективних

та неплатоспроможних підприємств, рівень банкрут"

ства в Україні досить високий. До того ж, за аналізо"

ваний період спостерігається тенденція до збільшен"

ня кількості корпоративних банкрутств на вітчизняно"

му ринку, складаючи за 2014 рік 17597 підприємств,

Країни 

Кількість корпоративних банкрутств Темп приросту, % Місце країни в рейтингу 
«Doing Business 2016» за: 

2012 2013 2014 2014/2012 2014/2013 
легкістю 
ведення 
бізнесу 

якістю 
ліквідації 

підприємств 
Україна 12016 8811 17597 46,45 99,72 83 141 
Австрія 6266 5626 5600 -10,63 -0,46 21 18 
Бельгія 10587 11739 10736 1,41 -8,54 43 10 
Великобританія 17765 16021 15240 -14,21 -4,87 6 13 
Італія 12311 14272 16101 30,79 12,82 45 23 
Нідерланди 7373 8375 6645 -9,87 -20,66 28 11 
Німеччина 28720 26120 24030 -16,33 -8,00 15 3 
Норвегія 3814 4564 4803 25,93 5,24 9 6 
Португалія 7763 8131 7200 -7,25 -11,45 23 8 
Франція 59556 60980 60548 1,67 -0,71 27 24 
Швейцарія 6841 6495 5867 -14,24 -9,67 26 44 

Таблиця 2. Динаміка кількості банкрутств та якості процедури ліквідації підприємств в Україні
та країнах Західної Європи за 2012—2014 рр.

Джерело: складено автором на основі [8; 9].
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що на 46,45% більше порівня"

но з 2012 роком та на 99,72%

проти 2013 року. Подібна тен"

денція спостерігається і в та"

ких європейських країнах як

Італія та Норвегія, однак Ук"

раїна поступається за рівнем

легкості ведення бізнесу та

якістю ліквідації підприємств.

Відповідно до методики

"Doing Business" розрахунок позиції країни в рейтингу

за якістю ліквідації підприємств здійснюється за таки"

ми параметрами: коефіцієнт задоволення вимог креди"

торів, тривалість процедури банкрутства та вартість про"

цедури ліквідації (табл. 3).

Відповідно до даних таблиці 3, вітчизняна систе"

ма банкрутства не є ефективною. Обмежуючими чин"

никами виступають: висока частка витрат підприєм"

ства при закритті (судові витрати, оплата юридичних

послуг тощо), що перешкоджає в належній мірі роз"

поділу майна ліквідовуваного підприємства (13,2%);

значний рівень витрат під час процедури банкрутства

(38,3% від статутного капіталу підприємства). Саме

тому, на сьогоднішній день актуальним є зменшення

кількості збанкрутілих підприємств за рахунок їх

ефективного оздоровлення. Дослідимо особливості

здійснення процедур банкрутства у розвинених євро"

пейських країнах.

У Франції на сьогоднішній день процедура банкрут"

ства регламентується законодавством, прийнятим у

1985 року, особливістю якого є акцент на попередженні

виникнення банкрутства. Дане законодавство передба"

чає захист підприємств"боржників, що зумовлено пріо"

ритетністю інтересу до питання соціального захисту

населення.

Важливим є виведення з ринку неспроможних під"

приємств задовго до офіційного повідомлення про їх

банкрутство. Тому, починаючи з 1994 р., у разі вияв"

лення ознак близької неспроможності підприємства

аудитори повинні відправляти до суду копію ауди"

торського висновку. Французький суд призначає осо"

бу, за клопотаннями якої є можливість ввести мора"

торій на індивідуальні дії кредиторів стосовно майна

боржника, хоч офіційна процедура ще не відкрита.

План реструктуризації затверджується судом без зго"

ди кредиторів.

Після прийняття судом клопотання про неспро"

можність підприємства розпочинається період спосте"

реження, під час якого проводиться оцінка ситуації та

прийняття рішення стосовно реорганізації або ліквідації

підприємства. Більш доцільною серед реорганізаційних

процедур є здача підприємства в оренду з правом по"

дальшого викупу на термін до двох років, а серед

ліквідаційних — продаж суб'єкта господарювання як

виробничої одиниці. Зазначені пріоритети обумовлені

необхідністю збереження робочих місць [10, с. 26—36;

11, с. 173—178].

У Німеччині з 1999 р. діє законодавство про банк"

рутство, особливістю якого є максимальний захист прав

кредиторів. Протягом 21 дня підприємство"боржник

зобов'язане відновити свою платоспроможність, у про"

тилежному випадку — самостійно подати до суду заяву

про банкрутство. Не дотримання даної процедури при"

зводить до виникнення кримінальної відповідальності.

У випадку визнання боржника банкрутом прово"

диться судове розслідування, під час якого призначе"

ний судом експерт проводить дослідження причин не"

платоспроможності, розміру заборгованості та достат"

ності коштів, необхідних для погашення судових витрат.

Через півтора місяці після введення процедури банкрут"

ства кредитори мають ухвалити рішення про чергові

заходи стосовно боржника. Це може бути або продаж

майна або санація.

Якщо прийнято рішення про продаж майна, конкур"

сний керуючий керується принципом збереження

цілісності суб'єкта господарювання. У разі прийняття рі"

шення щодо проведення санації, існують наступні варі"

анти проведення процедури: без зміни власника підприє"

мства (інвестування коштів у бізнес боржника) та зі

зміною власника (продаж підприємства) [6].

Система регулювання процедури банкрутства Англії

існує з XVІ ст. і є однією з найстаріших у світі. Сучасне

ж законодавство почало функціонувати з введенням в

дію законів про неспроможність у 1825 р. Британське

законодавство у сфері регулювання процедури банкрут"

ства є радикально про кредиторським, оскільки основ"

на увага приділяється поверненню коштів і погашенні

боргів за рахунок розпродажу майна підприємства"бан"

крута.

За клопотанням підприємства"боржника до спе"

ціального суду у справах про неспроможність та банк"

рутство, який не здатен виконати свої фінансові зобо"

в'язання, розпочинається конкурсний процес. Судове

слухання розпочинається приблизно через тиждень

після отримання заяви і у випадку прийняття клопотан"

ня вживаються заходи стосовно охорони конкурсного

майна, встановлюючи необхідність визнання боржника

неспроможним та призначення конкурсного керівника.

При цьому, підприємство"боржник продовжує бути

власником свого майна, а конкурсне управління здій"

снюється від його імені, з метою визначення обсягів

активів та пасивів і включенні у конкурсну масу всіх видів

майна, які є у розпорядженні боржника. Продаж майна

боржника здійснюється за допомогою публічних торгів.

Після ретельної перевірки всіх пред'явлених та прийня"

тих до задоволення вимог розпочинається етап

здійснення платежів на користь кредиторів у міру на"

копичення сум, одержаних від реалізації майна борж"

ника. Для української законодавства доцільним є за"

позичення практики застосування взаємозаліків, врахо"

вуючи принцип мінімізації втрат для платоспроможної

сторони. Оцінюючи всі права вимог, у разі наявності у

підприємства"боржника та кредитора взаємних зобо"

в'язань береться до уваги лише баланс [12, с. 45—46].

Країна 
Витрати на закриття 

підприємства (від вартості 
об’єкта нерухомості), % 

Частка 
відшкодування 

вимог кредиторів, 
% 

Тривалість 
процедури 

банкрутства, років 

Україна 8,3 42 2,9 
Країни Європи та 
Центральної Азії 13,2 38,3 2,3 

Країни ОЕСР 9 72,3 1,7 

Таблиця 3. Основні кількісні показники процедури банкрутства
в Україні та іноземних державах за 2015 рік

Джерело: складено автором на основі [8].
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ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основним завданням діючого законодавства щодо

регулювання процедури банкрутства підприємств в Ук"

раїні, як і в більшості іноземних країн, є відновлення

платоспроможності боржника, а не його ліквідація.

Тому у багатьох розвинених країнах пріоритетними є

саме санаційні (реорганізаційні) процедури, метою

яких є збереження підприємства та відродження його

потенціалу.

Досвід розвинених європейських держав у сфері

антикризового управління дає змогу сформувати не"

обхідні механізм та інститути в межах ринкової еконо"

міки; прийняти фінансово"кредитні механізми, госпо"

дарське та фіскальне законодавство, а також створю"

вати стимули до підвищення рівня прогресивного соц"

іально"економічного розвитку вітчизняних суб'єктів гос"

подарювання. Однак жоден із розглянутих досвідів не

може бути застосований у чистому вигляді для форму"

вання системи антикризового управління. Оскільки

значна кількість вітчизняних підприємств знаходяться

у стані кризи, необхідно визначити загальний алгоритм

дій стосовно прогнозування банкрутства підприємниць"

кої структури, враховуючи методики закордонного дос"

віду.
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НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО<
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БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
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NECESSITY OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

На основі компонування процесного і системного підходів до побудови сутнісних означень
економічних категорій та явищ визначено дефініцію системи управління інвестиційно#іннова#
ційним забезпеченням економічної безпеки держави як сукупності елементів та взаємовідно#
син між ними, що визначають політику, механізми, інструменти та засоби, вaжелі і стимули, які
зaбезпечують узгодження держaвних і привaтних інтересів у руслі ефективного і раціонально#
го розвитку інвестиційної діяльності з поєднaнням технологічного процесу тa оргaнізaції
виробництвa нa основі інновaційних досягнень нaуки і техніки. Узагальнені і схематично про#
ілюстровані функціональні елементи управління, важелі регулювання об'єктів управління, кри#
терії оцінювання інвестиційно#інноваційної безпеки та ефективності управління, які в сукуп#
ності відображають алгоритм функціонування системи управління інвестиційно#інноваційним
забезпеченням економічної безпеки держави.

Розглянуто підходи до зaвдaнь, які покликaнa виконувaти системa інвестиційно#інновaційного
забезпечення економічної безпеки національної економіки, внаслідок чого виокремлено
найбільш важливі з них: підвищення якості інвестиційного потенціaлу, створення сприятливо#
го інвестиційного клімaту, формувaння стaбільного тa стійкого мехaнізму інвестиційно#
інновaційної діяльності суб'єктів господарювання та її інфраструктури, досягнення довгостро#
кового і стійкого економічного зростання; стійке нaгромaдження інвестиційних ресурсів.

Based on the layout process and system approaches to building essential definitions of economic
categories and events established definition of management of investment and innovative economic
security of the state as a combination of elements and relationships between them, policies,
mechanisms, tools and means leverage and incentives which provides coordination of public and
private interests in line with the effective and efficient development of the investment process with a
combination and organization of production based through innovative science and technology.
Summary and schematically illustrated functional controls, levers regulation of facilities management,
the criteria for evaluation of investment and innovative safety and performance management,
reflecting the algorithm of management of investment and innovation ensuring economic security.

Approaches to problems that is designed to perform system of investment and innovation
development and economic security of the national economy, thus singled out the most important
ones are: improving the quality of investment potentsial, creating a favorable investment klimate,
formation of a stable and sustainable mechanism for investment and innovation business entities
and its infrastructure and achieve long#term sustainable economic growth; accumulation of
investment resources.

Ключові слова: економічна безпека, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, інвестиції,

управління інвестиційно�інноваційним забезпеченням, державна політика.

Key words: economic security, innovation, competitiveness, investment, investment and innovative management

software, public policy.

зaвдaнь, серед яких вaжливе місце нaлежить інтенси"

фікaції інвестиційно"інновaційного процесу для

стимулювaння раціональних структурних змін в еко"
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номіці. Активізація інтеграційних процесів вимагає по"

шук нових підходів до управління розвитком націо"

нального господарства, пріоритетним напрямом яко"

го є інноваційний. Разом з тим, реалізація інновацій"

ної діяльності можлива лише при умові її інвестицій"

ної привабливості. Відповідно інвестиціям в інновaції

нaлежить особливa роль, оскільки вони спрямовaні

нa зaбезпечення позитивних темпів розширеного

відтворення, реструктуризaцію економіки, реконст"

рукцію, розширення і технічне переозброєння

підприємств.

Як свідчить економічна історія, інвестиційно"інно"

ваційна політика країни не завжди здійснюється раці"

онально. Інколи інвестиційні ресурси спрямовуються

у проекти, покликані усунути нaслідки, a не причини

кризових явищ. Для посттрансформаційного етапу

розвитку економіки України активізація інвестиційно"

інноваційної політики гальмується через ряд причин,

зокрема, відсутність зaцікaвленості інвесторів до дов"

гострокового інвестувaння через потенційні очікувaння

високої інфляції, коливaння вaлютних курсів чи

дестaбілізaції у фінaнсовому секторі. Це генерує ри"

зик втрaти інвестовaного кaпітaлу і, як наслідок, пере"

спрямування інвестиційних ресурсів нa короткостро"

кові оперaції.

Наступним проблемним аспектом інвестиційно"

інновaційного процесу є зaлучення в економіку краї"

ни знaчних обсягів іноземних інвестицій, що зазви"

чай прийнято ввaжaти позитивним, адже здійснюєть"

ся компенсація відносно невисокої aктивності вітчиз"

няних інвесторів. Звичaйно, додaткові інвестиції по"

зитивно впливaють нa функціонувaння національної

економіки, однaк, з погляду економічної безпеки цей

вплив повинен узгоджувaтися з існуючими безпеко"

вими нормaтивaми, бо перевищення встaновлених

знaчень генерує зaгрозу безпеки держави загалом. У

сферу впливу іноземного кaпітaлу можуть потрaпити

стрaтегічні об'єкти, функціонувaння яких вaжливе для

держaви.

Таким чином, питання управління інвестиційно"інно"

ваційним забезпеченням економіки набуває своєї акту"

альності і потребує вирішення не тільки в розрізі інтег"

рації у світову економіку, формування ефективного еко"

номічного потенціалу країни з метою забезпечення ди"

намічного розвитку національного господарського ком"

плексу, а також з огляду зміцнення економічної безпе"

ки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність зазначених проблем обумовила інте"

рес різних як іноземних, так і вітчизняних вчених"еко"

номістів. Так проблемам інвестиційно"інноваційної ді"

яльності присвячені дослідження низки відомих авторів:

В. Александрової, Ю. Бажала, П. Беленького, В. Бе"

ренса, Г. Бірмана, В. Власової, О. Водачкової, В. Геєця,

А. Гойка, Н. Гончарової, М. Долішнього, М. Джонк,

Н. Заярної, Р. Іванух, С. Ільєнкової, Н. Краснокутської,

Я. Крупки, О. Кузьміна, Б. Литвина, О. Лапко, Л. Гітма"

на, А. Кутейникова, Д. Львова, Б. Патона, А. Пересади,

А. Перлакі, А. Пригожина, А. Савченка, А. Савчука,

В. Терехова, П. Хавранека, М. Чумаченка, А. Чухна,

С. Шмідта та ін.

Вивченням проблем, пов'язаних з національною

економічною безпекою, займалися такі вітчизняні і за"

рубіжні вчені, як В. Амітан, О. Барановський, Т. Ва"

сильців, С. Воронцов, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, Д. Лос"

ман, Є. Марчук, С. Мачерний, В. Мунтіян, Г. Пастернак"

Таранушенко, Ю. Петроченко, В. Радченко, А. Татаркін,

М. Чумаченко, В. Шлемко та ін.

Незважаючи на велику кількість наукових праць та

значні досягнення в теорії і практиці щодо активізації

інноваційних процесів та вирішенні проблем забезпечен"

ня економічної безпеки держави, виникає необхідність

більш глибокого дослідження питань взаємозв'язку і

взаємовпливу цих напрямів економічної політики дер"

жави, спрямованих на захист свого внутрішнього рин"

ку, власного товаровиробника, національних інтересів

тощо.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Відтaк, об'єктивно обгрунтовaною вбaчaється не"

обхідність визначення ролі інвестиційно"інноваційного

забезпечення в системі економічної безпеки держави з

подальшим розвитком положення його ефективного

упрaвління, a сaме: уточнити зміст, мету, зaвдaння, об"

'єкти, суб'єкти, принципи, методи тa інструменти, які в

сукупності утворюють системну основу тaкої діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відомо, що інновації є довгостроковим та витрато"

містким процесом, реалізація якого передбачає залу"

чення ризикового інвестиційного капіталу з тривалим

терміном окупності інвестицій. Відтак, далеко не всі су"

б'єкти господарювання спроможні віднайти, виділити та

залучити необхідні для реалізації інноваційних проектів

кошти. У цьому аспекті різко зростає роль та значення

інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності

суб'єктів господарювання.

Протягом останніх років вченими зроблено перші

спроби вивчити причинно"наслідкові зв'язки між фінан"

сами та інноваціями, досліджено структурні властивості

та особливості інноваційного розвитку, обгрунтовано

стратегію ендогенного науково"технічного прогресу

через динаміку технологічних змін, однак і сьогодні

низка важливих проблем щодо активізації інвестицій"

но"інноваційної діяльності та побудови системи її фінан"

сово"інвестиційного забезпечення потребують не лише

детального аналізу та виявлення недоліків, а й фунда"

ментальних досліджень у цій сфері, без яких буде важ"

ко забезпечити ефективність і високі темпи розвитку

національної економіки.

Завдання інвестиційної діяльності в системі розвит"

ку інновацій доволі влучно визначає В. Федоренко, а

саме:

— формування потрібних обсягів та структури інве"

стиційних ресурсів з урахуванням потреб фінансування

інновацій на довготермінову перспективу;

— зниження рівня інвестиційно"інноваційних ри"

зиків та підвищення дохідності інвестиційно"інновацій"

них проектів;

— досягнення належних темпів економічного роз"

витку підприємства;

— забезпечення фінансової стійкості та платоспро"

можності інвестиційно"інноваційної діяльності;
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— забезпечення максимізації чистого прибутку;

— прискорення реалізації інноваційних програм;

— забезпечення оптимальної ліквідності інвестицій

в інновації та можливостей швидкого реінвестування ка"

піталу [6, с. 203—204].

Домінуючу важливість інвестиційної складової до"

водить й А. Кузнєцова у праці "Інвестиційно"інновацій"

на діяльність та система її фінансового забезпечення",

обгрунтовуючи, що пріоритетним в межах державної

політики активізації інноваційної діяльності є формуван"

ня системи фінансового забезпечення цього процесу,

спрямованої на максимально широке залучення (з

різних джерел) фінансово"кредитних та інвестиційних

ресурсів і ефективне їх використання. Причому мето"

дологічно цікавим є визначення науковцем інновації

основою інвестиційно"інноваційної діяльності та трак"

тування інвестиційно"інноваційної діяльності як склад"

ної динамічної системи, що грунтується на комплексі

фінансово"економічних важелів і стимулів, поєднуючи

технологічні процеси та форми організації виробницт"

ва на основі найновіших досягнень науки і техніки із

формами їх багатостороннього фінансування. Основ"

ним завданням інвестиційно"інноваційної діяльності є

пошук та ефективне використання фінансових ресурсів

для доведення наукових, технічних ідей і розробок до

конкретної продукції та технології, що мають попит на

ринку [4, с. 3].

Як доводить І. Семененко, виживання підприємств

в умовах нестабільності зовнішнього середовища та їх

функціонування залежить від упровадження інновацій

в процес діяльності, оскільки результати інноваційної

діяльності визначають економічну стійкість суб'єктів

господарювання [5, с. 1].

Ми погоджуємося з тим, що в центрі інвестиційно"

інноваційної діяльності знаходяться саме інновації, тоді

як інвестиції виступають засобом стимулювання та без"

посереднього фінансування інноваційної діяльності.

Збільшення обсягів та підвищення ефективності інно"

ваційної діяльності вітчизняних суб'єктів господарюван"

ня є одним з головних чинників зміцнення конкуренто"

спроможності, а через неї — економічної безпеки ба"

зових секторів національного господарства та його су"

б'єктів.

Вaгомість інвестиційно"інновaційного процесу в

контексті зaбезпечення економічної безпеки держа"

ви, як зaзнaчaє В. Кириленко, посилюється ще й тим,

що розширення сфер інвестувaння, усклaднення його

структури супроводжується виникненням зaгроз еко"

номічній безпеці, дієвих мехaнізмів нейтралізації яких

немає. Тому інвестиційний процес потребує забезпе"

чення якісної системи регулювaння, що функціонує

за принципами тa критеріями економічної безпеки [5,

с. 4]. Автор доволі влучно визначає зaвдaння систе"

ми упрaвління інвестиційно"інновaційним процесом,

зaзнaчючи, що основне зaвдaння в контексті посилен"

ня ролі системи упрaвління інвестиційно"інновaційним

зaбезпеченням економічної безпеки держави полягає

у створенні тaкої системи оргaнізaції національного

господaрствa, якa б сприялa оптимaльному вико"

ристaнню можливостей і стимулів для реaлізaції і

зaдоволення як нaйширшого переліку нових прогре"

сивних потреб суспільствa. Пріоритетом тут є створен"

ня сприятливих умов для зaбезпечення фінaнсової

стaбільності нa мікро" тa на мaкрорівні з метою

стимулювaння економічного зростання. Його можна

досягнути шляхом ефективного використaння

подaтково"бюджетних тa грошово"кредитних інстру"

ментів у їх взaємоув'язці тa логічній послідовності,

етaпності тa підпорядкувaнні стрaтегічній меті [5, с.

5].

Отже, аналіз наукових досліджень з окресленої

проблеми показав, що є достатньо підстав розглядати

поняття "системa упрaвління інвестиційно"інновa"

ційним зaбезпеченням" як склaдову підсистеми еконо"

мічної безпеки. Це дозволить обирaти оптимaльні стра"

тегічні рішення щодо формувaння ефективної політи"

ки безпеки держaви через зміцнення стійкості підпри"

ємств, зокрема реaльного сектору економіки, рaціо"

нaльне використaння трaдиційних і пошук нових,

aльтернaтивних джерел створення і фінaнсувaння

інновaційних проектів, розробку стрaтегії інновa"

ційного розвитку держави, прискорення нaуково"тех"

нічного прогресу й зaбезпечення високих темпів еко"

номічного зростaння.

Необхідно підкреслити, що система упрaвління

інвестиційно"інновaційним зaбезпеченням економічної

безпеки держави є сукупністю елементів та взаємові"

дносин між ними, що визначають політику, механізми,

інструменти та засоби, вaжелі і стимули, які зaбез"

печують узгодження держaвних і привaтних інтересів

у руслі ефективного і раціонального розвитку інвести"

ційної діяльності з поєднaнням технологічного проце"

су тa оргaнізaції виробництвa нa основі інновaційних

досягнень нaуки і техніки. Враховуючи хaрaктерні

особливості складових системи упрaвління інвестиц"

ійно"інновaційним забезпеченням національного гос"

подарства, а саме його зміст, мету, зaвдaння, об'єкти,

суб'єкти, принципи, методи тa інструменти, приходи"

мо до необхідності розробки дієвої схеми, що відтво"

рює систему упрaвління інвестиційно"інноваційним

зaбезпеченням економічної безпеки національної еко"

номіки (рис. 1).

Досягнення мети упрaвління інвестиційно"інно"

вaційним забезпеченням економічної безпеки держави

передбaчaє виконaння конкретних зaвдaнь, серед яких:

створення необхідних умов для швидкого тa ефектив"

ного впровaдження технічних новинок у всіх лaнкaх еко"

номіки, зaбезпечення структурно"технічної перебудови

національного господарства, збереження і розвиток

нaуково"технічного потенціaлу у пріоритетних нaпрямaх

економіки, створення необхідних мaтеріaльних умов для

збереження кaдрового потенціaлу нaуки і техніки.

Поряд з тим, основним зaвдaнням інвестиційно"

інновaційної діяльності є пошук тa ефективне викорис"

тaння фінaнсових ресурсів для доведення нaукових,

технічних ідей і розробок до створення продукції тa тех"

нології, що мaють попит нa ринку [4, с. 10—12].

Узaгaльнюючи розглянуті підходи до зaвдaнь, які

покликaнa виконувaти системa інвестиційно"інновa"

ційного забезпечення економічної безпеки національ"

ної економіки, виокремимо такі найбільш важливі з них:

— підвищення якості інвестиційного потенціaлу,

— створення сприятливого інвестиційного клімaту,

— формувaння стaбільного тa стійкого мехaнізму

інвестиційно"інновaційної діяльності суб'єктів господа"

рювання та її інфраструктури,
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— досягнення довгострокового і стійкого економі"

чного зростання;

— стійке нaгромaдження інвестиційних ресурсів.

Дієвим інструментом зміцнення інвестиційно"інно"

вaційної безпеки національного господарства, на

нашу думку, є формувaння ефективної структури дже"

рел фінaнсувaння тa формування інфрaструктури

інвестиційно"інноваційного забезпечення. В умовах

посттрансформаційних економік об'єктивно найск"

ладнішим аспектом інноваційної діяльності стає її

фінансування (через обмеженість ресурсів, склад"

ність доступу та високу вартість використання фінан"

сово"кредитних коштів), а точніше — інвестиційне

забезпечення, що дозволяє фінансувати складні дов"

гострокові інноваційні проекти. Відповідно, централь"

на роль у регулюванні системи упрaвління інвести"

ційно"інновaційним зaбезпеченням економічної без"

пеки належить державі. При чому функція держaви

при упрaвлінні інвестиційно"інновaційною діяльністю

є дуaлістичною. З одного боку, держaвa виступaє ре"

гулятором тaкої діяльності, з іншого — діє як інвес"

тор.

Держaвa об'єктивно змушенa aктивніше впровa"

джувaти механізми впливу на інвестування, а через це

— гaрaнтувaння економічної безпеки, спрямовувaти

інвестиційні ресурси нa взaємоузгоджену реaлізaцію

нaціонaльних економічних інтересів, формувaти не"

обхідні, в тому числі ринкові, умови сaморозвитку інве"

стиційно"інновaційних процесів відповідно до внут"

рішніх тa міжнaродних викликів [1, с. 1]. Впровaджуючи

регулятивні зaходи, держaвa розбудовує систему впли"

ву нa інвестиційну тa інновaційну склaдові економічної

безпеки і тим сaмим формує основу ефективного

упрaвління інвестиційно"інновaційним зaбезпеченням

модернізації економіки. Покрaщити ситуaцію можнa

шляхом стимулювaння інвестиційно"інновaційної діяль"

ності через відповідні вaжелі упрaвління і регулювaння,

якими доцільно скористaтися держaві.

Суб’єкти упрaвління інвестиційно-інновaційним зaбезпеченням  
економічної безпеки 

Методи 

 
Економічні 

Нaуково-
технічні 

 
Прaвові 

Іституційнa 
інфрaструктурa 

 
Соціaльні 
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Рис. 1. Системa упрaвління інвестиційноCінновaційним зaбезпеченням
економічної безпеки держави

Авторська розробка.
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ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Формувaння ефективної системи упрaвління

інвестиційно"інновaційним забезпеченням економі"

чної безпеки національного господарства має

передбaчaти взaємозв'язок визнaченних цілей і

зaвдaнь їх досягнення, врaховувaти aльтернaтивні

шляхи зміцнення життєздатності підприємств. При"

чому вибір методу регулювання, зазвичай, здійс"

нюється з врaхувaнням цілей інвестиційно"інно"

вaційної політики держaви. Забезпечення виконан"

ня основних завдань системи управління інвестицій"

но"інноваційним забезпеченням, серед яких підви"

щення якості інвестиційного потенціaлу, створення

сприятливого інвестиційного клімaту, формувaння

стaбільного тa стійкого мехaнізму інвестиційно"

інновaційної діяльності суб'єктів господарювання та

її інфраструктури, досягнення довгострокового і

стійкого економічного зростання; стійке нaгро"

мaдження інвестиційних ресурсів, досягається ефек"

тивними діями суб'єктів управління і сприяє зміцнен"

ню економічної безпеки держави.

Проте чимало питань удосконалення організа"

ційно"економічного механізму активізації інновацій"

ної діяльності в контексті економічної безпеки Ук"

раїни й досі залишаються невисвітленими і потребу"

ють теоретичного, методичного та практичного вир"

ішення.
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У сучасних умовах економічного розвитку виробни"

чо"технічний потенціал агропромислового комплексу
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АНАЛІЗ ЛІЗИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВІДНОВЛЕННЯ
ВИРОБНИЧО<ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК РЕГІОНІВ

M. Dergaluk,
NTUU "KPI named after Igor Sikorsky"

THE ANALYSIS OF LEASING AS A RECOVERY TOOL OF MANUFACTURING AND TECHNICAL
POTENTIAL OF AGROINDUSTRIAL REGION COMPLEX

У статті проаналізовано лізинг як інструмент відновлення виробничо#технічного потенціалу
агропромислових комплексів регіонів. Встановлено, що в Україні з 2011 по 2013 р. відбувало#
ся зростання основних показників фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізин#
гу та юридичних осіб лізингодавців, а починаючи з 2014 по 2015 р. усі показники, окрім кількості
фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу, мають негативну тенденцію.
Аналіз договорів фінансового лізингу за терміном їх дії засвідчив, що відбулося суттєве скоро#
чення майже у тричі у 2015 р. проти 2013 р. договорів фінансового лізингу терміном від п'яти
до десяти років, а збільшилась частка короткострокових догорів до п'яти років, що у 2015 р.
становило — 72,4 %. На 40,9 % у 2015 р. проти 2014 р. зменшилась вартість фінансових дого#
ворів лізингу у сільському господарстві. З'ясовано, що за досліджуваний період з 2011—2015 рр.
суттєві зміни відбулися у джерелах фінансування лізингових операцій, так якщо у 2012 р. пози#
кові кошти становили майже 90,0 % від загальної суми джерел фінансування, то у 2015 р. —
10,6 %, а головним джерелом фінансування стали власні кошти лізингоотримувачів. Запропо#
новано поліпшити ситуацію на ринку лізингових послуг, для активізації інвестиційно#іннова#
ційного розвитку АПК регіонів за рахунок прямого фінансування лізингових програм АПК з ре#
гіональних бюджетів.

The article analyzes leasing as a tool for recovery of manufacturing and technical potential of
agroindustrial region complex. It is found, that from 2011 to 2013 in the Ukraine was increase the
main financial indicators of companies providing financial leasing services and leasing givers entities.
Starting from 2014 to 2015 all indicators except number of financial companies, that provides
financial leasing services, with a negative trend.

The analysis of financial leasing contracts by the period of their action showed, that there was a
significant reduction nearly three times in 2015 to 2013 leasing agreements for a period from five to
ten years, and increased the share of short#term contracts up to five years in 2015 was — 72.4%. At
40.9% in 2015 to 2014 decreased value of financial lease agreements in agriculture. It was found,
that during the analyzed period of 2011—2015 years significant changes have occurred in the sources
of leasing operations. So if in 2012 borrowed funds totaled nearly 90.0% of total funding sources, in
2015 — 10.6%, and the main source of financing were own funds leaseholders. It is proposed to
improve the situation on the market of leasing services for enhancing investment and innovation
development of agriculture regions through direct financing lease programs AIC from the regional
budgets.

Ключові слова: лізинг, агропромисловий комплекс регіонів, виробничо�технічний потенціал, лізингові по�

слуги, лізингодавці, інвестиційно�інноваційний розвиток.

Key words: leasing, agricultural region complex, industrial and technical potential, leasing services, leasing

givers, investment and innovation development.

регіонів знаходиться у незадовільному стані. Так, за

даними державного управління статистики України зно"

шеність основних засобів у цілому по Україні на поча"
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ток 2015 р. становила — 83,5 %, при цьому у сільсько"

му господарстві ступінь зносу сягає — 38,4 % [5]. У

свою чергу, лізинг як форма комерційного товарного

кредиту може стати одним із інструментів відновлення

виробничо"технічного потенціалу потенціалу АПК ре"

гіонів. За підрахунками фахівців потенційний попит в

Україні на лізингові послуги становить від 12—50 млрд

доларів США [4]. Використання лізингу як інструменту

інноваційно"інвестиційного розвитку АПК регіонів,

сприятимуть залученню у АПК регіонів сучасної

сільськогосподарської техніки, активізації підприєм"

ницької діяльності та підвищенню конкурентоспромож"

ності її продукції тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Розвитку лізингових відносин у агропромисловому

комплексі присвячені роботи таких закордонних, вче"

них, як: Р. Бауера, М. Гіммана, Д. Стоуна, В. Тана, В. Хо"

йера, Р. Хольта та ін. Серед вітчизняних вчених"еко"

номістів, що займаються цією проблематикою слід

відзначити: В.Г. Андрійчука, П.І. Гайдуцького, В.П. Га"

лушко, М.Я. Дем'яненка, М.М. Ільчука, М.Й. Маліка,

Г.М. Підлісецького, П.Т. Саблука, О.В. Шкільова,

О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та інших науковців.

Але, незважаючи на значну кількість публікацій при"

свячених використанню лізингу в агропромисловому

комплексі, питання використання лізингу як інструмен"

ту відновлення виробничо"технічного потенціалу агро"

промислових комплексів регіонів залишаються недо"

статньо розробленими та вимагають подальших науко"

вих розробок.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз лізингу як інструменту віднов"

лення виробничо"технічного потенціалу потенціалу АПК

регіонів. У межах досягнення поставленої мети обгрун"

товано завдання її досягнення, а саме проаналізувати:

основні показники фінансових компаній, що надають по"

слуги фінансового лізингу та юридичних осіб лізинго"

давців; вартість та кількість договорів фінансового

лізингу за галузями; вартість та кількість укладених

лізингодавцями договорів фінансового лізингу за тер"

міном їх дії; джерела фінансування лізингових операцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З 1997 р. Законом України "Про фінансовий лізинг"

[1] встановлено лізингові відносини в Україні. Експерти

лізингового ринку відмічають [2], що не дивлячись на

популяризацію лізингу як інструменту відновлення ви"

робничо"технічного потенціалу потенціалу АПК регіонів

світова економічна криза 2008 року уповільнила темпи

його розвитку, а починаючи з 2014 року зростання по"

казників ринку змінилося на падіння. Основні показни"

ки фінансових компаній, що надають послуги фінансо"

вого лізингу та юридичних осіб лізингодавців представ"

лено у таблиці 1.

Дані табл. 1 засвідчують, що з 2011—2013 р. відбу"

валося зростання, а починаючи з 2014 по 2015 р. усі

показники, окрім кількості фінансових компаній, що

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 
Кількість зареєстрованих установ юридичних осіб 
(лізингодавців) 

217 243 254 267 268 

Вартість договорів фінансового лізингу, укладених за 
звітний період, млн грн.  

11327,7 14708,8 31536,6 7181,0 6241,4 

Кількість договорів фінансового лізингу, укладених за 
звітний період, од.  

10906 10826 11051 8940 4098 

Вартість діючих договорів фінансового лізингу, млн грн. 33682,5 41543,9 67099,5 58304,1 2619,9 
Кількість діючих договорів фінансового лізингу, од. 22321 23784 25052 27348 22148 
Кількість фінансових компаній, що надають послуги 
фінансового лізингу  

70 115 157 187 362 

Вартість договорів фінансового лізингу, укладених за 
звітний період, млн грн.  

9,7 1,7 16,5 257,4 20,2 

Кількість договорів фінансового лізингу, укладених за 
звітний період, од.  

14 6 32 26 21 

Усього зареєстрованих установ юридичних осіб 
(лізингодавців) та фінансових компаній, що надають 
послуги фінансового лізингу 

287 358 286 293 289 

Усього вартість діючих договорів фінансового лізингу, 
млн грн. 

33690,2 41 544,9 67127,8 58572,6 26347,7 

Таблиця 1. Основні показники фінансових компаній та лізингодавців, за 2011—2015 рр.

Джерело: складено за даними [3].

Назва галузі 2011 2012 2013 2014 2015 

Будівництво  2255,4 2077,9 1869,0 1975,6 1531,2 
Добувна промисловість  302,8 1051,8  1520,6 992,3 1746,9 
Машинобудування 705 210,7 219,9 273,4 326,5 
Сільське господарство 4779,9 7905,5 9416,3 11233,1 6636,4 
Сфера послуг 2076,3; 2000,9 1350,2 1194,6 984,6 
Транспорт 19285,6; 24128,4 48158,6 36642,1 8252,8 
Інші галузі  4285,2 4169,7 4593,2 6261,5 6869,3 
Усього  33690,2 41544,9 67127,8 58572,6 26347,7 

Таблиця 2. Вартість договорів фінансового лізингу
за галузями за 2011—2015 рр., млн грн.

Джерело: складено за даними [3].
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надають послуги фінансового лізингу, мають негатив"

ну тенденцію. Зменшується не тільки кількість укладе"

них договорів лізингу, а й їх вартість. Так кількість до"

говорів фінансового лізингу, укладених лізингодавця"

ми з 2013 по 2015 рр. зменшилась на 37,1 %, а їх

вартість за цей же період зменшилась на 19,8 %. Най"

більшу кількість договорів фінансового лізингу на рин"

ку України надають саме зареєстровані юридичні осо"

би лізингодавці — біля 99,6 %. Вартість об'єктів лізин"

гу, що є предметом лізингових договорів у 2015 р. ста"

новить 4945,0 млн грн. У 2015 р. кількість договорів

фінансового лізингу зменшилась щодо 2014 р. на 54,1

% та становила 4847,0 одиниць, а їх вартість зменши"

лась на 15,8 % (на 1176,8 млн грн.).

Якщо проаналізувати вартість договорів за галузя"

ми (див. табл. 2), то необхідно відзначити, що сільське

господарство займає друге місце після транспорту. Так,

у 2014 р. на транспорт припадало 62,6 % вартості всіх

договорів фінансового лізингу, що становило 36642,1

млн грн., на сільське господарство відповідно 19,2 %

— 11233,1 млн грн. Загальна вартість договорів змен"

шилась з 58561,5 млн грн. у 2014 р. до 2640,1 млн грн. у

2015 р. Також відбулися зміни і за галузевим розподі"

лом вартості лізингових договорів. Так, на транспорт

стало припадати 8252,8 млн грн., що становить 31,3 %

від загальної вартості, а на сільське господарство

вартість договорів становила 6636,4 млн грн. або 25,2

%.

Також не на користь лізингоотримувачів, у тому

числі об'єктів АПК в регіонах, змінився розподіл дого"

ворів за терміном їх дії (табл. 3).

Отже, дані таблиці 3 засвідчують, що спостерігаєть"

ся тенденція до збільшення частки договорів лізингу з

короткотривалим терміном дії. Якщо у 2011 р. сумарно

на договори до п'яти років припадало 48,2 % вартості до"

говорів фінансового лізингу, у 2012 р. — 48,4 %, 2013 р.

— 35,3 % 2014 р. — 43,8 %, то у 2015 р. — 72,4 %.

Така тенденція відбулася за рахунок скорочення дого"

ворів фінансового лізингу терміном від п'яти до десяти

років. Лізингодавці таким чином зменшують свої ризи"

ки, у тому числі валютні, але це негативно відбилося на

ринку лізингу в цілому. За таких умов менша кількість

підприємств, у тому числі АПК регіонів, особливо се"

реднього та малого бізнесу можуть оновити виробни"

чо"технічний потенціал.

Джерела фінансування лізингових операцій пред"

ставлено у таблиці 4.

Головним джерелом фінансування лізингових опе"

рацій до 2015 р. були позикові кошти, у томи числі у

вигляді банківського кредитування. Так, у 2012 р. пози"

кові кошти становили майже 90 % від загальної суми

джерел фінансування. У 2014 р. відбулося скорочення

залучення позикових коштів до 68,1 %, а у 2015 р. —

до 10,6 % від загальної суми джерел і становило 522, 6

млн грн. У 2015 р. головним джерелом фінансування

лізингових операцій сталі власні кошти лізингоотриму"

вачів, що склало 65,3 % від загальної суми та станови"

ло 3219,1 млн грн. Також потрібно відмітити, що Націона"

льна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері ринків фінансових послуг з 2015 р. стала надава"

ти більш розгалужену інформацію щодо джерел фінан"

сування лізингових операцій та стала виділяти такі дже"

рела як: кошти місцевих та державного бюджетів, ви"

пуск цінних паперів та кошти міжнародних фінансових

організацій, але за всіма цими джерелами у 2015 р.

коштів на фінансування лізингових операцій не було.

Роки 

Два роки або менше Від двох до п’яти 
років 

Від п’яти до десяти 
років Більше десяти років 

млн 
грн. 

% до 
підсумку 
за роком 

млн грн. 
% до 

підсумку 
за роком 

млн грн. 
% до 

підсумку 
за роком 

млн грн. 
% до 

підсумку за 
роком 

2011 2944,9 8,7 13270,3 39,5 16608,7 49,4 791,7 2,4 
2012 2861,6 6,9 17228,7 41,5 19782,4 47,6 1672,2 4,0 
2013 2682,3 4,0 21041,7 31,3 42157,7 62,8 1245,7 1,9 
2014 3219,8 5,5 22409,9 38,3 31290,8 53,4 1659,1 2,8 
2015 3528,6 13,4 15545,6 59,0 5980,6 22,7 1293,0 4,9 

Таблиця 3. Розподіл вартості договорів фінансового лізингу за терміном
їх дії за 2011—2015 рр., млн грн.

Джерело: складено за даними [3].

 
 
 

Роки 

Юридичні особи (лізингодавці) Фінансові компанії 

власні 
кошти 

позичкові 
кошти, у т.ч. 
банківський 
кредит 

залучені 
кошти 

інші 
джерела* всього власні кошти

позичкові кошти, 
у т.ч. 

банківський 
кредит 

залучені 
кошти 

інші 
джерела всього 

2011 1 589,3 6 785,1 7,9 - 8 382,3 3,8 4,9 0,1 - 8,7

19,0 80,9 0,1 - 100,0 43,7 56,3 0,0 - 100,0 
2012 1 109,9  10 046,6 20,6  - 11177,1 1,0 0,6 0,1 - 1,6

9,9 89,9 0,2 - 100,0 62,5 37,5 0,0 - 100,0 
2013 3827,7 19883 3827,7 149,8 23900,2 3,6 1,0 1,3 9 14,8

16,0 83,2 16,0 0,6 100,0 24,3 6,7 8,8 60,8 100,0 
2014 1554,8 3829,2 116,7 123,5 5624,2 2,8 249,4 0,0 0,9 253,2

27,7 68,1 2,1 2,2 100,0 1,1 98,5 0,0 0,4 100,0 
2015 3219,1 522,6 10,1 1149,9 4931,6 10,7 0,3 0,1 0,2 11,4

65,3 10,6 0,2 23,3 100,0 94,3 2,3 1,3 2,1 100,0 

Таблиця 4. Джерела фінансування лізингових операцій
за 2011—2915 рр., млн грн.

Джерело: складено за даними [3]; * дані стали виділятися з джерел фінансування і наводитися з 2014 р.
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ВИСНОВКИ
Отже, проведений аналіз засвідчує, що в Україні

позитивні тенденції на ринку лізингових послуг, що спо"

стерігалися до 2013 р., були змінені на протилежні, що

характеризуються зменшенням договорів фінансово"

го лізингу та їх вартості впродовж 2014—2015 рр. На

40,9 % у 2015 р. проти 2014 р. зменшилась вартість

фінансових договорів лізингу у сільському госпо"

дарстві, але по відношенню до загалу галузей, якщо у

2014 р. на сільське господарство припадало 19,2 % то

у 2015 р. — 31,3 %, що говорить про позитивні тен"

денції поліпшення виробничо"технічного потенціалу та

інвестиційно"інноваційний розвиток АПК регіонів на тлі

загальної негативної тенденції лізингового ринку в Ук"

раїні.

Відбулося суттєве скорочення майже у тричі у

2015 р. проти 2013 р. договорів фінансового лізин"

гу терміном від п'яти до десяти років, а збільшилась

частка короткострокових догорів до п'яти років, що

у 2015 р. становило — 72,4 %. Також за досліджу"

ваний період за 2011—2015 рр. суттєві зміни відбу"

лися у джерелах фінансування лізингових операцій.

Якщо у 2012 р. позикові кошти становили майже 90,0

% від загальної суми джерел фінансування, то у

2015 р. "10,6 %, а головним джерелом фінансуван"

ня стали власні кошти лізингоотримувачів. Ситуацію

на ринку лізингових послуг, у тому числі щодо інве"

стиційно"інноваційного розвитку АПК регіонів. мож"

ливо змінити за рахунок, на наш погляд, прямого

фінансування лізингових програм АПК з  ре"

гіональних бюджетів.

Література:

1. Закон України "Про фінансовий лізинг" від

16.12.1997 р. № 723/97"ВР // Відомості ВР України.

— 1998. — № 16. —Ст. 68 (остання редакція від

16.01.2004 р. на підставі 1381"15).

2. Ринок лізингу України: основні тенденції і про"

гнози 2015 // Українське об'єднання лізингодавців

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

www.uul.com.ua/experts/leasing_market/

3. Національна комісія, що здійснює державне ре"

гулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електрон"

ний ресурс]. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/

content/stan"i"rozvitok"finansovih.html

4. Українське об'єднання лізингодавців / В Украи"

не покупка сельскохозяйственной техники в лизинг пока

не слишком популярна. Что мешает лизинговым компа"

ниям развиваться? [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: http://www.uul.com.ua/press/leasnews/

item_953/

5. Наявність і стан основних засобів за видами

економічної діяльності (КВЕД"2010) за 2014 рік /

Державна служба статистики України [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukr"

stat.gov.ua/

References:

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of

Ukraine "On Financial Leasing", available at: http://

zakon0.rada.gov.ua/laws/show/723/97"%D0%B2%"

D1%80 (Accessed 29 August 2016).

2. Ukrainian Union of Lessors (2016), "Leasing market

in Ukraine: trends and forecasts 2015", available at: http:/

/www.uul.com.ua/experts/leasing_market/ (Accessed

29 August 2016).

3. The National Commission for State Regulation of

Financial Services Markets (2016), "Information on the

status and development of financial companies, lessors

and pawnshops Ukraine", available at: http://nfp.gov.ua/

content/stan"i"rozvitok"finansovih.html (Accessed 29

August 2016).

4. Ukrainian Union of Lessors (2016), "In Ukraine buy

agricultural machinery leasing is not very popular. What

prevents leasing companies develop?", available at: http:/

/www.uul.com.ua/press/leasnews/item_953/ (Ac"

cessed 29 August 2016).

5. State Statistics Committee of Ukraine (2016),

"Availability and condition of fixed assets by economic

activity (KVED 2010) 2014", available at: http://

www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 29 August 2016).

Стаття надійшла до редакції 14.09.2016 р.



Інвестиції: практика та досвід № 18/201666

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкової економіки суб'єктам господарсь"

кої діяльності необхідно забезпечувати відповідність

облікової вартості активів їхній ринкової вартості, що

досягається за допомогою періодичних переоцінок. Оці"

нювання майна також вимагає багато інших операцій з

активами: продаж, надання в оренду, під заставу, стра"

хування майна та ін.

У сучасних умовах для створеного на базі майна

підприємства магістрального залізничного транспорту

Публічного акціонерного товариства "Українська залі"

зниця" особливу актуальність набувають питання нау"

ково"методичного забезпечення незалежної оцінки

об'єктів, специфічних для залізничного транспорту, у

тому числі рухомого складу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі питання оцінки залізничного рухомого скла"

ду досліджувались в працях вчених та оцінювачів"прак"

тиків. У роботі [1] розглянуті особливості оцінки заліз"

ничного рухомого складу витратним методичним підхо"

дом. У праці [2] запропоновано методичний підхід до

визначення функціонального зносу магістральних ло"

комотивів, який враховує сумісну роботу вагонів та ло"

комотивів у єдиному технологічному процесі залізнич"

них перевезень і взаємний вплив зміни технічних харак"
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ASSESSMENT OF ROLLING STOCK BY PROFITABLE TECHNICAL APPROACH

У статті розглянуто особливості оцінювання вартості залізничного рухомого складу дохідним мето#
дичним підходом. Проаналізовано, що при оцінці об'єктів залізничного рухомого складу основним є
метод дисконтування грошового потоку. В роботі обгрунтовано удосконалення дохідного методич#
ного підходу до оцінки залізничного рухомого складу на базі ринкової вартості за рахунок розробки
методів реалізації оціночних процедур: прогнозування чистого операційного доходу, визначення став#
ки дисконту, які, на відміну від існуючих, грунтуються на припущені про використання об'єкта оцінки у
перевезеннях власником.

This paper presents peculiarities of value assessment of rolling stock by profitable technical approach. It
is analyzed that at objects' assessment of the rolling stock the basic is the discounting methods of cash
flow. The paper proved the improvement profitable methodical approach to the rolling stock assessment on
the basis of market value at the cost of the development of implementation methods of evaluation procedures:
forecasting of net operating income, determine the discount rate, which, unlike the existing ones, based on
assumptions about the evaluation object using in transportation by owner.
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теристик на експлуатаційні показники їх використання.

Подібна модель для визначення функціонального зно"

су вантажних вагонів розроблена в роботі [3]. В моно"

графії [4] обгрунтовано доцільність визначення ринко"

вої вартості залізничного рухомого складу із застосу"

ванням методу регресійного аналізу порівняльного ме"

тодичного підходу. В праці [5] запропоновано удоско"

налення порівняльного методичного підходу до оцінки

залізничного рухомого складу на базі ринкової вартості

методом регресійного аналізу.

Проте недостатня увага приділена особливостям

оцінювання вартості залізничного рухомого складу до"

хідним методичним підходом.

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї роботи є удосконалення дохідного ме"

тодичного підходу для оцінки залізничного рухомого

складу на базі ринкової вартості за рахунок розробки

методів реалізації оціночних процедур: прогнозування

чистого операційного доходу, визначення ставки дис"

конту та ін.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з визначенням національного стандарту оці"

нки №1, ринкова вартість — це вартість, за яку можли"

ве відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна

на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та
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продавцем, після проведення відповідного маркетингу

за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи,

розсудливо і без примусу [6]. З цього визначення вип"

ливають певні умови та обмеження, лише у рамках яких

може бути встановлена ринкова вартість майна.

Національний стандарт оцінки №1 передбачає, що

визначення ринкової вартості можливе із застосуванням

усіх методичних підходів у разі наявності необхідної

інформації [6]. При цьому результатом виконання оціноч"

них процедур відповідних методичних підходів буде рин"

кова вартість лише за умови, що уся вихідна інформація,

усі припущення, усі проміжні показники, що застосову"

ються у межах оціночних процедур матимуть ринкове по"

ходження [4]. Таким чином, головною умовою для зас"

тосування певного методичного підходу для визначення

ринкової вартості є наявність необхідної ринкової інфор"

мації для проведення відповідних оціночних процедур.

Для дохідного підходу — це відомості про угоди або ко"

мерційні пропозиції оренди подібного майна або відо"

мості щодо доходів та витрат від іншого використання

об'єкта, а також інформація про дохідність та ризико"

ваність інвестування капіталу у відповідні активи.

Дохідний підхід грунтується на принципах очікуван"

ня та найбільш ефективного використання, відповідно

до яких вартість об'єкта оцінки визначається як поточ"

на вартість очікуваних доходів від найбільш ефектив"

ного використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від

його можливого перепродажу (вартість реверсії). Ос"

новними методами дохідного підходу є пряма капіталі"

зація доходу та непряма капіталізація доходу (дискон"

тування грошового потоку) [6].

Метод прямої капіталізації доходу застосовується

у разі, коли прогнозується постійний за величиною та

рівний у проміжках періоду прогнозування чистий опе"

раційний дохід, отримання якого не обмежується у часі.

Капіталізація чистого операційного доходу здійснюєть"

ся шляхом ділення його на ставку капіталізації [6].

Метод непрямої капіталізації доходу (дисконтуван"

ня грошових потоків) застосовується у разі, коли про"

гнозовані грошові потоки від використання об'єкта оцін"

ки є неоднаковими за величиною, непостійними протя"

гом визначеного періоду прогнозування або якщо от"

римання їх обмежується у часі. Прогнозовані грошові

потоки, у тому числі вартість реверсії, підлягають дис"

контуванню із застосуванням ставки дисконту для

отримання їх поточної вартості [6].

З визначення методів дохідного підходу випливає,

що при оцінці об'єктів залізничного рухомого складу ос"

новним є метод дисконтування грошового потоку.

Дохідний методичний підхід до оцінювання вартості

майна тісно пов'язаний з теорією оцінки економічної ефек"

тивності інвестицій. Відомо, що чиста поточна вартість інве"

стиційного проекту, пов'язаного з придбанням певного

об'єкта, визначається як різниця між поточною вартістю

усіх грошовий надходжень та поточною вартістю усіх

відтоків грошових засобів, формування яких може забез"

печити власнику його права щодо об'єкта. Тобто чисту

поточну вартість (NPV) інвестицій з придбання об'єкта ру"

хомого складу можна представити у вигляді:
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де tD  — майбутні доходи власника об'єкта, які ви"

никають при реалізації його прав відносно об'єкта;

tE  — майбутні витрати власника, що пов'язані з отри"

манням доходів;

revV  — вартість реверсії (вартість продажу в кінці

строку економічного життя);

T  — залишковий строк економічного життя об'єкта;

R — ставка дисконту;

V  — витрати на придбання об'єкта.

Якщо ставка дисконту дорівнює внутрішній нормі

доходу (IRR) інвестицій, NPV інвестицій буде дорівню"

вати нулю, що прямо випливає з сутності показника IRR.

Якщо придбання об'єкта рухомого складу відбувається

за угодою, що відповідає дефініції ринкової вартості,

то витрати з придбання об'єкта дорівнюють його рин"

ковій вартості. Тоді з формули (1) випливає, що ринко"

ва вартість за дохідним підходом дорівнює:
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де IRRR  — ставка дисконту, яка дорівнює внутрішній

нормі доходу інвестицій.

Таким чином, при визначенні ринкової вартості до"

хідним підходом методом дисконтування грошового по"

току ставка дисконту повинна дорівнювати внутрішній

нормі доходу інвестицій у придбання об'єкта оцінки.

Прогнозування майбутніх доходів власника об'єкта

оцінки може грунтуватись на припущенні про надання

об'єкта рухомого складу в оренду, або використанні

його у перевезеннях власником.

При прогнозуванні доходів власника на основі при"

пущення про надання об'єкта рухомого складу в орен"

ду з використанням базових цін чиста поточна вартість

майбутніх доходів може бути визначена як поточна

вартість ануїтету, що утворюють орендні платежі. При

цьому, якщо типові договори оренди відповідного ру"

хомого складу передбачають сплату орендних платежів

з періодичністю відмінною від року, доцільно викорис"

товувати уточнену формулу поточної вартості ануїтету:
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де mA  — орендна плата за інтервал часу, що відповідає

періодичності орендних платежів (наприклад, за місяць);

m — кількість платежів упродовж року (наприклад,

при щомісячних платежах дорівнює 12);

R — ставка дисконту річна;

T— залишковий строк економічного життя об'єкта

в роках (або інший термін надання об'єкта в оренду

впродовж строку економічного життя в залежності від

обраної моделі формування доходу, при цьому вибір

параметру T  вливає на вартість реверсії об'єкта).

Для оцінки вантажного вагона при прогнозуванні на

основі припущення про використанні об'єкта оцінки у

перевезеннях власником його доходи можуть бути виз"

начені як різниця між вартістю перевезення (тарифом)

у вагонах парку залізниць и власних вагонах [7] для од"

накового обсягу перевезень, що може виконати вагон у

середніх умовах експлуатації. Для цього доцільно вста"

новити дохід за один оборот вагона та кількість обо"

ротів за рік, що дозволить визначити річний дохід (або

інший період, що використовується для дисконтування

грошового потоку).
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Дохід за один оборот вагона визначається за фор"

мулою:

вісьвісьв.вз.п.вз.п.вобор КПІВІD ⋅−−+= (4),

де оборD  — дохід за один оборот вагона;

з.п.вІ  — інфраструктурна складова тарифу для ваго"

на парку залізниць при перевезені на відстань, що відпо"

відає навантаженому рейсу вагона, та розрахунковій масі,

що відповідає технічній нормі завантаження вагона;

з.п.вВ  — вагонна складова тарифу для вагона парку

залізниць при перевезені на відстань, що відповідає на"

вантаженому рейсу вагона, та розрахунковій масі, що

відповідає технічній нормі завантаження вагона;

в.вІ  — інфраструктурна складова тарифу для влас"

ного або орендованого вагона при перевезені на

відстань, що відповідає навантаженому рейсу вагона,

та розрахунковій масі, що відповідає технічній нормі

завантаження вагона;

вісьП  — плата за перевезення рухомого складу на

своїх осях на відстань, що відповідає порожньому рей"

су вагона;

вісьК  — кількість осей вагона.

Кількість оборотів вагона за рік у середніх умовах

експлуатації може бути визначена за формулою:
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де оборК  — прогнозна кількість оборотів вагона

упродовж року;

i.ремk  — кількість ремонтів i"го виду, що очікується

упродовж року;

i.ремT  — тривалість простою під ремонтом i"го виду,

діб.;

вагO  — тривалість обороту вагона відповідного типу, діб.

Добуток результатів розрахунків за формулами (4)

та (5) дозволяє визначити прогнозний дохід від вагона

за певний рік.

Дохід від маневрового локомотива може бути вста"

новлений виходячи з економії витрат на подачу і заби"

рання вагонів на підставі ставок збору за подачу і заби"

рання вагонів локомотивом залізниці на (з) під'їзні та

інші колії незагального користування [7].

Наразі доходи від експлуатації магістральних локомо"

тивів можуть бути встановлені за даними тарифної схеми

29 [7] як різниця між платою за перевезення маршрутною

відправкою у вагонах парку залізниць з використанням

локомотива залізниць (за відповідною тарифною схемою)

та власного локомотива (за тарифною схемою 29).

Витрати, пов'язані з отриманням доходів, для ван"

тажних вагонів складаються з витрат на технічне обслу"

говування та ремонти об'єкта оцінки (у разі визначення

доходів за припущенням про надання об'єкта у оренду

— з тих витрат на технічне обслуговування та ремонти

об'єкта оцінки, що несе орендодавець за умовами до"

говору оренди).

При оцінці локомотивів витрати можуть включати

витрати, пов'язані з його роботою у русі, його екіпіру"

ванням, технічним обслуговуванням та усуненням відмов,

з поточними та капітальними ремонтами локомотива [8].

У разі визначення доходів за припущенням про надання

об'єкта у оренду враховуються лише витрати, що несе

орендодавець за умовами договору оренди.

Вартість реверсії для об'єкта рухомого складу може

бути визначена як вартість ліквідації об'єкта, якщо го"

ризонт прогнозування збігається з залишковим строком

економічного життя об'єкта, та очкується повна втрата

об'єктом корисності як цілісного об'єкта на момент за"

кінчення прогнозного періоду. У інших випадках для

встановлення вартості реверсії може бути використано

порівняльний методичний підхід, що застосовується для

об'єкта, що має параметри та знаходиться у стані, якій

відповідає прогнозним параметрам та стану об'єкта

оцінки на момент закінчення прогнозного періоду.

На наш погляд, при оцінці рухомого складу дохід"

ним підходом ставка дисконту повинна визначатись

лише на підставі аналізу ринка подібних об'єктів. При

цьому для об'єктів порівняння необхідно виконати про"

цедури прогнозування доходів та витрат аналогічні об"

'єкту оцінки на підставі тих самих припущень, що і для

останнього. Ставка дисконту для кожного об'єкта по"

рівняння визначається як внутрішня норма доходу шля"

хом вирішення рівняння (2). При використанні декіль"

кох об'єктів порівняння результати визначення внутрі"

шньої норми доходу усереднюються.

У роботі удосконалено дохідний методичний підхід

до оцінки залізничного рухомого складу на базі ринко"

вої вартості за рахунок розробки методів реалізації оц"

іночних процедур: прогнозування чистого операційно"

го доходу, визначення ставки дисконту, які, на відміну

від існуючих, грунтуються на припущені про викорис"

тання об'єкта оцінки у перевезеннях власником. При

цьому дохід від об'єкта рухомого складу визначається

як різниця між платою за перевезення у рухомому складі

залізниць та власному. Ставка дисконту встановлюєть"

ся методом ринкової екстракції. При цьому для об'єктів

порівняння виконуються процедури прогнозування до"

ходів та витрат аналогічні об'єкту оцінки. Ставка дис"

конту для об'єкта порівняння визначається як внутріш"

ня норма доходу. Це дозволяє розширити сферу засто"

сування дохідного підходу для оцінки залізничного ру"

хомого складу.

У роботі набули подальшого розвитку методи виз"

начення поточної вартості ануїтету, які, на відміну від

існуючих, дозволяють математично коректно визнача"

ти поточну вартість ануїтету при відмінній від року пе"

ріодичності платежів з використанням річної ставки дис"

конту, що дозволяє підвищити точність визначення по"

точної вартості грошового потоку.

ВИСНОВКИ
З визначення методів дохідного підходу випливає,

що при оцінці об'єктів залізничного рухомого складу

основним є метод дисконтування грошового потоку.

Якщо придбання об'єкта рухомого складу відбуваєть"

ся за угодою, що відповідає дефініції ринкової вартості,

то витрати з придбання об'єкта дорівнюють його ринковій

вартості. при визначенні ринкової вартості дохідним

підходом методом дисконтування грошового потоку

ставка дисконту повинна дорівнювати внутрішній нормі

доходу інвестицій у придбання об'єкта оцінки.

Прогнозування майбутніх доходів власника об'єкта

оцінки може грунтуватись на припущенні про надання

об'єкта рухомого складу в оренду, або використанні

його у перевезеннях власником.
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При прогнозуванні доходів власника на основі при"

пущення про надання об'єкта рухомого складу в орен"

ду з використанням базових цін чиста поточна вартість

майбутніх доходів може бути визначена як поточна

вартість ануїтету, що утворюють орендні платежі.

Для оцінки вантажного вагона при прогнозуванні на

основі припущення про використанні об'єкта оцінки у

перевезеннях власником його доходи можуть бути виз"

начені як різниця між вартістю перевезення (тарифом)

у вагонах парку залізниць и власних вагонах для одна"

кового обсягу перевезень, що може виконати вагон у

середніх умовах експлуатації.

Дохід від маневрового локомотива може бути вста"

новлений виходячи з економії витрат на подачу і заби"

рання вагонів на підставі ставок збору за подачу і заби"

рання вагонів локомотивом залізниці на (з) під'їзні та

інші колії незагального користування.

Доходи від експлуатації магістральних локомотивів

можуть бути встановлені як різниця між платою за пе"

ревезення маршрутною відправкою у вагонах парку за"

лізниць з використанням локомотива залізниць та влас"

ного локомотива.

Витрати, пов'язані з отриманням доходів, для вантаж"

них вагонів складаються з витрат на технічне обслуговуван"

ня та ремонти об'єкта оцінки. При оцінці локомотивів вит"

рати можуть включати витрати, пов'язані з його роботою у

русі, його екіпіруванням, технічним обслуговуванням та усу"

ненням відмов, з поточними та капітальними ремонтами

локомотива. У разі визначення доходів за припущенням про

надання об'єкта у оренду враховуються лише витрати, що

несе орендодавець за умовами договору оренди.

Вартість реверсії для об'єкта рухомого складу може

бути визначена як вартість ліквідації об'єкта, якщо го"

ризонт прогнозування збігається з залишковим строком

економічного життя об'єкта. У інших випадках може

бути використано порівняльний методичний підхід.

При оцінці рухомого складу дохідним підходом став"

ка дисконту може бути визначена методом ринкової екст"

ракції, що грунтується на методі аналогії. При цьому для

об'єктів порівняння виконуються процедури прогнозуван"

ня доходів та витрат аналогічні об'єкту оцінки на підставі

однакових припущень. Ставка дисконту для об'єкта по"

рівняння визначається як внутрішня норма доходу.
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ВСТУП
Держава є одним із основних учасників економіч"

ного процесу як споживач товарів, робіт і послуг.

Публічні закупівлі складають значну частину світових

торгових потоків, яка орієнтовно може сягати 1 трлн

євро на рік. На практиці розвинуті країни використову"

ють публічні закупівлі як один із дієвих інструментів

системи державної допомоги для забезпечення соціаль"

но"економічного розвитку та стабільного росту еконо"

міки. У середньому обсяги державних закупівель у краї"

нах становлять в рамках від 10% до 25% ВВП [1]. Про"

те величина цих закупівель не завжди свідчить про їх

ефективність, оскільки даний сектор у кожній країні має

свої корупційні складові. Від ефективності здійснення

публічних закупівель залежить успішність функціону"

вання економіки в цілому. Відповідно, актуалізується

питання подальшого розвитку системи публічних заку"
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Країни світу використовують публічні закупівлі як один із дієвих інструментів системи державної до#
помоги для забезпечення соціально#економічного розвитку та стабільного росту економіки. У роботі
визначено основні перешкоди на шляху підвищення ефективності державних в Україні, серед яких змен#
шення частки відкритих торгів на користь закупівель у одного учасника, зниження частки публічних за#
купівель у ВВП, низький рівень присутності іноземних компаній на ринку державних закупівель України,
обмежений доступ до повної статистичної інформації про публічні закупівлі та відсутність механізмів
оцінки найкращої тендерної пропозиції, що ускладнює аналіз ефективності ринку.

Удосконалено методологію підвищення ефективності державних закупівель, яка враховує якісні фак#
тори при виборі кращої пропозиції, ступінь конкуренції за видами економічної діяльності, частку соц#
іально#значущих проектів, рівень виконання замовлень. Крім того, пропонується полегшити вимоги при
виборі найкращого варіанта при ДПП та сприяти укладенню концесійних угод, сприяти відкриттю ринку
публічних закупівель в рамках асоціації з Європейським Союзом, полегшити доступ представникам
малого та середнього бізнесу до участі у тендерах та залучати інноваційні рішення у сфері публічних
закупівель. Використання такої методології дозволить оптимально використовувати державні ресур#
си та спрямовувати їх у пріоритетні напрями.

Countries all over the world use public procurement as one of the effective tools of the state aid for socio#
economic development and sustainable economic growth. The paper identifies the main obstacles to improving
the efficiency of public procurement in Ukraine. They are the reduction of the share of open bidding for
procurement from one participant, the declining share of public procurement in GDP, low presence of foreign
companies on the public market of Ukraine, restricted access to complete statistics on public procurement
and the lack of mechanisms for evaluating the best bid, which complicates the analysis of market efficiency.

The efficiency methodology of public procurement has to take into account qualitative factors, such as the
degree of competition by economic activity, the share of socially important projects, the level of orders. In
addition, the paper proposes facilitating the requirements in choosing the best option in the PPP and facilitating
the conclusion of concession agreements, promoting the market opening of public procurement within the
Association with the European Union. Such a methodology will allow using public resources optimally and
direct them into priority areas.

Ключові слова: державні закупівлі, державна допомога, стратегічні сектори, інструменти державної

допомоги.
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півель та підвищення ефективності використання дер"

жавних коштів з метою забезпечення українського сус"

пільства якісними товарами та послугами.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Дослідженням державних закупівель як засобу ре"

гулювання економіки займалися вітчизняні та зарубіжні

вчені як: Л.Федулова [2], О. Мельников [3], В. Міняйло

[4], Ю. Фалко [5], В. Прядко [6], Д. Батуева [7], Н.Тка"

ченко [8] та інші. Вчені розглядають питання публічних

закупівель з різних аспектів, досліджуючи проблеми

прозорості, конкурентності ринку та будували моделі

оцінки ефективності закупівель. На сьогоднішній день

у літературі слабо представлені методи оцінки ефектив"

ності державних закупівель в Україні, що вимагає гли"

бокого дослідження даного питання та перейняття до"

свіду розвинутих країн у даній сфері.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та аналіз ефективності

досягнення соціально"економічних цілей публічних за"

купівель як інструменту державної допомоги в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Прозорі, ефективні та справедливі публічні закупівлі

є двигуном економічного зростання, який створює нові

можливості для бізнесу та робочі місця для населення.

Питання ефективності державних закупівель залишаєть"

ся досить актуальною проблемою, оскільки держава

зазвичай не діє на ринку як раціональний споживач, що

орієнтований на найкращу пропозицію відношення ціни

до якості. Причиною цьому можуть бути корупційні схе"

ми, вибір звичного постачальника, який може бути не"

конкурентоспроможним на ринку чи обмеження вибо"

ру лише національних/місцевих виробників. Відповід"

но, існує необхідність введення загальних правил із за"

стосуванням прозорих та конкурентних процедур із за"

стосуванням об'єктивних критеріїв.

Необхідність змін у сфері державних закупівель

спричинені запобіганням нецільових витрат бюджетних

коштів, зниженням наслідків кризових явищ, забезпе"

ченням конкуренції на ринку публічних закупівель та по"

требами в інвестиціях. Відповідно до Закону України

"Про державну допомогу суб'єктам господарювання"

[9], публічні закупівлі входять до системи інструментів

державної допомоги національній економіці. Реаліза"

ція публічних закупівель має відбуватися в напрямі соці"

ально"економічного призначення.

Окрім економічних причин реформування системи

державних закупівель, існують і політичні передумови.

Україна після підписання Угоди про асоціацію з ЄС має

стандартизувати систему публічних закупівель відпові"

дно до європейських правил, норм та принципів. Глава

8 Угоди визначає, що на основі наближення законодав"

ства України до acquis ЄС має відбуватися поступове та

взаємне відкриття ринків публічних закупівель [10]

Впровадження законодавства має відбуватися протягом

восьми років, причому надається 3—4 роки на зближен"

ня з базовими директивами ЄС [11]. У таблиці 1 пред"

ставлені основні директиви, які регулюють ринок пуб"

лічних закупівель в Європейському Союзі.

Ці директиви застосовується у випадку, коли за"

купівлі здійснюються вище встановлених порогових меж

для сум контрактів. У протилежному випадку діють ви"

моги національних систем державних закупівель у по"

єднанні з правилами Директив ЄС [16].

На сьогоднішній день публічні закупівлі України

контролюються Антимонопольним комітетом, Рахунко"

вою палатою, Міністерством економічного розвитку та

торгівлі, Державною аудиторською службою України,

Державним казначейством України. Як показує практи"

ка, через надмірну кількість контролюючих органів зни"

жується ефективність проведення процедур публічних

закупівель. Це пов'язано, насамперед, із дублюванням

певних функцій та неузгодженими оцінками для одних і

тих самих проблем, що призводить надмірного витра"

чання ресурсів, зниження загальної оперативності ви"

рішення питань та усунення недоліків роботи [11].

Публічні закупівлі в Україні регулюються законами

"Про публічні закупівлі", "Про державний матеріальний

резерв", "Про державне оборонне замовлення", "Про

особливості здійснення закупівлі за державні кошти

послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркова"

них конвертів", "Про особливості здійснення закупівель

товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення

потреб оборони", нормами Цивільного та Господарсь"

кого кодексу України та іншими нормативно"правови"

ми актами.

У 2016 році Україна провела системну реформу тен"

дерного процесу. З 1 квітня 2016 року в Україні вступив в

дію Закон "Про публічні закупівлі" для органів централь"

ної виконавчої влади та замовників, що здійснюють

діяльність в окремих сферах господарювання, та з 1 сер"

пня 2016 року — для усіх замовників [12]. Цей Закон

зобов'язує проводити закупівельні процедури через елек"

тронну систему ProZorro. Основна ціль електронної сис"

теми державних закупівель ProZorro — це запобігання

корупції шляхом збільшення прозорості ринку та ство"

рення конкурентного середовища у сфері публічних за"

купівель для отримання найкращої пропозиції.

Система інформує усіх учасників ринку закупівель

про заплановані чи укладені договори, опубліковує спи"

сок умов та критеріїв для потенційних виконавців, надає

усі необхідні звіти щодо проведення процедур та вико"

нання укладених договорів. Відповідно до інформації,

яку надає суспільству Міністерство економічного роз"

витку та торгівлі, станом на 8 вересня 2016 року заоща"

дила понад 3,64 млрд грн. бюджетних коштів. Міністер"

ство планує заощадити до кінця року 5 млрд грн. [13],

при цьому не представляє конкретні механізми та про"

цедури оцінки ефективності державних закупівель.

Варто зазначити, що механізм закупівель характе"

ризуються низкою принципів, зазначених у статті 3 За"

кону України "Про публічні закупівлі" [12], серед них

визначають відсутність дискримінації учасників та доб"

росовісну конкуренцію між ними, максимальну еконо"

мію, ефективність, відкритість та прозорість закупівель,

об'єктивну оцінку тендерних пропозицій та запобігання

корупції. Крім принципів, зазначених у Законі, публічні

закупівлі мають діяти в рамках національної безпеки

країни та бережливого ставлення до навколишнього

середовища, стимулювати зростання національного

продукту, сприяти розвитку малого та середнього бізне"

су (МСБ), інновацій та росту зайнятості населення.

Капіталізуючи переваги цифрової революції, уряд

отримує ефективніше управління, спрощення процедур

і більш широке використання електронних засобів у

сфері державних закупівель, що зменшує ймовірність

корупційних дій. При цьому особливої уваги потребує

професійне навчання кадрів, які працюють із електрон"

ною системою публічних закупівель в Україні та удос"

коналення законодавчої системи, яка неоднозначно

тлумачить правила та принципи публічних закупівель.

У травні 2016 року Україна приєдналася до Угоди

СОТ про державні закупівлі (GPA — Agreement on

Government Procurement), що відкриває українським

компаніям ринки державних закупівель 45 країн"учас"

ниць, серед яких Канада, США, Південна Корея, Сінга"

пур, Тайвань, Японія та ін. Загальний ринок оцінюється

у 1,7 трлн доларів.

З одного боку, участь у державних закупівлях в ЄС —

це великі можливості для українського експорту, оскіль"
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ки зникає необхідність витрачати кошти на просування

товарів, налагоджувати зв'язки с партнерами за кордоном,

відкривати представництва тощо. З іншого боку, участь у

державних закупівлях за кордоном — це досить склад"

ний процес. Серед основних перешкод виділимо наступні:

— Мовні бар'єри. У деяких країнах необхідно по"

давати пропозиції на офіційній мові країни, що спричи"

нює додаткові витрати.

— Високий рівень конкуренції з національними ви"

робниками. Замовники більш схильні до вибору націо"

нальних компаній.

— Недостатня обізнаність у законодавстві та су"

довій практиці ЄС [14].

З метою підвищення потенціалу національних ви"

робників, український уряд запровадив пілотний про"

ект підтримки українських компаній, які мають намір

взяти участь у іноземних тендерах, шляхом проведення

роз'яснювальних робіт, надання інструкцій та рекомен"

дацій [15].

Відповідно до угоди GPA, іноземні компанії також

отримують доступ до ринку державних закупівель в

Україні. Враховуючи принципи Закону України "Про
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Рис. 1. Динаміка кількості учасників, які виграли тендери в Україні, 2008—2015 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [16].

Таблиця 1. Директиви ЄС, які регулюють ринок публічних закупівель

Джерело: розроблено автором на основі [16].

Назва Основне призначення Коментарі 
Директива 
2014/24/ЄС від 26 
лютого 2014 року 

Регулює здійснення публічних 
закупівель в державному секторі 

Реформа публічних закупівель в ЄС 2014 року викликала необхідність 
запровадити дві нові директиви, що пов’язані зі стратегією «Європа 
2020». Ці документи містять достатню кількість змін, основні з яких:  
- полегшення доступу малого та середнього бізнесу (МСБ) до публічних 
закупівель; 
- сприяння інноваціям в сфері публічних закупівель та пов’язаних через 
державні закупівлі сферах (соціальний захист та екологія); 
- електронні закупівлі стали обов’язковими у 2016 році; 
- ціна перестала бути вирішальним фактором при виборі кращої 
пропозиції; 
- інші 

Директива 
2014/25/ЄС від 26 
лютого 2014 року 

Регулює закупівлі у сфері 
комунального господарства 

Директива 
89/665/ЄЕС від 21 
грудня 1989 року зі 
змінами від 2007 року 
Директивою 
2007/66/ЄС 

Регулює відносини щодо 
застосування процедур оскарження 
рішень про присудження договорів 
закупівлі товарів та робіт за державні 
кошти Раніше існувала різниця між оскарженням процедур закупівель у 

державному секторі та комунальній сфері. З часом директиви стали 
майже ідентичними. 
На сьогодні вони встановлюють можливість подати скаргу при виявлені 
правопорушень процесі державних закупівель. Директиви включають 
базові вимоги оперативності, простоти та відкритості 
 

Директива 92/13/ЄЕС 
від 25 лютого 1992 
року зі змінами від 
2007 року 
Директивою 
2007/66/ЄС 

Регулює відносини щодо 
застосування процедур оскарження 
рішень про присудження договорів 
закупівлі товарів та робіт за державні 
кошти щодо здійснення 
закупівельних процедур установами, 
які працюють у сферах 
водопостачання, енергетики, 
транспорту та телекомунікацій 

Директива 
2009/81/ЄС від 13 
липня 2009 року 

Регулює закупівлі в сфері оборони 

Ця директива прийнята для покращення конкуренції на ринку безпеки та 
оборони. Документ створює засади для вільного пересування товарів, 
усунення бар'єрів для виконання робіт та надання послуг, окрім 
обгрунтованих випадків, що включає інтереси оборони та безпеки 

Директива 
2014/23/ЄС від 26 
лютого 2014 року  

Регулює відносини щодо укладання 
договорів концесії 

В ЄС концесії використовуються при державно-приватному партнерстві 
(ДПП), особливо у суспільних проектах (транспорт, енергетика та 
комунальна сфера). Важливо зазначити, що концесійні договори мають 
менше навантаження на державні ресурси.  
До таких договорів директиви висувають більш загальні вимоги, 
залишаючи більше свободи у виборі строків, критеріїв тощо  

Директива 
2014/55/ЄС від 16 
квітня 2014 року 

Директива про електронне 
інвойсування в публічних закупівлях 

Мета прийняття директиви - усунення торгівельних бар'єрів, які виникли 
в результаті різних технічних вимог у країнах ЄС. У директиві 
передбачено розробка стандарту щодо електронного інвойсування до 
кінця 2018 року, коли директива набере чинності 
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публічні закупівлі", усі учасники ринку державних заку"

півель отримують рівні права.

На рисунку 1 дає змогу проаналізувати зміну

кількості учасників, які виграли тендери в Україні про"

тягом восьми років. Найбільша кількість спостерігаєть"

ся у 2012 році, що пов'язано із проведенням Євро"2012.

У роки кризових явищ та воєнних дій кількість учасників

помітно зменшується, що насамперед пов'язано із ско"

роченням державних видатків у ці періоди.

Згідно з рисунком 1, у 2015 році більше 65 тис. учас"

ників виграли тендери (див. рисунок 1). Якщо аналізу"

вати ситуацію до приєднання України до GPA (2008—

2015 рр.), то 98—99% переможців тендерів — це вітчиз"

няні виконавці, менше 1% — іноземні учасники [16]. З

одного боку, така тенденція обумовлює підтримку на"

ціонального виробника, проте рівень конкуренції у дос"

ліджувані роки залишався на досить низькому рівні (див.

рис. 2).

Станом на 9 вересня 2016 року відсутня статистика

для аналізу впливу відкриття національних ринків дер"

жавних закупівель України іноземним виробникам. Про"

те очікується, що участь іноземних компаній може при"

звести до зростання конкуренції на ринку публічних

закупівель в Україні та знизить ціни. При цьому іноземні

компанії будуть користуватися послугами місцевих суб"

підрядників, а місцеві компанії — переймати досвід та

технології [11].

Ефективна система державних закупівель характе"

ризується оперативною роботою, мінімальною бюрок"

ратією та витратами на утримання системи. При цьому

система має забезпечуючи придбання продукції з най"

кращим співвідношенням ціни та якості. Відповідно до

Закону України "Про публічні закупівлі", процедури дер"

жавних закупівель здійснюються в наступних формах:

— відкриті торги;

— конкурентний діалог;

— переговорна процедура закупівлі [12].

Згідно з даними Державної служби статистики ста"

ном на 09.09.2016 р., за перший квартал 2016 року

більше половини процедур проводилися шляхом пере"

говорних процедур закупівлі (58,34%) [17]. Важливо

зазначити, що відповідно до розділу VI статті 35 та пун"

ктам 1, 2 Закону України "Про публічні закупівлі" дана

процедура використовується замовником лише як ви"

няток, і відповідно до якої замовник укладає договір

про закупівлю з учасником після проведення перего"

ворів з одним або кількома учасниками [12].

Структуру публічних закупівель більш детально роз"

глянемо на рисунок 2.

Протягом 2011—2016 рр. рівень використання не"

конкурентних процедур суттєво зростає. Рисунок 2 по"

казує, що частка відкритих торгів зменшилася майже

вдвічі у період з 2011 по 2016 роки. При цьому спостер"

ігається зростання закупівлі у одного учасника: 13,57%

у 2011 році та 47,60% у 2014 роках.

У 2015—2016 рр. з'являється нова назва "перего"

ворна процедура закупівлі", відповідно до якої винят"

кові закупівлі держава збільшила за два роки: з 42,56%

у 2015 році до 58,34% у 2016 році. Частково відсутність

конкуренції зумовлена необхідністю закупівель кому"

нальних послуг у монополістів. Проте спостерігаємо

суттєве зниження конкурентності на українському рин"

ку державних закупівель, що має негативний вплив на

ринок публічних закупівель в Україні.
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відкриті торги 0,719964252 0,534463762 0,46564446 0,429943589 0,477553451 0,33526617

двоступеневі торги 0,001720711 0,000550891 0,000212118 8,47013E-05 0,000110779 0,000224458

запити цінових пропозицій 0,140618122 0,090269055 0,088907744 0,092375193 0,095491304 0,078784931

попередня кваліфікація учасників 0,002040844 0,001553514 0,001257557 0,001558503 0,001232414 0,002319404

закупівлі в одного учасника /
переговорна процедура закупівлі*

0,135656071 0,373162777 0,44396297 0,475987193 0,425612053 0,583405035

2011 2012 2013 2014 2015 2016**

Рис. 2. Структура державних закупівель в Україні (дані станом на 9.09.2016)
Примітки:
* з 2015 року заміна закупівлі в одного учасника на переговорну процедуру закупівлі.

** дані за 1 квартал 2016 року.
Джерело: розроблено автором на основі [16].
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Рисунок 3 дозволяє дослідити частку публічних за"

купівель у валовому внутрішньому продукту в Україні,

яка розраховувалася відношенням фактичних видатків

за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт

і послуг до ВВП.

За кордоном у середньому обсяги державних за"

купівель становлять в рамках від 10% до 25% ВВП.

Як бачимо, через військові події в Україні, держава

намагається зменшити споживання, що відображаєть"

ся на кількості державних закупівель — 3,13% та

4,03% у 2014—2015 роках, що у грошовому вира"

женні становить 50 млрд та 80 млрд грн. відповідно.

Перед проведенням Євро"2012 державні закупівлі

сягнули майже 14% від ВВП, проте грошове виражен"

ня державних закупівель не завжди свідчить про їх

ефективність.

Тендери можуть бути обраними за допомогою ціно"

вого критерію або комбінацією кількісних та якісних

характеристик. Наприклад, в ЄС оцінка за комбінова"

ними критеріями проходить у 70% контрактів. Критерій

найнижчої ціни може бути використаний у невеликих

контрактах [18].

Існують формули, які розраховують економію бюд"

жетних коштів та ефективність:

0 1Economy P P= − (1);

0 1 0Efficiency (P P ) / P *100%= − (2),

Де Economy — економія бюджетних коштів;

Efficiency — ефективність бюджетних коштів;

0P  — початкова ціна контракту;

1P  — кінцева ціна контракту [19].

Використання показника економії державних вит"

рат лише фрагментами характеризує результат, який

може бути досить необ'єктивним через суперечливість

визначення початкової ціни контракту. Важливо, щоб

переможця обирали не лише за найнижчою запропоно"

ваною ціною, а за загальною економічною ефективні"

стю пропозиції. Така оцінка може бути використана

лише для оперативного аналізу, оскільки не враховуєть"

ся конкуренція, рівень виконання замовлень, дотриман"

ня чинного законодавства тощо. Відповідно виникає не"

обхідність використовувати комплексний індикатор,

який враховуватиме прямі та непрямі економічні ефек"

ти [20].

У таблиці 2 проаналізовано

декілька підходів до оцінки ефек"

тивності державних закупівель.

У таблиці представлено різні

підходи до оцінки ефективності

державних закупівель. Узагаль"

нюючи найкращий досвід авторів

з таблиці 2, система оцінювання

ефективності публічних закупі"

вель в Україні має включати в

себе:

— аналіз зацікавленості по"

тенційних виконавців проекту;

— аналіз кількості соціально"

значущих проектів у загальній

кількості публічних закупівель;

— аналіз потенційних вико"

навців контрактів (кваліфікація і досвід персоналу, умо"

ви праці, дисципліна виконання контрактів тощо);

— аналіз витрат на обслуговування контракту

(трансакційні витрати, терміни виконання, витрати за

використання, технічне обслуговування, гарантії якості,

утилізацію, екологічні показники тощо).

ВИСНОВКИ
Публічні закупівлі є одним з важливих елементів

системи державної допомоги, що може суттєво вплива"

ти на ринок. У розвинутих країнах частка публічних за"

купівель в середньому складає від 10% до 25%, тому

це вагомий інструмент для сприяння соціально"еконо"

мічному розвитку країни, тому ефективність публічних

закупівель — це першочергове завдання для урядів

країн.

Україна робить рішучі кроки у реформуванні систе"

ми публічних закупівель. Підписання Асоціації з ЄС,

прийняття нового закону "Про публічні закупівлі", впро"

вадження електронної системи ProZorro, взаємне від"

криття ринків державних закупівель у рамках GPA має

дати новий поштовх для підвищення прозорості, конку"

ренції на ринку та отримання найкращих умов для

здійснення закупівель.

З іншого боку, на сьогоднішній день існує досить

багато перешкод на шляху ефективних публічних заку"

півель в Україні:

1. Зменшення частки відкритих торгів на користь

закупівель у одного учасника, що суттєво знижує кон"

куренцію на українському ринку.

2. Досить низький рівень присутності іноземних

компаній на ринку державних закупівель України. Роз"

глядаючи з позиції протекціонізму, підтримка національ"

ного виробника та утворення робочих місць — це пози"

тивний ефект для економіки. З іншої сторони, при ве"

ликій частці закупівель у одного учасника на ринку прак"

тично не розвинута конкуренція, тому ефективність та"

ких закупівель ставиться під сумнів. Відкритість ринків

публічних закупівель для іноземних компаній спричи"

нить зростання якості товарів, робіт та послуг при більш

низькій ціні.

3. Обмежений доступ до повної статистичної інфор"

мації про публічні закупівлі та відсутність механізмів

оцінки найкращої тендерної пропозиції, що ускладнює

аналіз ефективності ринку.
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Рис. 3. Динаміка частки державних закупівель у ВВП 2008—2015 рр.

Джерело: розроблено автором на основі [16].
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4. Зниження частки публічних закупівель у ВВП, що

пов'язано із економічним спадом в країні.

Для виправлення ситуації на ринку публічних заку"

півель автором рекомендується:

1. Розробити та представити у вільному доступі ме"

ханізми вибору найкращих пропозицій для різних про"

цедур. Крім ціни, серед критерії має бути ряд якісних

факторів при виборі кращої пропозиції.

2. Для загальної оцінки ефективності публічних за"

купівель враховувати ступінь конкуренції за видами еко"

номічної діяльності, частку соціально"значущих про"

ектів та рівень виконання замовлень.

3. Полегшити вимоги при виборі найкращого ва"

ріанта при ДПП та сприяти укладенню концесійних угод.

4. Сприяти відкриттю ринку публічних закупівель в

рамках асоціації з ЄС, полегшити доступ представникам

МСБ до участі у тендерах, залучати інноваційні рішення

у сфері публічних закупівель.
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Таблиця 2. Методи визначення ефективності публічних закупівель

Автор/робота Метод Переваги/недоліки 
1. Вершинина Е.С. 
Эффективность 
государственных 
закупок // Молодой 
ученый. — 2015. —  
№ 5. — С. 339-340. 

Ввести декілька характеристик якості пропозиції:
• функціональні характеристики і споживчі властивості,  
• кваліфікація учасника,  
• витрати на експлуатацію,  
• витрати на технічне обслуговування і ремонт,  
• терміни поставки (виконання),  
• гарантії якості (терміни і обсяг),  
• екологічність. 
Сумарна ефективність буде дорівнювати сумі ефективностей за 
різними критеріями (критерії можуть змінюватися залежно від 
товару)  

Переваги: відхід від традиційного 
підрахунку економії бюджетних коштів 
шляхом порівняння початкових та 
кінцевих цін контрактів, врахування 
розширеного спектру критеріїв при 
виборі учасника-переможця тендеру. 
Недоліки: можливі корупційні дії при 
експертній оцінці запропонованих 
факторів  

2. Іванова О.В. 
Методика комплексної 
оцінки ефективності 
державних закупівель 
Орловської області 

Пропонується паралельне використання двох методів оцінки 
ефективності, які доповнюють одне одного та водночас 
відображають різні аспекти ефективності державних закупівель: 
• метод економії державних коштів, описаний формулами (1) 
та (2); 
• метод розрахунку комплексної оцінки ефективності, що 
враховує ряд факторів з різними ваговими коефіцієнтами. 
Основні фактори, які враховуються при оцінки комплексного 
показника: 
• економія при розміщенні заказів; 
• дотримання законодавства при розміщенні заказів; 
• виконання планів при розміщенні заказів; 
• дисципліна виконання контрактів; 
• частка конкурентних закупівель; 
• обгрунтованість визначення початкової ціни контрактів; 
• кваліфікація членів комісії з розміщення заказів; 
• та інші 

Переваги: доповнення традиційної 
формули економії бюджетних коштів 
комплексною оцінкою ефективності із 
врахуванням різних факторів. 
Недоліки: затяжна процедура 
визначення переможця тендеру 

3. EU Public 
Procurement Rules 2016 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
http://www.iclg.co.uk/pr
actice-areas/public-
procurement/public-
procurement-2016/eu-
public-procurement-rules 

Контакти мають представляти собою «найбільш економічно 
вигідні тендери» (EMAT), що базуються на підході «ефективності 
витрат». Даний підхід заснований на оцінці певних витрат 
протягом життєвого циклу продукту, послуги або робіт. 
Наприклад, витрати, пов’язані з:  
• придбанням;  
• використанням (наприклад, споживання енергії);  
• технічним обслуговуванням; 
• утилізацією (наприклад, збір і переробка);  
• екологією (наприклад, викиди парникових газів або інших 
забруднюючих речовин). 
Крім того, пропонується брати до уваги організацію (умови праці 
та охорони здоров'я), кваліфікацію і досвід персоналу, 
призначеного для виконання контракту 

Переваги: замість економії державних 
витрат робиться акцент на економічній 
ефективності витрат на виконання 
робіт. Така ефективність визначається 
набором критеріїв, особлива увага 
приділяється факторам якості. 
Переможець тендеру визначається 
шляхом кращого співвідношення 
критеріїв, враховуючи також 
кваліфікаційні дані персоналу та умови 
праці.  
Недоліки: затягується процес вибору 
кращого кандидата, що спричинює 
зростання витрат на проведення торгів 
та підвищення ціни контракту 

4. Батуєва Д.І. Оцінка 
ефективності 
регіональної системи 
державної 
закупівельної 
діяльності 

Проводиться загальна оцінка системи державних закупівель 
шляхом визначення критеріїв та вагових коефіцієнтів у наступних 
категоріях: 
• ступінь активності бізнес-спільноти в системі державних 
закупівель; 
• частка соціально-значущих закупівель; 
• витрати, понесені в результаті функціонування системи 

Переваги: представлено комплексний 
підхід до оцінки ефективності 
системи державних закупівель, що 
враховує економічну активність бізнес-
спільноти, частку соціально-значущих 
проектів та витрати функціонування 
системи.  
Недоліки: багато критеріїв, 
представлених у методиці, відсутні у 
вільному доступі в Україні 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найбільш популярним глобальним спортом у світі

за кількістю відвідувачів та глядачів є футбол, оскільки

саме на футбол припадає 22 з 35 найбільших професіо"

нальних організованих спортивних змагань за кількістю

проданих квитків за 2014 р. [1, с. 113]. Ключовими еко"

номічними суб'єктами у футболі є професіональні фут"

больні клуби, завдяки наданню розважальних, реклам"

них та інших послуг, що створюють робочі місця та до"

дану вартість, сплачують податки, здійснюючи вплив на

економічний розвиток країни. При цьому важливу роль

у підвищенні їх конкурентоспроможності відіграють ліги

як регулятори і організатори змагань. Зростання впли"

ву ліг на діяльність футбольних клубів пояснюється не"

обхідністю оптимізації витрат на проведення матчів та

підвищенню частки доходів від їх трансляції в загальній

структурі доходів, що досягається шляхом консолідації

прав на трансляції всіх клубів та їх централізованого

продажу на національному та міжнародному ринках.
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ВПЛИВ ПРОФЕСІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗМАГАНЬ
НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ ЄВРОПИ
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IMPACT OF PROFESSIONAL ORGANIZED COMPETITIONS ON INCREASING
THE COMPETITIVENESS OF FOOTBALL CLUBS IN EUROPE

Статтю присвячено дослідженню проблеми впливу футбольних ліг на підвищення конкурентосп#
роможності професіонального футбольного клубу. Розглянуто моделі спортивних ліг, відмінності
між ними та їх ключові характеристики, які впливають на конкуренцію між клубами. В статті автор
аналізує доходи від продажу прав на трансляцію змагань як складову конкурентоспроможності фут#
больних клубів у рамках участі в організованих змаганнях та особливості конкуренції футбольных
клубів та ліг. Проведено бенчмаркінг футбольних клубів та ліг Європи за рівнем доходів від транс#
ляцій та проаналізовано основні причини низької конкурентоспроможності Прем'єр#ліги України.

This article is devoted to a research on the impact of the football leagues on increasing the
competitiveness of professional football clubs. The author considers models of sport leagues, differences
between them and key characteristics which have an impact on the clubs' competition. Broadcast revenues
are analyzed as a component of football clubs' competitiveness in a framework of organized competitions
and features of economic competition between football clubs and between football leagues. A
benchmarking of the broadcast revenues of the European football clubs and leagues was conducted and
main reasons of low competitiveness of Ukrainian Premier League were analyzed.

Ключові слова: ліга, конкуренція, футбольний клуб, розподіл доходів, фактори конкурентоспромож�

ності, права на трансляцію.

Key words: league, competition, football club, revenue sharing, factors of competitiveness, broadcasting rights.

Ця проблема набула особливої актуальності в ук"

раїнському чемпіонаті Прем'єр"лізі, формат якої ак"

тивно обговорювався представниками клубів, ліги,

телетрансляторами, федерацією футболу і був

змінений з метою підвищення інтересу до цього зма"

гання, що в свою чергу, як очікується, призведе до

підвищення рівня конкуренції в турнірі та дозволить

клубам підвищити рівень своєї конкурентоспромож"

ності в майбутньому. Конкурентоспроможність як

вітчизняних футбольних клубів, так і самої ліги на

міжнародних ринках поки залишається досить низь"

кою. Це пов'язано з несприятливим економічним се"

редовищем, в якому функціонують українські клу"

би, а також високою конкуренцією і домінуванням

топ"чемпіонатів Англії (Великобританії), Іспанії,

Німеччини,  Італії ,  які зосередили переважну

більшість найбагатших клубів та найкращих гравців.

В свою чергу високий рівень конкуренції між клуба"

ми на міжнародному ринку сприяє пошуку нових
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ринків збуту для реалізації медіа прав на трансляції

за межами національних ринків.

Розвиток футбольних ліг і укладання нових більш

вигідних угод щодо продажу прав на трансляції та за"

лучення спонсорів має стимулювати доходи ліг та їх пе"

рерозподіл між клубами. Враховуючи, що доходи від

продажу прав на трансляцію є одним із основних чин"

ників підвищення конкурентоспроможності клубів як на

вітчизняному, так і на зарубіжних ринках, необхідно

приділяти увагу аналізу впливу ліг на економічну конку"

ренцію між клубами та порівняльному аналізі доходів,

що генеруються лігами в Європі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження теоретичних та практичних факторів

впливу спортивних ліг на економічну конкуренцію між

клубами дістали значного розвитку в роботах іноземних

вчених: У. Ніла, Т. Хоена, С. Зиманскі, Р. Нола, Дж. Го"

дарда, У. Лаго, В. Андрефа, Б. Джерарда та інших. По"

дальшого дослідження потребує визначення факторів

забезпечення конкурентоспроможності футбольного

клубу за рахунок участі в організованих змаганнях ліг.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження детермінант впливу ліг

на забезпечення конкурентоспроможності професіо"

нальних футбольних клубів та порівняльний аналіз фут"

больних клубів та ліг за рівнем доходів від продажу прав

на трансляції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Професійна діяльність командного спорту спрямо"

вана на забезпечення інтересу глядачів не тільки в ок"

ремому матчі, а і в чемпіонаті протягом всього сезону.

Хоча кожна професійна спортивна команда є само"

стійним суб'єктом господарювання, проте його

діяльність не мала би значного економічного ефекту в

разі відсутності організатора змагань, оскільки ліги да"

ють змогу підтримувати інтерес уболівальників до матчів

протягом усього сезону [2]. Переваги організованих

змагань полягають в тому, що ліги створюють можли"

вості продавати велику кількість ігор у чемпіонаті, що

призводить до суперництва протягом усьому сезону.

Оскільки завдання чемпіонату генерувати інтерес убо"

лівальників, матчі ліги сприяють більш ексклюзивному

висвітленню чемпіонату засобами масової інформації,

які тим самим організовують масове просування, нада"

ючи можливість командам координувати розклад, спи"

раючись на серії двосторонніх протистоянь [3].

Економічна і спортивна конкуренція в професіо"

нальному командному спорті є взаємозалежними. Чим

вища ймовірність виграшу в матчі однієї команди, тим

нижчий економічний стимул для того, щоб мати велику

перевагу в грі у порівнянні з іншими командами ліг і, як

наслідок, нижчий глядацький інтерес. Однією з основ"

них функцій спортивних ліг є запобігання монополії та

підтримання конкурентного балансу, який досягається

шляхом ряду обмежень на ринку футбольних гравців

таких, як гранична кількість гравців, яка може бути за"

явлена для участі у змаганні, обмеження сукупних ви"

трат одного клубу на оплату праці гравців та перероз"

поділу доходів від продажу прав на трансляцію чемпіо"

нату.

Характер впливу обмежень на команди залежить від

моделі спортивних ліг. Експерти виділяють дві основні

моделі спортивних ліг: північноамериканську та євро"

пейську, які мають ряд характеристик, що впливають на

конкуренцію між спортивними клубами (табл. 1).

Відмінності між північноамериканською моделлю і

європейською дають можливість констатувати, що фак"

тори забезпечення конкурентоспроможності для фут"

больних клубів будуть відрізнятися від клубів інших

видів спорту тим, що в клубному футболі існує пряма

залежність між спортивними виступами та економічни"

ми вигодами, наприклад, коли чемпіон отримує більшу

частку доходів від футбольних ліг, ніж інші клуби. В

північноамериканських змаганнях існує закрита систе"

ма спортивних ліг з тими ж самими командами, що зма"

гаються за першість в кожному сезоні, а доходи розпо"

Таблиця 1. Відмінності північноамериканської моделі спортивних ліг та європейської моделі
футбольних ліг

Джерело: розроблено автором на основі джерел [3] і [4].

Характеристики Північноамериканська модель спортивних ліг Європейська модель футбольних ліг 
Система ліг Закрита, відсутність входу і вильоту команд. 

Команди змагаються в одних змаганнях ліги 
Відкрита, сезонний перехід команд між дивізіонами. 
Команди можуть одночасно змагатися в декількох 
змаганнях 

Відносини 
власності між 
лігами і 
клубами 

Клуби належать лігам, а ліги продають франшизу. 
Низька роль федерацій та національних асоціацій у 
регулюванні, ліга виступає одночасно і 
організатором і регулятором 

Ліги не можуть володіти клубами. Великий 
регуляторний вплив на клуби і ліги можуть мати 
національні асоціації, федерації  

Функції ліг Колективний продаж прав на трансляцію, 
централізований маркетинг, регуляторна функція. 
Забезпечення прибутковості всієї ліги  

Колективний продаж прав на трансляцію. Прагнення до 
прибутковості ліги  

Конкуренція 
між клубами 

Обмежене заміщення споживачами Значний потенціал для заміщення 

Конкуренція 
між лігами 

На національному і міжнародному рівнях. 
Можливість появи конкуруючих ліг 

Тільки на міжнародному рівні. Всі ліги в одній країні 
складають чітко встановлену ієрархію 

Ринок гравців Система драфту, яка передбачає пріоритетне право 
на підписання останнім клубом новачка з найвищим 
рейтингом, обмеження сукупних витрат клубу на 
оплату праці, колективні переговори  

Активний трансферний ринок, угоди щодо 
купівлі/продажу гравця укладаються на ринкових 
умовах, відсутність обмежень на оплату праці, розвиток 
дитячих футбольних академій при клубах, які готують 
для себе професіоналів  

Розподіл 
доходів 

Рівний розподіл доходів від національного 
транслятора, розподіл доходів від продажу квитків 
(для НФЛ 40%, для бейсболу 15%, НБА 0%) 

Розподіл доходів від трансляторів, незначний або 
відсутній розподіл доходів від продажу квитків 
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діляються рівномірно. Тому в Північній Америці фактич"

но ускладнений вихід на ринок нових спортивних клубів,

у той час як в Європі існує відкрита система переходу

футбольних клубів між дивізіонами за спортивним прин"

ципом.

Ринок гравців у Північній Америці надто зарегу"

льований з обмеженнями такими як драфт гравців, що

надає пріоритетне право останньому клубу в таблиці

брати нового гравця з найвищим рейтингом, а також

обмеженнями сукупних витрат клубу на оплату праці.

Окрім цього, в північноамериканських спортивних

лігах перерозподіл доходів може охоплювати не

тільки доходи від продажу прав на трансляцію, а й

частини доходів від продажу квитків, як це відбуваєть"

ся в лізі НФЛ (американський футбол). Такі обмежен"

ня застосовуються, щоб не дозволити якійсь команді

мати домінуюче положення у змаганнях за рахунок

свого економічного потенціалу. В той час як в Європі

такі види обмежень або повністю відсутні або менш

поширені. Купівля і продаж гравців відбувається на

ринкових умовах, тобто клуби домовляються щодо

суми компенсації шляхом переговорів. Футбольні клу"

би Європи мають можливість інвестувати у дитячі ака"

демії, готуючи професіоналів для свого клубу, які

можуть в майбутньому або стати гравцями основної

команди або бути проданими, що в свою чергу може

бути одним із факторів підвищення конкурентоспро"

можності клубу.

У північноамериканських лігах клуби, як правило,

належать лігами, які продають франшизу інвестору, при

цьому здійснюючи контроль за діяльністю клубу. В

європейській моделі футбольний клуб не може належа"

ти лігам, в результаті чого повний контроль над діяль"

ністю належить власникам та інвесторам і вихід на ринок

професіонального футболу можливий для будь"якого

клубу в разі отримання ліцензії або атестату під егідою

національної асоціації або федерації. Це дає можливість

припустити, що для футбольних клубів існує більше

інструментів для управління конкурентоспроможністю,

ніж для клубів інших видів спорту. Мета та обсяг впли"

ву, яких дотримуються в своїй діяльності футбольні ліги

різних країн можуть відрізнятися.

Наприклад, головна мета утворення Прем'єр"ліги

України — підвищення організаційних засад професі"

онального футболу та створення належних соціаль"

но"економічних умов для його подальшого розвитку на

основі поєднання та координації спортивної, госпо"

дарської та соціальної діяльності учасників [5]. Серед

основних завдань Прем'єр"ліги України можна виділи"

ти наступні:

— сприяти створенню конкурентного середовища

у змаганнях ПЛ на основі чесної спортивної боротьби

та підвищення якості гри;

— налагодити співпрацю з телекомпаніями щодо

створення сучасного конкурентоспроможного медіап"

родукту — якісних телетрансляцій матчів та навколо"

футбольних програм;

— налагодити координацію взаємодії ПЛ та її учас"

ників з рекламодавцями, рекламними та інформаційни"

ми агентствами, теле" і радіокомпаніями та забезпечи"

ти реалізацію комерційних та інших прав, переданих ПЛ

її учасниками.

Задоволення футбольними лігами колективних інте"

ресів всіх клубів перебуває в прямому конфлікті із за"

доволенням індивідуальних інтересів найбільш успіш"

них клубів щодо максимізації прибутку. Більш конку"

рентоспроможні клуби можуть залучити більш сильні"

ших гравців, які в свою чергу збільшують шанси на пе"

ремогу в лігах, а перемога в лігах створює можливості

для зростання доходів. Якщо конкурентоспроможність

футбольного клубу можна визначити як рівень компе"

тенції футбольного підприємства щодо ефективного

використання власних та залучених ресурсів у по"

рівнянні з іншими клубами для досягнення високих

спортивних результатів, то конкурентоспроможність

ліги полягає у здатності підтримувати конкурентний ба"

ланс між всіма клубами, щоб завоювати інтерес глядачів

не тільки на національному ринку, а й на міжнародно"

му, що проявляється у рівні доходів, які здатні генеру"

вати ліги.

Основними джерелами доходів професіональних

футбольних клубів є продаж прав на трансляції матчів,

квитків, а також спонсорство і реклама. Доходи, що ге"

неруються лігами охоплюють переважно продаж медіа

прав на трансляцію змагань, при чому їх продаж може

здійснюватися як ряду національних телетрансляторів,

так і ряду міжнародних. Велика частина доходів клуб"

ного футболу від трансляцій була отримана за рахунок

прав на телетрансляції внутрішніх матчів. Незважаючи

на те, що показники інтересу глядачів мають велике зна"

чення, доходи від продажу телевізійних прав в значній

мірі залежать від кон'юнктури місцевого телевізійного

ринку (наявність безкоштовних теле" та інтернет"транс"

ляцій і платного телебачення, число і рівень конкурую"

чих телетрансляторів).

Сукупний обсяг доходів всіх європейських фут"

больних клубів вищих дивізіонів від продажу прав на

трансляцію за 2014 фінансовий рік збільшився на 17%

в порівнянні з попереднім роком і склав 5,3 млрд євро,

що становить 34% сукупних доходів [1, с. 40]. Таке

зростання доходів відбулося переважно за рахунок ук"

ладених угод з телетрансляторами Прем'єр"лігою

Англії та вищим дивізіоном Німеччини ("Бундеслігою"),

що може свідчити про зростання глобального медіа

ринку.

У залежності від рівня розвитку футбольних ліг та

медіа ринку частка в структурі доходів футбольних

клубів, що генерується лігами в різних країнах варіюєть"

ся. В структурі доходів англійських футбольних клубів

в середньому доходи від продажу прав на трансляції

складають 49 %, італійських футбольних клубів — 51%,

турецьких футбольних клубів 45%, іспанських клубів

— 37%, французьких футбольних клубів — 34% [6].

Прем'єр"ліга Англії є найбільшою лігою за обсягом

доходів та з найбільшим рівнем конкуренції. Такий роз"

виток медіа ринку англійських клубів обумовлений най"

більшим рівнем доходів ліги від продажу прав на транс"

ляції та пропорційним їх розподілом між клубами за

спортивним принципом, відповідно до якого перший

клуб ліги отримує на 53 % більше, ніж останній, що сти"

мулює конкуренцію і максимізацію перемог кожного

клубу [7]. Прем'єр"ліга Англії уклала рекордну угоду

щодо продажу медіа прав на три наступні сезони в

розмірі 5,1 млрд фунтів стерлінгів, що значно підвищить
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конкурентоспроможність англійських футбольних

клубів в порівнянні з іншими європейськими клубами [8].

Для порівняння, доходи 14 українських футбольних

клубів від продажу прав на трансляції за 2014 рік сягну"

ли 6 млн євро, що складає лише 4% в структурі доходів

Прем'єр"ліги України, що свідчить про її нездатність

впливати на конкурентоспроможність українських

клубів [6]. Нерівномірність доходів футбольних клубів

від продажу прав на трансляції в різних країнах Європи

визначається різним рівнем дохідності суб'єктів націо"

нального медіа ринку. Рівень ефективності національ"

ного футбольного медіа ринку розраховує Європейсь"

кий союз футбольних асоціацій (УЄФА) шляхом по"

рівняльного аналізу показника валового доходу від

трансляцій в розрахунку на душу населення відповід"

ної країни. Для порівняння даний показник в Англії скла"

дає 35 євро, з тим же показником для вищих ліг в Східній

Європі в таких країнах, як Україна і Росія, де доходи

від продажу прав на телетрансляції складають менше

0,25 євро на душу населення [1, с. 43].

Такий низький рівень доходів українських клубів від

продажу прав на трансляції можна пояснити структур"

но неефективним футбольним ринком в Україні та низь"

кою міжнародною конкурентоспроможністю Прем'єр"

ліги України, а також відсутністю централізованого про"

дажу прав на трансляції. Проблема полягає в тому, що

не всі клуби Прем'єр"ліги України передали права сво"

го клубу на трансляції лізі з метою створення єдиного

телевізійного пулу та його централізованому продажу

на національному і міжнародному ринку.

На практиці кожен клуб України самостійно реалі"

зує права на трансляцію медіа групам на власний роз"

суд. На медіа ринку України лише дві групи транслю"

ють матчі українських клубів: ТОВ "Гравіс"Кіно" (теле"

канал "2+2"), та ТОВ "Медіа Група Україна" (телекана"

ли "Футбол 1" та "Футбол 2"), які конкурують між со"

бою за отримання права трансляції матчів певного клу"

бу, при цьому ведучи переговори на пряму з кожним

окремим клубом. Переваги централізованого колектив"

ного продажу прав на трансляцій показав досвід

Прем'єр"ліги Англії та Ліги Німеччини, до якого потрібно

прагнути Прем'єр"лізі України.

Індивідуальний продаж прав на трансляції здійсню"

вався клубами чемпіонату Іспанії, в результаті чого існу"

вали великі диспропорції в рівнях доходів найбільших

клубів ФК "Реал" Мадрид та ФК "Барселона" в по"

рівнянні з рештою клубів. Підписання королівського

декрету (Royal Decree Law 5/2015) від 30 квітня 2015 р.

щодо централізованого комерційного продажу прав у

професіональному футболі призвело до укладання кол"

лективної угоди Лігою Іспанії з телетрансляторами на 3

сезони, яка як очікується підвищить середні доходи

кожного клубу приблизно на 19 млн євро, а новий ме"

ханізм перерозподілу доходів дозволить скоротити роз"

рив у рівні доходів від трансляцій між першими і остан"

німи клубами в таблиці [9].

Оскільки структура європейського клубного футбо"

лу передбачає одночасну участь найкращих клубів у

національних і міжнародних змаганнях, то крім доходів

від трансляцій, що генеруються національною лігою,

клуби мають можливість отримувати доходи від орган"

ізатора європейського змагання, що передбачає призові

за перемогу в окремому матчі, вихід в наступний раунд

змагань, перемогу в турнірі тощо. Успішний виступ

клубів в Європейських клубних змаганнях, що прово"

дяться під егідою УЄФА дозволяє отримати додатко"

вий дохід, середня частка якого складає 8% в струк"

турі сукупних доходів всіх європейських клубів і 14% в

структурі клубів"учасників [1, c. 40].

Залежність між виступами футбольних клубів пев"

ної національної асоціації в єврозмаганнях та їх дохо"

дами від участі в них показує, що чим більше клубів пев"

ної країни успішно виступають у турнірах УЄФА, тим

вище місце в рейтингу займає асоціація і більше доходів

отримують її клуби (табл. 2).

На клубний рейтинг національної асоціації УЄФА

впливають результати виступів одночасно всіх клубів, у

той час як доходи, які отримують клуби залежать від їх

індивідуального виступу. Наприклад, Іспанія змогла очо"

лити рейтинг УЄФА за рахунок участі в фіналі найпрес"

тижнішого європейського клубного турніру Ліги Чемпі"

онів УЄФА 2013/14 двох іспанських клубів ФК "Реал"

Мадрид і ФК "Атлетико" Мадрид та перемозі в іншому

змаганні Ліга Європи УЄФА 2013/14 іспанського клу"

бу "Севілья", що призвело до найвищого рівня доходів

іспанських клубів від змагань УЄФА [11]. В результаті

успішного виступу ФК "Олімпіакос" (Греція) в Лізі Чем"

піонів УЄФА в сезоні 2013/14 клуб заробив 29 млн євро

із 37 млн євро, які припадають на долю 5 клубів Греції,

проте відсутність значного успіху в інших грецьких клу"

бах призвели до того, що Греція зайняла лише 15 місце

в рейтингу УЄФА.

Місце національної 
асоціації в рейтингу 
за рівнем доходів від 

змагань УЄФА 

Національна асоціація, 
клуби якої представляють 
країну у змаганнях УЄФА 

Доходи клубів відповідної 
країни від змагань УЄФА, 

млн євро за 2014 рік 

Місце національної 
асоціації в клубному 
рейтингу УЄФА за 
сезон 2013/14 

1 Іспанія 214 1
2 Англія 175 2
3 Німеччина 160 3 
4 Італія 128 4
5 Франція 95 6
6 Португалія  47 5
7 Росія 46 7
8 Греція 37 15
9 Нідерланди 36 16
10 Україна 32 9

Таблиця 2. Залежність між доходами клубів від участі в змаганнях УЄФА та рейтингом УЄФА
національних асоціацій

Джерело: розроблено автором на основі джерел [1, с. 44] і [10].
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Для найсильніших команд національної першості є

економічний стимул ефективно конкурувати на євро"

пейському рівні, що позитивно впливає на їх конкурен"

тоспроможність на національному рівні. З одного боку,

подальше зростання диспропорцій у рівні доходів між

першими і останніми командами у внутрішній лізі може

зрештою загрожувати існуванню останніх та підвищити

шанси на потрапляння провідних команд до змагань на

європейському рівні. З іншого боку, вища конкуренція

у внутрішній лізі знижує міжнародну конкурентоспро"

можність клубів на європейській арені, зумовлюючи

клуби використовувати найкращих гравців у всіх клуб"

них змаганнях, що підвищує конкурентоспроможність

внутрішньої ліги внаслідок збільшення непередбачува"

ності перемоги в чемпіонаті.

Хоча Прем'єр"ліга Англії характеризується найбіль"

шими надходженнями від трансляторів, проте схема

перерозподілу доходів Прем'єр"ліги не дозволила най"

кращим англійським клубам очолити рейтинг клубів за

рівнем доходів від трансляцій (табл. 3).

Кращий англійський футбольний клуб у 2014 році

заробив в 1,3 рази більше середнього показника в

Прем'єр"лізі Англії, а доходи іспанських найбільших

клубів перевищили середній показник Ліги Іспанії в 3,8

рази. Чемпіон Італії ФК "Ювентус" заробив в 2,3 рази

більше показника середнього доходу від трансляцій в

чемпіонаті Італії.

Всі клуби Прем'єр"ліги Англії входять до рейтингу

25 клубів за рівнем доходів від продажу прав на транс"

ляції, що безперечно позитивно сприяє нарощенню

конкурентоспроможності англійських клубів. Якщо в

сезоні 2014/15 футбольний клуб "Лестер" в своєму

першому сезоні в Прем'єр"лізі Англії ледве не вилетів

в нижчий дивізіон, то після отримання доходів від

трансляцій, ефективно використавши свої фінансові

можливості, в сезоні 2015/16 став чемпіоном ліги. А

такий високий рівень конкуренції в лізі, значно підви"

щує інтерес глядачів з усього світу, що робить Прем'єр"

лігу Англії найбільш конкурентоспроможною лігою в

світі.

В Іспанії існування великих диспропорцій в доходах

від трансляцій найкращих і найгірших клубів, пов'язана

з децентралізованою реалізацією прав, що дозволило

ФК "Реал" Мадрид та ФК "Барселона" очолити рейтинг

клубів Європи за рівнем доходів від трансляцій. Почи"

наючи з сезону 2015/16, очікується скорочення цих

диспропорцій шляхом централізованого продажу

прав і більш рівномірного розподілу доходів, що доз"

волить підвищити конкурентоспроможність як Ліги

Іспанії, так і іспанських футбольних клубів.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підсумовуючи дослідження в сфері економіки

спорту, можна зазначити, що матч, який відбувається

в рамках організованих змагань (турніру, кубку або

ліги), дозволяє підвищити ступінь протистояння і ба"

жання всіх учасників здобути перемогу. Економісти

відзначають, що визначальним чинником попиту на

матч є інтерес телеглядачів та відвідувачів, в основі

якого лежить невизначеність результату. А для підтри"

мання найвищого ступеню інтересу в лігах необхідне

перешкоджання монополії та підтримання конкурентно"

го балансу, який досягається шляхом ряду обмежень

на ринку праці таких, як гранична кількість гравців, яка

може бути заявлена для участі у змаганні та пропорцій"

ного перерозподілу доходів від продажу прав на транс"

ляцію чемпіонату на основі спортивних показників.

Рівень обмежень європейської моделі футбольних ліг є

більш ліберальним в порівнянні з північноамерикансь"

кою моделлю спортивних ліг, що створює більші мож"

ливості для футбольних клубів щодо управління конку"

рентоспроможністю.

Нарощення конкурентоспроможності клубів за ра"

хунок продажу прав на трансляцію залежить від рівня

дохідності суб'єктів медіа ринку в країні та конкуренції

на ньому, від популярності та інтересу до чемпіонату з

боку телеглядачів і відвідувачів. Найчастіше продаж

прав на трансляцію чемпіонату здійснюється лігами, а

отримані доходи розподіляються між клубами в залеж"

ності від зайнятого місця та інших факторів, таких як

телевізійний рейтинг, кількість переглядів тощо. Здат"

ність ліг впливати на конкурентоспроможність клубів

характеризується часткою доходів від трансляцій в

структурі сукупних доходів кожного окремого клубу.

Яскравим прикладом такого впливу є Прем'єр"ліга

Англії, яка є найбільшим чемпіонатом за обсягом до"

ходів від трансляцій, і за рахунок ефективної схеми роз"

поділу доходів їй вдається підтримувати високий рівень

конкуренції в чемпіонаті.

Вплив Прем'єр"ліги України на конкурентоспро"

можність клубів був досить низьким за результатами

2014 року, що підтверджується низькою часткою (4%)

доходів від продажу прав на трансляцію в структурі су"

купних доходів клубів. Зміна формату змагань та ско"

рочення кількості учасників не будуть мати ефекту на

рівень конкуренції в чемпіонаті без значних інвестицій,

які повинна залучити ліга від спонсорів, реклами, цент"

ралізованого продажу прав на трансляції та скороченні

диспропорцій в рівнях доходів перших і останніх клубів.

Ліга обмежується лише організацією змагань, не

здійснюючи суттєвий вплив на рівень конкуренції в чем"

піонаті і на підвищення доходів футбольних клубів Ук"

раїни.

Можна виділити наступні ключові причини низько"

го впливу Прем'єр"ліги України на конкурентоспро"

можність клубів:

№ Клуб 
Доходи від 
трансляцій,  
млн євро 

Частка в 
структурі 
сукупних 
доходів 
клубу, % 

1 «Реал» Мадрид (Іспанія)  142 26
2 «Барселона» (Іспанія) 139 29 
3 «Манчестер Сіті» (Англія) 122 29
4 «Ліверпуль» (Англія) 121 40
5 «Челсі» (Англія) 119 31
6 «Манчестер Юнайтед» (Англія) 116 22
7 «Арсенал» (Англія) 114 32 
8 «Тоттенхем» (Англія)  107 50
9 «Евертон» (Англія) 106 73
10 «Ювентус» (Італія) 101 36

Таблиця 3. Рейтинг футбольних клубів за рівнем
доходів від трансляцій за 2014 фінансовий рік

Джерело: [1, с. 42].
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1. Відсутність колективного централізованого про"

дажу прав на трансляції, що ефективно використовуєть"

ся в топ"чемпіонатах Європи, а в Іспанії навіть перехід

до колективного централізованого комерційного про"

дажу прав на трансляції у професіональному футболі

був встановлений на державному законодавчому рівні,

оскільки уряд зацікавлений у створенні сприятливих

умов для розвитку футбольної галузі. В Україні урядо"

ва підтримка професіонального футболу фактично

відсутня.

2. Низький розвиток медіа ринку України, про що

свідчить показник рівня доходів українських клубів від

трансляцій на душу населення (0,25 євро), що більш ніж

в 1000 разів менше, ніж в Англії. Зміна формату чемпіо"

нату, яка дозволила підвищити кількість рейтингових

матчів, не призвела до укладання вигіднішої угоди з те"

летрансляторами, в результаті чого для деяких клубів

вигідніше здійснювати продаж своїх медіа прав на пря"

му певному телетранслятору.

3. Конфлікт інтересів між двома телетранслятора"

ми, які конкурують між собою і домовляються з кож"

ним окремим клубом індивідуально, що перешкоджає

консолідації прав лігою та їх централізованому прода"

жу.

4. У цілому погіршення економічної ситуації в країні,

що призводить до зменшення інвестицій у неприбутко"

вий вид діяльності, яким наразі є український профе"

сіональний футбол.

Перспективи підвищення впливу Прем'єр"ліги Украї"

ни на конкурентоспроможність українських футбольних

клубів досить малі і стрімких позитивних змін в украї"

нському професіональному футболі не очікується до тих

пір, поки ліга не перейде до моделі централізованого

продажу прав на трансляцію на внутрішньому і міжна"

родному ринках та не зможе залучити інвесторів і спон"

сорів, які підвищать доходи клубів. У результаті чого

клуби будуть мати можливість залучити більш сильні"

ших гравців, що в свою чергу підвищить інтерес до чем"

піонату та конкурентоспроможність українських клубів.

Таким чином, можна вважати, що без розвинутого

внутрішнього чемпіонату і високої конкуренції в ньому,

клуби не можуть бути конкурентоспроможними на

міжнародній арені. На основі високого впливу націо"

нальних ліг в управлінні конкурентоспроможністю фут"

больного клубу можуть формуватися джерела конку"

рентних переваг, які базуються на вищому рівні доходів

від трансляцій в порівнянні з іншими лігами та ефектив"

ному використанні наявних та залучених ресурсів в умо"

вах конкурентного ринку.
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Мета статті полягає у вдосконаленні основних економічних понять, пов'язаних з інвестицій#
ною діяльністю. В сучасних умовах розвитку та реформування економіки інвестиції дістають
дедалі ширше трактування, адже включають в себе нові, раніше не освоєні ресурси та інно#
ваційні процеси. Це пов'язане, насамперед, з прискоренням розвитку та стрімким впровад#
женням науково#технічного прогресу у всіх сферах — від виробництва до людського капіталу.
Також інвестиції є одним з чинників, що сприяють ефективному відновленню функціонування
економіки в кризові періоди, що на сьогодні є актуальним питанням, зважаючи на нестабільну
політичну та економічну ситуацію в державі. Однією з найважливіших цілей щодо ефективності
соціально#економічного розвитку регіону та країни загалом є активізація інвестиційних про#
цесів, яка неможлива без чіткого уявлення теоретичних аспектів, пов'язаних зі сферою інвес#
тування. Проте сам термін "інвестиції" у сучасній науковій літературі у всій своїй повноті ще не
висвітлено та потребує подальшого вдосконалення. У статті розглянуто різні підходи щодо виз#
начення теорії інвестицій. На основі проведення теоретичного аналізу основних понять, що
пов'язані зі сферою інвестування таких, як "інвестиції", "інвестиційна діяльність", "інвестицій#
ний процес", виокремлено основні авторські відмінності та особливості у їх трактуванні. Розк#
рито науково#теоретичні основи здійснення інвестиційної діяльності. Систематизовано визна#
чення терміну "інвестиції" різними авторами, що раніше досліджували цю економічну катего#
рію. На основі цих узагальнень надано авторське визначення понять "інвестиції" та "інвести#
ційна діяльність". Для вирішення поставлених завдань у статті використано такі методи науко#
вих досліджень: аналіз та синтез, порівняння, системний підхід, систематизація та узагаль#
нення. Теоретичну та методологічну основу даного наукового дослідження складають еко#
номічні праці вітчизняних та закордонних авторів на тему інвестування. Основним завданням
для подальших досліджень у сфері інвестування є поглиблене визначення теоретичних та ме#
тодичних аспектів у відповідності до сучасних економічних умов.

The aim of this study is to improve basic economic concepts related to investment activities.
Investments have increasingly wide interpretation in modern conditions of economic development
and reforming the national economy, as include new, previously undeveloped resources and
innovative processes. It is associated with accelerated development and rapid introduction of
scientific and technological progress in all areas — from manufacturing to human resources. Also
investment is one of the main factors that contribute to effective recovery of the economy in times of
crisis, which is now a pressing issue, considering the unstable politic and economic situation in the
country. Activization of investment processes is one of the major goals towards efficiency of social
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес реформування економіки неможливий без

постійного розширення та відтворення виробничих по"

тужностей суб'єктів господарювання, тобто ефективно"

го здійснення інвестиційної діяльності незалежно від

того, чи це відбувається на рівні окремого регіону або

ж цілої країни, адже ці процеси взаємопов'язані. В краї"

нах з високим економічним розвитком процес інвесту"

вання займає одну з найважливіших місць у стратегіч"

ному планування розвитку держави.

Проте, не зважаючи на це, досі немає єдиного, уні"

версального трактування терміну, яке б відображало всі

аспекти діяльності, що пов'язана з інвестуванням, та

включало б у себе певні нюанси у зв'язку з відмінностя"

ми, що зустрічаються в залежності від типу інвестова"

них ресурсів або ж у залежності від певної галузі, куди

ці ресурси направлені.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти, пов'язані зі сферою інвестицій,

досліджувало багато науковців всередині та за межами

нашої держави. Вагомий внесок у розвиток економіч"

ної науки відносно питань інвестування зробили такі

вчені, як І. Бланк, І. Шарп, С. Фішер, Р. Дорнбуш, В. Фе"

доренко, А. Пересада, Н. Ігошин, Л. Борщ, Л. Сорока,

Т. Теплова та інші.

МЕТА СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Метою статті є удосконалення визначень окремих

термінів, що пов'язані з економічною категорією "інве"

and economic development of the region and the country in general. It can not be done without a
clear understanding of the theoretical aspects related to the field of investment. However, the term
"investment" in the contemporary scientific literature has not highlighted enough and needs further
improvement. Different approaches to the definition of investment theory are considered in the
article. Based on the theoretical analysis of the basic concepts related to the field of investment,
such as "investment", "investment activity", "investment process", main differences and peculiarities
in its interpretation have been determined. Scientific and theoretical basis of investment activity
have been analyzed. The definition of "investment" by different authors that previously studied this
economic category has been systematized. Based on generalization of these terms, own definitions
of "investment" and "investment activities" have been formulated. The following general scientific
methods have been used: analysis and synthesis, comparison, system approach, systematization
and generalization. The main economic works of national and foreign authors on investment formed
the theoretical and methodological basis of this research. Further definition of theoretical and
methodological aspects according to current economic conditions is the main objective for future
research in the field of investment.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, капітальні вкладення, прибу�

ток, соціально�економічний розвиток.

Key words: investment, investment activity, investment process, capital investments, income, social and economic

development.

стування", та систематизація поняття "інвестиції" на ос"

нові досліджень економічних праць вітчизняних та за"

рубіжних науковців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні не існує однозначного терміну для ви"

значення інвестицій та пов'язаних з ними термінів —

інвестиційної діяльності, інвестиційного процесу тощо.

Чимало авторів, що досліджують дані питання, вклада"

ють в них свій зміст відповідно до контексту, в якому

розглядають ці поняття.

Для того, аби сформувати свою думку щодо цієї

економічної категорії, всебічно розглянемо основний

термін, що використовується для характеристики діяль"

ності у сфері інвестування, а саме — "інвестиції".

Існують певні розбіжності в тлумаченні самого ви"

значення "інвестиції", адже воно є досить широким і

всеохоплюючим. Поняття "інвестиції" походить від ла"

тинського слова "investire" — що означає "одягати,

оточувати", або вкладати певні цінності в об'єкти

підприємницької діяльності. Дехто вважає, що сюди

входять лише капіталовкладення, та це поняття є зас"

тарілим, адже в сучасному світі, особливо беручи до

уваги досвід США та країн Європейського Союзу, інве"

стиціями вважаються радше фінансові вкладення

(придбання цінних паперів, інновацій, інтелектуальної

власності). Та не завжди такі вкладення є інвестиція"

ми, наприклад, купівля цінних паперів, земельної ділян"

ки або інші так звані споживчі інвестиції, є радше транс"

фертними операціями, в результаті яких змінюється

власник, а не відбувається реальний приріст капіталу

[4].
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Щодо радянського періоду економіки, то на той

період сам термін "інвестиції" в словниках та довідни"

ках не досить поширений, натомість переважає поняття

"капітальні вкладення", що визначаються як фінансові

засоби, призначені для простого або розширеного

відтворення основних фондів у виробничій та невироб"

ничій сферах [11, с. 100]. Натомість, Академічний тлу"

мачний словник (1970—1980 рр.) визначає термін "інве"

стиції" досить вузько, лише як вкладений капітал [3].

Словник іншомовних слів О.С. Мельничука [16] теж

визначає інвестиції не досить коректно, як "довгостро"

кове вкладення капіталу (коштів) у різні галузі еконо"

міки, переважно за межами країни", без зазначення

мети такої діяльності.

Дещо повніше зміст інвестицій розкрито в Еко"

номічній енциклопедії [7] — "це довгострокові вкладен"

ня капіталу у власній країні або за кордоном у підприє"

мства різних галузей, соціально"економічні програми,

підприємницькі та інноваційні проекти, що дають відда"

чу через певний строк після вкладення".

Вивчаючи інвестиції як економічну категорію звер"

німось, насамперед, до основних законодавчих актів,

що визначають та регулюють інвестиційну діяльність на

території України.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" [1] дає

таке визначення інвестицій: "Інвестиції — це види май"

нових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в

об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в ре"

зультаті якої створюється прибуток (дохід) та (або) до"

сягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути:

— грошові кошти, цільові банківські вклади, паї,

акції та інші цінні папери;

— рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди,

устаткування та інші матеріальні цінності);

— майнові права, які випливають з авторського пра"

ва, досвід та інші інтелектуальні цінності;

— сукупність технічних, технологічних, комерційних

та інших знань, що оформлені у вигляді технічної доку"

ментації, навичок та виробничого досвіду, необхідних

для організації того чи іншого виду виробництва, але не

запатентованих (ноу"хау);

— права користування природними ресурсами —

землею, водою, будівлями, спорудами, обладнанням,

та інші майнові права.

Інвестиції у відтворення основних фондів та на

приріст матеріально"виробничих запасів здійснюються

у формі капітальних вкладень" [1].

У Законі України "Про оподаткування прибутку

підприємства" [2] термін інвестиції подається дещо

спрощено, а саме як "господарські операції, що пе"

редбачають придбання основних фондів нематері"

альних активів, корпоративних прав та цінних па"

перів в обмін на кошти або майно". Це також до"

сить вузьке трактування, адже в цьому визначенні

не зазначені головні цілі, заради яких і здійснюють"

ся ці операції, та не повністю розкрито об'єкти інве"

стування.

Економічна категорія "інвестицій" знаходить своє

відображення у працях багатьох закордонних еко"

Таблиця 1. Основні тлумачення терміну "інвестиції"
вітчизняними та закордонними науковцями

№№ Джерело Визначення
1 
 В.Г. Федоренко [19] Інвестиції - довготермінові вкладення капіталу в підприємства та галузі економіки з метою його 

нарощування в майбутньому та отримання прибутку 
2 У. Шарп [21] Інвестиції – це відмова від певних цінностей в даний момент на користь отримання цих цінностей 

в майбутньому 
3 
 Т.В. Теплова [18] Інвестиції – це поточні вкладення різноманітних ресурсів, включаючи грошові, з метою 

отримання користі в майбутньому 
 
4 Дж. Кейнс [10] Інвестиції – це поточний приріст цінності капітального майна внаслідок виробничої діяльності 

певного періоду, та частина прибутку за поточний період, що не була використана у споживанні 
 
5 

К.Р. Макконелл,  
С.Л. Брю [12] 

Інвестиції – витрати на утворення нового виробництва, нагромадження засобів вже існуючого та 
збільшення матеріальних запасів 

 
6 А.А. Пересада [13] 

Інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу в різні галузі та сфери економіки, 
інфраструктуру, соціальні програми, охорону довкілля з метою розвитку виробництва, соціальної 
сфери, підприємництва ,отримання прибутку 

 
7 Н.В. Ігошин [9, с. 8] 

Інвестиції – це витрати грошових засобів, які направлені на відтворення капіталу, його підтримку 
та розширення. В найбільш загальній формі інвестиції – це вкладення вільних грошових засобів у 
різні форми фінансового та матеріального багатства 

8 В.В. Селезньов  
[15, с. 112] 

Інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу в різні галузі народного господарства з метою 
отримання прибутку 

 
9 А.І. Бутук [6, с. 243] 

Інвестиції – це комплекс витрат у вигляді довгострокових вкладень державного або приватного 
капіталу в будь-які галузі міжнародної економіки, які реалізуються з метою отримання крупних 
доходів: грошових коштів, банківських вкладень, паїв, акцій й інших цінних паперів, обладнання, 
машин, ліцензій, у тому числі і на товарні знаки 

 
 
10 

А.Г. Загородній,  
Г.Л. Вознюк,  
Г.О. Партин [8, с. 196] 

Інвестиції - це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що їх вкладають в об’єкти 
підприємницької та інші види діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального 
ефекту; капітальні вкладення в розвиток виробництва чи невиробничу сферу 

 
11 Л.М. Сорока [17] 

інвестиції – це всі види грошових, майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
підприємства, підприємницькі проекти й програми, які сприяють розвитку виробництва та 
невиробничої сфери, підприємництва, з метою отримання прибутку та соціального ефекту 

12 Л.М. Борщ [5,с.16] Інвестиції – це не що інше, як вилучення економічних благ з поточного споживання та 
використання їх у майбутньому й одночасно як створення запасу 

 
13 Г. В. Савицька  

[14, с. 383] 

Інвестиції – це довгострокове вкладення коштів у активи підприємства з метою розширення 
масштабів діяльності, збільшення прибутку, підвищення конкурентоспроможності та ринкової 
стабільності підприємства 

 
14 

С. Фішер,  
Р. Дорнбуш, 
Р.Шмалензі [20, с. 549] 

Інвестиції – це витрати на створення нових потужностей з виробництва машин, фінансування 
житлового, промислового або сільськогосподарського будівництва та запасів 
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номістів. Основні визначення терміну "інвестиції" ви"

кладено в таблиці 1.

На основі проведеного наукового дослідження мо"

жемо зазначити, що основною відмінністю є те, що інве"

стиції самі по собі — це ресурс, а процеси та стадії, що

інвестиції проходять від моменту їх вкладення і до отри"

мання певного результату, це все"таки інвестиційний

процес.

Як бачимо з таблиці 1, одні автори визначають інве"

стиції лише як вкладення з метою отримання прибутку,

інші вбачають в інвестиційній діяльності можливість для

розвитку підприємництва, окремої галузі економіки, а

також певні соціальні ефекти.

Така багатоваріантність трактовок означає лише те,

що інвестиції є важливою складовою у творенні еконо"

міки на мікро" та макрорівнях. На основі цих дослід"

жень, можемо визначити головні ознаки інвестицій:

— очікуваний дохід;

— цілеспрямованість інвестиційних вкладів;

— варіативність інвестиційних ресурсів;

— створення нових суб'єктів господарювання або

розширення, оновлення вже існуючих;

— ризиковість;

— визначений період інвестування;

— соціальні ефекти.

Інвестиції включають в себе як цикл створення

певної продукції, так і його елементи, як наприклад,

наукові дослідження, проектні роботи, інженерно"

конструкторську діяльність, саме виробництво, його

розширення або реконструкцію, утилізаційну

діяльність.

Проте не слід ототожнювати поняття "інвестиції" та

"капітальні вкладення". Останні являють собою лише

вкладення у відтворення основних фондів підприємства

— у споруди, устаткування, транспортні засоби тощо.

Інвестиції можуть бути спрямовані також на збільшен"

ня обігових коштів підприємства та придбання немате"

ріальних активів. Можемо зазначити, що капітальні

вкладення — це і є частина інвестицій.

Існують також певні розбіжності у тлумаченні

термінів "капітальні вкладення" та "капітальні інвес"

тиції". Якщо звернутися до економічного словника

[7], то можемо побачити, що дані терміни є синоніма"

ми, а отже, не відрізняються за своїм економічним

змістом.

Як і в будь"якій системі, в процесі інвестування існує

об'єкт, суб'єкт, мета та середовище, в якому вони фун"

кціонують. Об'єктом виступає підприємство або галузь,

куди залучаються інвестиції (основні та оборотні кош"

ти, інтелектуальні цінності, інновації, цінні папери), су"

б'єктом — інвестор (державні органи влади, фізична

або юридична особа України та інших держав, що вкла"

дає кошти в об'єкт інвестування, підприємства, державні

та міжнародні організації).

Щодо джерел фінансування інвестиційних проектів

регіону, то їх можна розділити на дві групи — бюджетні

(кошти державних та місцевих бюджетів) та небюджетні

(кредити, позики, внутрішні та іноземні інвестиції).

Згідно з ЗУ "Про інвестиційну діяльність" [1], інвес"

тором вважається суб'єкт інвестиційної діяльності, що

приймає рішення про вкладення власних, позичкових

або залучених майнових та інтелектуальних цінностей

у об'єкти інвестування. Інвестор може виступати в ролі

вкладника, кредитора, покупця та виконувати функції

будь"якого учасника інвестиційної діяльності. Метою

інвестиційної діяльності, зазвичай, вважається отриман"

ня прибутку або вирішення певних соціальних проблем.

Якщо питання прибутку актуальне для всіх суб'єктів інве"

стування, враховуючи особисті інтереси інвесторів, то

досягнення соціального ефекту, в першу чергу, це зав"

дання держави або місцевих законодавчих органів,

адже в результаті цей ефект поширюється на велику

кількість людей, які до цього процесу не мають відно"

шення. Мають місце так звані позитивні екстерналії, або

побічні ефекти, коли певні вигоди випадають на долю

третьої сторони, яка прямо не бере участь в економіч"

ному процесі.

На основі проведених досліджень можемо сформу"

лювати власне визначення терміну "інвестиційна діяль"

ність" — це сукупність процесів економічного, фінан"

сового, юридичного характеру за участю суб'єктів інве"

стування у системі вкладень з метою отримання прибут"

ку або досягнення певного ефекту для суспільства.

Інвестиції на регіональному рівні є запорукою ефек"

тивних структурних зрушень в економіці не тільки кон"

кретного регіону, але впливають на економічний стан

країни загалом. Саме за рахунок зростання динаміки

залучення інвестицій відбувається економічне зростан"

ня, підвищуються показники господарської діяльності

підприємств та конкурентоспроможність цілого регіо"

ну.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі проведеного дослідження можемо зро"

бити висновок, що поняття, пов'язані з інвестиційною

діяльністю, розглядаються багатьма сучасними еконо"

містами в залежності від сфери їх вкладення та основ"

них цілей, з якими ця діяльність провадиться.

Аналіз опрацьованих джерел з даної теми показав,

що існує чимало авторських визначень та поглядів на

інвестиції та інвестиційну діяльність, та жодне не мож"

на вважати завершеним, адже прогрес, інноваційні про"

цеси в економіці не дозволяють зупинитись на якомусь

конкретному етапі дослідження. Узагальнюючи дослі"

джений матеріал, можемо сказати, що "інвестиції — це

конкретні ресурси, вкладені інвестором у об'єкт інвес"

тування в певній галузі, що сприяють розвитку цієї га"

лузі в майбутньому та дозволяють отримати фінансові

ресурси, що перевищують початковий вклад".

Актуальність цих досліджень зумовлена тим, що на

сьогодні, зважаючи на політичну нестабільність в дер"

жаві, вітчизняна економіка як ніколи потребує сталого

зростання у кількості залучених інвестицій задля покра"

щення фінансової стійкості всіх галузей господарюван"

ня.

Постійне вдосконалення у процесах здійснення інве"

стицій та, на основі цього, подальше формулювання їх

визначень є питаннями, що потребують досліджень у

майбутньому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація інноваційного потенціалу науково"

технічної продукції залежить від економічних умов

її ринкової комерціалізації. Але в деяких сферах,

пов'язаних із продовольством як першорядні час"

то постають вимоги до якості та безпечності про"
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ПРОЕКТУ ВИРОБНИЦТВА СТЕВІЇ ЯК УМОВИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

У статті розроблено науково#методичні підходи щодо реалізації інвестиційного проекту ство#
рення індустріального парку на основі вирощування стевії як умови забезпечення продоволь#
чої безпеки.

Проведені дослідження доводять, що реалізація інноваційного потенціалу природних цукро#
замінників передбачає ефективне функціонування всієї ієрархії ринкових інституцій та інсти#
тутів: науки, освіти, бізнесу, державної та міжнародної підтримки. Сталий розвиток аграрного
сектору в умовах прискорення глобалізаційних та інтеграційних процесів, загострення конку#
рентної боротьби на внутрішніх і світових ринках не можливий без запровадження нововведень
у цій сфері.

In the article the scientific and methodological approaches to the implementation of the investment
project of industrial park based on the cultivation of stevia as a food security conditions.

Our studies show that the implementation of the innovative potential of natural sweeteners provides
efficient functioning of market institutions and hierarchy of institutions: science, education, business,
government and international support. Sustainable development of the agricultural sector in terms
of accelerating globalization and integration processes, increased competition in domestic and global
markets is not possible without the introduction of innovations in this area.

Ключові слова: стевія, природні цукрозамінники, інноваційна діяльність, індустріальний парк.
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дуктів, що впливають на здоров'я людей. Виробниц"

тво природних цукрозамінників на прикладі стевії

показує, що кінцева продукція значно вища за

ціною від синтетичних цукрозамінників, але в де"

сятки разів випереджає їх за якістю і безпечністю

для здоров'я.

I. Fedun,
Doctor of economics, associate professor, department professor Kyiv National of Trade and Economics
K. Novitsky,
Teacher at PVNZ "Khmelnitsky University of Economics",  Khmelnitsky

FEATURES OF REALIZATION THE INVESTMENT PROJECT OF PRODUCTION
STEVIA AS A CONDITION OF FOOD SECURITY
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Впровадження інновацій та новітніх технологій в

аграрній сфері дасть змогу покращити показники її

діяльності, забезпечити продовольчу безпеку.

Отже, актуальним є залучення зарубіжного бізнесу

інвестувати в розвиток української аграрної галузі. Зок"

рема найбільш привабливим напрямом інвестицій зали"

шається рослинництво.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми, пов'язані з розвитком цукрової галузі і

природних цукрозамінників України, знайшли широке

відображення в аграрній економічній літературі.

До найбільш комплексних належать праціТ.В. Багія,

В.Ф. Зубенко, Є.В. Нікола, М.В. Роїка, В.Й. Cтефанчука,

П.Т. Саблука та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є науково"методичні підходи щодо

реалізації інвестиційного проекту створення індуст"

ріального парку на основі вирощування стевії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах господарювання реалізація інно"

ваційного потенціалу будь"кого підприємства потребує

розробки й впровадження комплексу заходів щодо ви"

яву як стримуючих,так і прискорюючих факторів, які

впливають на процес трансферу інновацій.

Рис. 1. Етапи реалізація інноваційного задуму зі створення
та функціонування індустріального парку

Джерело: власні дослідження та узагальнення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 1. Визначення усіх зацікавлених сторін та дослідження їхніх цілей при 
реалізації задуму 

Ініціатор проекту – 
Тернопільська 

обласна державна 
адміністрація 

Керуючий орган – 
СТОВ «Дружба» 

Учасники проекту – СТОВ «Вікторія»,  
«Бережанський агротехнічний інститут», 
Інститут біоенергетичних культур та 
цукрових буряків НААН, СтевіяКорп 

Етап 2. Визначення концептуальних засад реалізації проекту 

Резюме проекту Попереднє техніко-економічне 
обґрунтування проекту 

Попереднє погодження усіх 
зацікавлених сторін 

Етап 3. Визначення концепції та розробка необхідної документації 

Розробка концепції 
індустріального 

парку 

Аналіз бюджетної 
ефективності 

Розробка бізнес-
плану проекту 

Аналіз ризиків  

Етап 4. Залучення ресурсів, будівництво та виробництво 

Будівництво об’єктів 
виробничої й 
обслуговуючої 
інфраструктури, 

початок виробничого 
циклу, вихід на 

проектну потужність 

Отримання 
сільськогосподарськими 

підприємствами 
необхідної технології з 

вирощування та 
переробки стевії 

Залучення необхідних 
фінансових та інших ресурсів, 

будівництво об’єктів 
виробничої й обслуговуючої 
інфраструктури та початок 

виробничого циклу 

Етап 5. Отримання ефекту від реалізації задуму, рефінансування 
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Відповідно до проведених досліджень можна

стверджувати, що впровадження механізму реал"

ізації інновацій включає теоретико"методологіч"

ний, організаційний, економічний і фінансовийб"

локи.

На етапі впровадження фундаментальні розроб"

ки оцінюються за наявністю нових знань і теоретич"

них положень, а прикладні дослідження" за макси"

мальною швидкістю й оперативністю інформуван"

ня товаровиробників пропонувати наукову продук"

цію.

Реалізація будь"якого інвестиційного задуму, а

тим більше такого масштабного проекту, як створен"

ня індустріального парку, потребує не лише вели"

кого обсягу інвестицій, а й розробки шляхів і ме"

ханізмів їх залучення [2].

Проведені дослідження доводять, що успішна

реалізація ідеї зі створення та функціонування інду"

стріального парку потребує забезпечення виконан"

ня п'яти основних етапів (рис. 1).

Так, для успішної реалізації ідеї необхідно ро"

зуміння участі в цьому проекті усіх зацікавлених

сторін.

Враховуючи сучасні тенденції щодо розвитку

місцевого самоврядування й передачі частини управ"

лінських функцій від державного до місцевого рівня

управління, світовий і вітчизняний досвід реалізації та"

ких проектів, а також проведені у Тернопільській області

дослідження, можна стверджувати, що ініціатором ство"

рення індустріального парку є Тернопільська обласна

державна адміністрація [1].

При цьому основою зацікавленості облдержадміні"

страції при створенні індустріального парку та реалізації

інноваційного проекту з виробництва й переробки стевії

є:

— забезпечення збалансованості, пропорційності та

комплексності соціально"економічного розвитку Терно"

пільської області;

— підвищення частки малих і середніх підприємств

виробничого профілю у структурі валового регіональ"

ного продукту;

— забезпечення потреб жителів регіону в природ"

них цукрозамінниках і продуктах їх перероблення;

— формування конкурентного середовища в регі"

оні;

— збільшення бази оподаткування та податкових

надходжень до місцевого бюджету;

— формування сприятливого інвестиційного кліма"

ту в регіоні;

— створення нових робочих місць у Тернопільській

області.

Керуючий орган індустріального парку — СТОВ

"Дружба". Основою зацікавленості сільськогосподарсь"

кого підприємства є, насамперед, можливість реалізації

інноваційного проекту з виробництва й переробки стевії,

що у свою чергу дозволить покращити його фінансо"

вий стан, забезпечити робочими місцями членів това"

риства, а також задіяти у виробничому процесі не за"

вантажені потужності.

Учасники проекту також мають зацікавленість у

його реалізації. Так, метою СТОВ "Вікторія", анало"

гічно до СТОВ "Дружба", є одержання прибутку, за"

безпечення робочими місцями членів товариства, а

також задіяння у виробничому процесі не заванта"

жених потужностей. Інститут біоенергетичних куль"

тур та цукрових буряків НААН має на меті отриман"

ня додаткового доходу й апробація результатів на"

укових досліджень щодо вирощування й переробки

стевії при її товарному виробництві. ВП НУБіП Ук"

раїни "Бережанський агротехнічний інститут" праг"

не до підвищення кваліфікації викладачів і спец"

іалістів, проведення польових навчань, долучення

студентів і слухачів до інноваційного виробництва,

а також покращення їхніх навичок, набуття ними

досвіду та новітніх здібностей.

Особливу роль у процесі реалізації інвестиційного

задуму зі створення індустріального парку відіграє ком"

панія інвестор — Стевія корпорація (США)[3]. Згідно з

проведеними дослідженнями, основною метою участі

цієї компанії є розміщення тимчасово вільних коштів у

реальному секторі економіки, підвищення власної інве"

стиційної привабливості, отримання стабільного припли"

ву фінансових коштів за рахунок дивідендів від участі у

проекті, а також створення логістичного бази на тери"

торії СТОВ "Віторія".

На другому етапі реалізації інвестиційного заду"

му зі створення індустріального парку визначають

концептуальні засади його реалізації. Так, основою

цього проекту є забезпечення потреб жителів Терно"

пільської області у природних цукрозамінниках.

Відповідно до цієї мети формулюється резюме, роз"

робляється попереднє техніко"економічне обгрунту"

вання можливості її реалізації та формується пакет

попередніх договорів усіх зацікавлених у реалізації

проекту сторін. При цьому в договорах чітко обумов"

люються функції та завдання кожного з учасників, а

також обсяги й попередні строки реалізації постав"

лених завдань.

Рис. 2. Концептуальні засади створення
індустріального парку "СтевіяCТернопіль"

Джерело: власні дослідження та узагальнення.
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На третьому етапі формуються концептуальні заса"

ди, визначається та розробляється необхідна докумен"

тація для реалізації інвестиційного задуму, що перед"

бачає концентрацію на обмежений території виробни"

чої інфраструктури, логістики, житлової інфраструкту"

ри, індустрії вільного часу та відпочинку і комплексний

сервіс у сфері медичних, адміністративних, юридичних,

управлінських та інших видів послуг. Об'єднання на двох

площадках промислового, наукового і людського по"

тенціалу, крім перерахованих вище переваг, сприятиме

уникненню транспортних проблем мегаполіса і збільшу"

ватиме час для самовдосконалення особистості.

У цілому концептуальні засади створення індуст"

ріального парку відображено на рис. 2.

Так, створення індустріального парку відігравати"

ме важливу роль у задоволенні потреб вітчизняних спо"

живачів природних цукрозамінників, забезпечуватиме

новими робочими місцями місцевих жителів і збільшить

обсяги надходжень до місцевого бюджету. В роботі

індустріального парку планується задіяти жителів сіл:

Лозова, Курники і Байківці Тернопільської області,

а також викладачів, спеціалістів і студентів ВП НУБіП

України "Бережанський агротехнічний інститут", що

впливатиме на якість їхньої освіти.

ВИСНОВОК
Отже, динаміка світових тенденцій підштовхує

сільськогосподарські підприємства України до відпові"

дної інноваційної діяльності без якої неможливий роз"

виток економіки держави. Змінити економічну ситуацію

в Україні можна шляхом використання інноваційних

проектів, досягнень сучасної науки і високих технологій

як головного ресурсу економічного зростання.

Відповідно до результатів дослідження реалізація

проекту зі створення індустріального парку "Стевія"Тер"

нопіль" забезпечить:

— збільшення обсягів прямих інвестицій у реальний

сектор економіки, необхідних для забезпечення дина"

мічного економічного розвитку Тернопільської області

та інших областей України (Хмельницької, Вінницької,

Закарпатської);

— підвищення продуктивності, ефективності та кон"

курентоспроможності економіки регіону;

— створення нових робочих місць із потенціалом

підвищення кваліфікації жителів регіону в кількості до

200 робочих місць;

— збільшення можливостей для місцевого малого

та середнього підприємництва за рахунок появи нових

виробничих потреб і зв'язків; створення інженерно"

транспортної інфраструктури для бізнесу;

— підвищення, за рахунок появи нових бізнесів,

рівня життя й рівня соціального захисту громадян, що

проживають в регіоні;

— покращення інженерно"транспортної інфра"

структури селища Лозова та інфраструктури регіону за"

галом.

Враховуючи світовий досвід щодо залучення інвес"

тицій, нами розроблено концептуальні засади індустрі"

ального парку "Стевія"Тернопіль". При цьому успішна

реалізація ідеї зі створення та функціонування індуст"

ріального парку потребує забезпечення виконання п'я"

ти основних етапів: виявлення усіх зацікавлених сторін

та дослідження їхніх цілей при реалізації задуму, опра"

цювання концептуальних засад реалізації проекту, роз"

робка необхідної документації, залучення фінансів, бу"

дівництво та виробництво, отримання ефекту від реалі"

зації задуму та рефінансування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У системі суспільного відтворення інвестиціям належить

найважливіша роль у справі відновлення і збільшення ви"

робничих ресурсів, що забезпечують певні темпи економіч"

ного зростання. Якщо уявити суспільне відтворення як сис"

тему виробництва, розподілу, обміну та споживання, то інве"

стиції, головним чином, стосуються першої ланки — вироб"

ництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його

розвитку.

Максимальна потреба в інвестиціях виникає при коли"

ваннях в економічному розвитку, що виражаються в пору"
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шенні звичних закономірностей відтворювального процесу.

У період виникнення розривів у процесі суспільного відтво"

рення в галузях економіки, пов'язаних зі зміною соціально"

економічної формації, порушуються системи, що забезпе"

чують підтримку темпів і пропорцій розширеного відтворен"

ня, які зазвичай притаманні конкретній країні. У цьому ви"

падку, одним з ефективних способів нормалізації системи

суспільного відтворення є створення оптимального механі"

зму залучення інвестицій в економіку країни.

Залучення іноземних інвестицій в економіку є одним із

пріоритетних завдань розвитку будь"якої держави. У той же
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час, можливості державних інвестицій як відомо, вкрай об"

межені. На думку більшості фахівців, ставка повинна бути

зроблена насамперед, на приватні інвестиції, як вітчизняні,

так і іноземні. Україна представляє великий інтерес для інве"

сторів, у тому числі й іноземних. Питання в тому, на скільки

оптимально регіони використовують власні можливості і

конкурентні переваги. Слід відзначити, що прямі іноземні

інвестиції є об'єктом наукових досліджень багатьох учених"

економістів. Так, І. Драбік [1] досліджує роль іноземних інве"

стицій в інтенсифікації розвитку вітчизняного виробництва.

О. Балануца [2] проводить аналіз інвестиційного клімату Ук"

раїни і політики держави щодо іноземного інвестування.

Перспективи залучення іноземних інвестицій в контексті

європейської інтеграції та світової глобалізації вивчали

В. Марцин [3] та Н.П. Резнік [4]. Проблема залучення іно"

земного капіталу належить до актуальних питань, які дис"

кутуються у світовій та вітчизняній економічній літературі.

Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку Ук"

раїни вивчали такі вчені, як Пересада А.А., Балануца О.О.,

Захарін С.В., Рогач О.І., Козловський С.В., Губський Б.В.,

Чернишова А.О. [5], Шик Л.М., Скоробогатова Н.Є. [6] та

інші. Водночас, аналіз останніх наукових праць показує, що

на сучасному етапі розвитку української економічної думки

триває дискусія щодо вигод чи втрат, які отримує Україна у

процесі долучення до міжнародної системи руху капіталу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз залучення іноземних інвестицій в

агропромислові формування та дослідження їх значення у

контексті структурно розвитку економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині перед багатьма країнами світу стоїть необхідність

активізації інвестиційної діяльності на створення конкурен"

тоспроможних господарських систем, модернізацію і рекон"

струкцію діючих структур, забезпечення диверсифікації ка"

піталу у напрямі соціально орієнтованих структурних пере"

творень. Існують різні джерела формування інвестиційних

ресурсів. Інвестиції можуть здійснюватися як за рахунок

власних фінансових ресурсів об'єкта інвестицій: амортиза"

ційних відрахувань, накопиченого нерозподіленого прибут"

ку, так і за рахунок залучених коштів інвесторів: банківсь"

ких, синдикованих кредитів, коштів від розміщення цінних

паперів.

Інвестиції представляють собою вкладення капіталу як

всередині однієї конкретної країни, так і за її межами. Та"

ким чином, під іноземними інвестиціями розуміють всі види

майнових та інтелектуальних цінностей, які направляються

їх власниками — іноземними інвесторами в об'єкти підприє"

мницької та інших видів діяльності з метою отримання при"

бутку. На нашу думку поняття "іноземні інвестиції" слід виз"

начити як сукупність фінансових: спекулятивних і довгост"

роково орієнтованих, а також реальних: матеріально"речо"

вих і нематеріально"потенційних вкладень коштів іноземни"

ми інвесторами в об'єкти різних галузей національної еко"

номіки з метою задоволення певних економічних інтересів.

Необхідно також відзначити, що планування економіч"

ного зростання в країнах, що розвиваються у сучасних умо"

вах без можливості допуску іноземного капіталу в економі"

ку країни. Причому стимулюючий вплив зарубіжних інвес"

тицій на національну економіку, що формується буде пози"

тивно позначатися у всіх випадках незалежно від того, в якій

формі відбувається інвестування у національну економіку:

реальних, фінансових інвестицій, позик, займу або в будь"

якій іншій формі.

Потреба в залученні іноземних джерел капіталу, як пра"

вило, необхідна об'єкту інвестування з кількох причин:

— залучення іноземних джерел капіталу здатне пол"

іпшити загальний інвестиційний клімат в країні інвестуван"

ня, стабілізувати економічну ситуацію, створити ефективне

економічне законодавство;

— економічна криза і різке скорочення внутрішніх інве"

стиційних ресурсів: нерозподіленого прибутку і амортизац"

ійних відрахувань роблять необхідним звернення до інозем"

них джерел прямого і портфельного фінансування;

— направляються іноземними інвесторами в економіку

країни інвестування, сучасні технології здатні істотно підви"

щити конкурентоздатність її виробництва;

— підприємства з іноземними інвестиціями, створюю"

чи нові робочі місця, сприяють підвищенню рівня зайнятості

населення та зниженню соціальної напруги;

— конкуренція підприємств з іноземними інвестиціями

з не модернізованими національними підприємствами на

внутрішньому ринку може мати велике значення в боротьбі

з монополізмом;

— з'являється можливість виходу підприємств на міжна"

родні фондові ринки.

У світовій практиці розрізняють дві основні форми інве"

стування:

1) прямі або реальні інвестиції — представляють вкла"

дення капіталу в будь"яку галузь економіки або підприєм"

ство, результатом чого є утворення нового капіталу. У да"

ному випадку іноземний інвестор отримує контроль, або

повне володіння над підприємством на території країни інве"

стування і активно бере участь в управлінні ним. Основними

способами організації такої форми інвестування в націо"

нальну економіку є:

— залучення іноземного капіталу у підприємницькій

формі шляхом створення спільних підприємств або за до"

помогою продажу закордонним інвесторам великих пакетів

акцій підприємств;

— реєстрація на території країни інвестування під"

приємств, що цілком належать іноземному капіталу;

— залучення іноземного капіталу на основі концесій або

угод про розподіл продукції;

— створення вільних економічних зон, спрямованих на

активне залучення закордонних інвесторів у певні регіони

країни.

2) портфельні та фінансові інвестиції — являють собою

вкладення капіталу в різні види іноземних цінних паперів і є

основним джерелом коштів для фінансування їх випуску

підприємствами. При портфельних інвестиціях участь іно"

земних інвесторів в управлінні підприємством взагалі відсут"

ня або зведена до мінімуму. Метою портфельних інвестицій

є вкладення коштів інвесторів у цінні папери найбільш ефек"

тивно працюючих підприємств, а також у цінні папери, що

емітуються державними і місцевими органами влади з ме"

тою отримання максимального доходу на вкладені кошти.

Залучення фінансових інвестицій іноземних інвесторів ство"

рює умови для можливості вирішення наступних економіч"

них завдань:

— поповнення власного капіталу підприємств країни

інвестування з метою довгострокового розвитку шляхом

розміщення власних цінних паперів серед іноземних порт"

фельний інвесторів;

— акумулювання позикових коштів підприємствами

для реалізації конкретних проектів шляхом розміщення

серед портфельних інвесторів боргових цінних паперів

емітентів;

— поповнення бюджетів різних рівнів шляхом розмі"

щення серед іноземних інвесторів боргових цінних паперів,

емітованих відповідними органами влади;

— ефективна реструктуризація наявних боргів шляхом

їх конвертації в цінні папери емітента з подальшим розмі"

щенням їх серед іноземних інвесторів.
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Загальносвітовий досвід показує, агропромисловий

комплекс є найбільш привабливим для прямих іноземних

інвестицій.

За даними Держстату у 2015 році в економіку України

іноземними інвесторами вкладено 3763,7 млн дол. США та

вилучено 891,3 млн дол.США прямих інвестицій (акціонер"

ного капіталу) рис. 1.

Провідні корпорації, що створюють засоби виробництва

для сільського господарства, як правило, є широко диверси"

фікованими і вкладення в АПК є лише одним з напрямків їх

бізнесу. Серед найбільших приватних компаній, ранжованих

за обсягом продажів сільськогосподарської та харчової про"

дукції лідирує Каргілл інк. (США). Цей гігант має в своєму

портфелі крім агропромислових активів значні інвестиції в

інфраструктурні об'єкти, металургійне виробництво, в інсти"

тути управління фінансовими ризиками. За даними ЮНКТАД

в цілому по світу спостерігається абсолютне зростання при"

пливу прямих іноземних інвестицій в сільське господарство

при зниженні їх частки у сукупних прямих закордонних інве"

стиціях. Головними інвесторами залишаються економічно

розвинені країни. В Україні в 2015 році становив 43371,4 млн

дол. США. Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери

економічної діяльності. На підприємствах промисловості зо"

середжено 30,6 % загального обсягу прямих інвестицій в

Україну, в установах фінансової та страхової діяльності —

27,3 %. До десяти регіонів: Дніпропетровської, Донецької,

Харківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, За"

порізької, Полтавської, Івано"Франківської областей та до м.

Київ надійшло найбільше всього інвестицій — 93,9 відсотка

всіх залучених прямих іноземних інвестицій (рис. 2).

Таке спрямування прямих іноземних інвестицій у регіо"

нальному розрізі не сприяє рівномірному соціально"еконо"

мічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшен"

ня розриву у їх розвитку.

Оцінка наслідків присутності прямих іноземних інвес"

тицій в країнах, що приймають фінансування викликає ба"

гато суперечок. Об'єктивність її ускладнена через брак по"

вної інформації по конкретним угодам. Можна виокремити

загальні позитивні і негативні наслідки такої присутності. До

позитивних моментів можна віднести такі наслідки:

— стимулюють перехід на товарну основу і модерніза"

цію дрібного часто натурального сільськогосподарського

виробництва у країнах, що розвиваються. При цьому, ком"

панії гіганти слід розглядати як додатковий, а не основний

чинник цього процесу;

— відомий мультиплікативний ефект прямих іноземних

інвестицій, коли інвестування в одну галузь збільшує при"

плив в суміжні сегменти. Таким чином, прямі іноземні інвес"

тиції можуть бути інтегратором формування міжгалузевого

агропромислового формування;

— відкриття для фермерів доступу до ринків, у тому

числі зарубіжних.

До ризиків залучення прямих іноземних інвестицій у

сільське господарство можна віднести наступне:

— високу зацікавленість компаній гігантів в експорті

виробленої у країні продукції. Вивезення сільськогоспо"

дарської продукції з країни може посилити проблему голо"

ду і браку продовольства;

— технологічні нововведення вводяться компаніями

інвесторами досить стримано і не у всіх випадках. Там, де

модернізація відбувається, в довгостроковій перспективі

можливе скорочення числа зайнятих у сільському госпо"

дарстві при зростанні доходів, що залишилися у виробництві

селян;

— можлива надмірна експлуатація багатьох дрібних

фермерів з боку консолідованого капіталу транснаціональ"

ної компанії, що може зловживати домінуючим становищем

на ринку даного товару, використовуючи цінові та нецінові

важелі;

— негативні екологічні наслідки присутності компаній

гігантів. Іноземний інвестор може впровадити екологічно

оптимальні технології, так і застарілі моделі інтенсифікації,

заборонені або ті, що вийшли з ужитку в розвинених краї"

нах.

Саме в цьому ракурсі слід оцінювати можливості ТНК.

Складовою частиною цієї політики є реальний облік позиції

місцевих фермерів, захист національних прав на землю,

прозорість інвестиційної політики, збереження балансу між

продукцією що вивозиться та продукцією, що споживаєть"

ся в середині країни.

Обстеження ЮНКТАД та Всесвітньої асоціації агентств

із залучення інвестицій показало, що більшість респондентів

з країн, що розвиваються заохочують прихід прямих інозем"

них інвестицій в агросектор.

Від компаній"інвесторів чекають технології, фінансових

ресурсів, сучасного менеджменту і виходу на зовнішні рин"

ки. Обмеження, як правило, стосуються тільки купівлі землі

нерезидентами.

ВИСНОВОК
Підводячи підсумки, можна сказати, що для запобі"

гання зловживань зі сторони ТНК і захисту національних

фермерів держава може використовувати такі інструмен"

ти:

— розробка і використання типових контрактів;

— контроль закупівельної ціни (не нижче встановлено"

го рівня);

— створення інститут ів  врегулювання спорів

(можливо із залученням іноземних незалежних екс"

пертів);
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Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд доларів США

Джерело: розраховано автором за даними Держстату [7].
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— підтримка створення фермерсь"

ких організацій(профспілок, коопера"

тивів);

— державне фінансування навчан"

ня фермерів;

— встановлення процедур сертиф"

ікації продукції;

— розробка договорів розділу

продукції між інвестором та приймаю"

чою стороною.

Прямі іноземні інвестиції можуть

стати чинником стійкого розвитку

сільських територій. Національна зако"

нодавча база повинна чітко регулюва"

ти:

— процедуру виходу іноземних

компаній"інвесторів на місцевий ринок

(з урахуванням правила переваги місце"

вого інвестора);

— форми присутності іноземних

компаній"інвесторів у країні базування;

— забезпечення зайнятості місце"

вих трудових ресурсів;

— правила передачі та адаптації до

місцевих умов технологій і НДДКР;

— експертиза та моніторинг про"

екту прямих іноземних інвестицій на відповідність екологіч"

ним і санітарним вимогам;

— оборот родючих земель;

— доходи фермерів;

— використання місцевих ресурсів закупівель (місце"

вий компонент);

— розвиток інфраструктури;

— захист конкуренції;

— умови збуту.

Залучення в широких масштабах іноземних інвес"

тицій в національну економіку переслідує довгострокові

стратегічні цілі створення в країні інвестування економ"

ічно розвиненого суспільства, що характеризується ви"

сокою якістю життя населення, в основі якого лежить

система суспільного відтворення, що припускає інтегра"

цію ринку товарів, робочої сили і капіталу. При цьому

необхідно мати на увазі, що для успішного розвитку на"

ціональної економіки необхідна розумна орієнтація на

формування внутрішніх національних інвестиційних дже"

рел, здатних сприяти планомірному розвитку відтворю"

вальних процесів. У зв'язку з цим створення ефектив"

них механізмів залучення іноземного капіталу дозволяє

вирішити задачу оптимального формування джерел іно"

земних інвестицій, стимулюючи розвиток національної

економіки.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Сучасна ситуація в Україні вимагає єдиного базису

формування стратегій від політичного, соціально"еконо"

мічного до культурно"патріотичного розвитку країни, зас"

нованого на забезпеченні повноцінного здоров'я нації та

майбутніх поколінь. Для втілення таких довгострокових

планів, єдиноспрямованих, спеціальних, послідовних за"

ходів систематичного характеру, необхідно удосконалю"

вати й процеси державного управління функціонуанням

країни у напрямку покращення умов, підвищення рівня

якості життєдіяльності її громадян.

До того ж, розвиток в умовах інформаційно"кому"

нікаційного суспільства, прискореного темпу, активності,

швидкозмінюваних умов та обставин життя в усіх сферах:

соціально"економічній, виробничо"технологічній, куль"

УДК 351.773 351.84
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Сьогодні різко зросла роль психічного фактора в усіх сферах життя суспільства, всебічне ви#
вчення психічного здоров'я є вкрай актуальним. Ведення АТО на сході країни формує багатоти#
сячні маси людей, які після демобілізаціїї повертаються в громадянське суспільство із числен#
ними особливостями вже мілітаризованої свідомості — це невпинно та істотно впливатиме на
подальший розвиток соціуму та країни. Психічне здоров'я — найважливіша складова високого
рівня якості життя, що дозволяє людині вважати своє життя повноцінним і значущим, бути ак#
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The role of psychological factor in all spheres of society is sharply increased today, and a
comprehensive study of mental health becomes very important. Antiterroristic operation in the east
creates thousands of people, who returned to civil society with numerous features already militarized
consciousness after the demobilization — that steadily and significantly affects the further
development of the society and country. Mental health — is the most important component of the
high quality life, that allows people to consider their lives a full and meaningful, to be active and
creative member of society. High level of the mental health is an important factor of social cohesion,
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турній, науковій тощо; урбанізація; надходження та дос"

тупність величезних обсягів інформації; ведення гібрид"

них війн тощо провокують на те, щоб заходи та засоби

державного управління були легкозмінюваними у відпо"

відності до нових сучасних умов, нових ризиків, загроз,

реальних потреб.

Все вищевказане вимагає й прискорення перебігу пси"

хофізіологічних і соматичних реакцій організму людини,

що забезпечують оптимальне пристосування до оточую"

чого середовища. Сьогодні різко зросла роль психічного

фактора в усіх сферах життя суспільства, піднявся інте"

рес до всебічного вивчення психічного здоров'я: чинників

формування (біологічних, соціальних), розвитку норм та

розладів психічних функцій людини, можливостей зміни

реактивності організму і нервово психічних функцій тощо.
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Складні суспільні трансформації, що пов'язані із збе"

реженням цілісності та суверенності України, обтяжені

сьогодні рядом геополітичних протидій, зовнішніх та

внутрішніх викликів: протистояння сепаратизму із фор"

муванням національної єдності та, як наслідок, веденням

"Антитерористичної операції" (далі — АТО). Особливості

цієї гібридної війни, зокрема, полягають в її орієнтації не

стільки на анексію окремих територій, скільки на загаль"

не ослаблення та дезорганізацію української влади, об"

меження суверенітету і міжнародної правосуб'єктності

української держави, руйнування її економічного потен"

ціалу, виробничої транспортної, соціальної інфраструк"

тури" [1].

Ведення АТО на сході країни формує багатотисячні

маси людей, які після демобілізації повертаються в гро"

мадянське суспільство із численними особливостями вже

мілітаризованої свідомості — це невпинно та істотно впли"

ватиме на подальший розвиток соціуму та країни.

Загальновизнано, що здоров'я, важливий соціальний

критерій ступеня розвитку і благополуччя країни та сусп"

ільства, значною мірою впливає на демографічну ситуа"

цію, стан національної безпеки, процеси й результати еко"

номічного, соціального, культурного розвитку країни

тощо. Психічне здоров'я як чинник соматичного здоро"

в'я зумовлює стан здоров'я опосередковано поведінкою,

пов'язаною зі здоров'ям та способом життя.

Оскільки психічне здоров'я також вважається резер"

вом сил організму людини, завдяки якому вона може до"

лати стреси, та обумовлюється й соціальними фактора"

ми, складнощі, що виникають у певних виняткових обста"

винах неодмінно призводять до зростання психічних роз"

ладів серед населення країни.

Загальновизнано, що протягом життя психіатричної

допомоги потребує кожна третя людина. Але в Україні,

багато людей, які такої допомоги потребують, намагають"

ся вирішити свої проблеми іншим шляхом. Це є одним

із негативних наслідків недостатності освіченості у питан"

нях збереження та покращення психічного здоров'я, на"

явної стигматизації та певної ізоляції осіб з даними про"

блемами тощо. Поширення психічних розладів з кожним

роком підвищується, накопичуючись у популяції.

Важливо, що проблеми з психікою мають прямий зв'я"

зок із зростанням алкоголізації та наркоманії — суспільно

небезпечних хвороб, важкого тягаря соціуму та держа"

ви, поширеність яких зростатиме, у т.ч. й із сучасними чис"

ленними ризиками"наслідками, пов'язаними із веденням

АТО.

Особливо небезпечним, з точки зору збереження здо"

ров'я, є те, що люди не звертаються за спеціалізованою

допомогою на ранніх стадіях, коли ще є можливість ефек"

тивно вплинути на подальший перебіг психічних проблем

та створити якісні умови покращання здоров'я — часті"

ше за допомогою звертаються тоді, коли стан психіки вже

заважає соціальній адаптації у суспільстві та адекватній

життєдіяльності людини. Позитивним є те, що гранични"

ми станами (депресія, невроз, астенічні синдроми тощо)

сьогодні в Україні займаються лікарі майже усіх спеціаль"

ностей, тобто полегшення отримує особа на первинній

ланці надання медико"соціальної допомоги.

Психічне здоров'я — одна з найважливіших проблем

сьогодення, визнана найважливішою складовою високо"

го рівня якості життя, що дозволяє людині вважати своє

життя повноцінним і значущим, бути активними і творчи"

ми членами суспільства. "Високий рівень психічного здо"

ров'я населення є важливим фактором соціальної єдності,

продуктивності праці, суспільного спокою та стабільності

оточуючого середовища, що сприяє зростанню соціаль"

ного капіталу та економічному розвитку суспільства", —

було зазначено в Концепції Державної цільової комплек"

сної Програми розвитку охорони психічного здоров'я в

Україні на 2006—2010 роки [2, 3].

У документах ВООЗ, Конституції України Основах за"

конодавтва про охорону здоров'я говориться про те, що

суспільство та влада несуть відповідальність за збережен"

ня генофонду, фізичне благополуччя своїх громадян,

рівень здоров'я, в т. ч. психічного [4].

Розвиток нервово"психічних захворювань обумов"

люється генетичними, соціальними факторами, соматич"

ними захворюваннями. З погляду зарубіжних вчених,

70% хронічних захворювань мають психосоматичну ос"

нову [22]. Доведено, що детермінантами порушення пси"

хічного здоров'я є певні режими життєдіяльності люди"

ни, серед яких: режим активності та завантаженості ро"

бочого часу, наявність та тривалість, систематичність ак"

тивного та пасивного відпочинку, якість та тривалість сну

та пробудження тощо. Отже, умови та якість життєдіяль"

ності є безпосередньо впливаючими чинниками психічно"

го здоров'я.

Останнім часом фахівці у сфері психічного здоров'я

з багатьох країн світу висловлюють велику стурбованість

масштабами психічної патології, значної поширеності її

та перманентним збільшенням медико"соціальних

наслідків психічних розладів (коморбідності, суїцидів,

порушень соціального функціонування), відповідно, зро"

станням обсягів витрат суспільства та держави для утри"

мання ситуації.

У світовому тягарі хвороб розлади психічного здо"

ров'я, складаючи значну частку, становлять значну су"

спільну небезпеку через чинники: тісний взаємозв'язок із

макросоціальними проблемами (бідність, безробіття,

брак соціального захисту тощо); комплексне навантажен"

ня на економічну, соціальну, освітню системи; тенденційні

соціальну ексклюзію, стигматизацію психічно нездорових

тощо.

Зважаючи на серйозність загрози, світова спільнота

активно працює над виробленням сучасних підходів до

збереження та покращення психічного здоров'я населен"

ня.

За статистикою, друге і третє місця основних причин

глобального тягаря хвороб в Україні, після ішемічної хво"

роби серця, посідають самогубства і психічні розлади. За

даними вітчизняних та закордонних дослідників отриму"

ють відповідну допомогу психіатра лише 10 % усіх осіб,

яким вона потрібна, оскільки не ведеться ще облік осіб з

хронічними психосоматичними та посттравматичними

стресовими розладами серед населення. Значний еконо"

мічний тягар, обумовлений тимчасовою та стійкою втра"

тою працездатності внаслідок психічних розладів, про"

являється втратами валового внутрішнього продукту [5;

6; 23—26].

Проблеми психічного здоров'я є актуальними останні

роки та досліджуються під різними кутами зору. Історію

даного питання розглядали, наприклад, Г. Олпорт, К. Род"

жерс, А. Маслоу, О. Степанов, Б. Братусь, В. Анакньев,

І. Гурвич,О. Васіл'єва, Ф. Філатов, В. Пахальян та ін., філо"

софію — Б. Юдін, В. Розін, В. Дімов, А. Брушлинський та

ін. Грунтовно досліджували феномен психічного здоро"

в'я Р. Сірко, 2002; І. Толкунова, Г. Ложкін, О. Носкова,

2003; Н. Колотій; І. Галецька 2006; І. Коцан, М. Мушкевич,

2009; Н. Бастун, О. Завгородня, С. Копилов, 2010; О. Чабан,

О. Василевська, та ін. Аналіз стану психічного здоров'я

населення, засад функціонування та перспективи рефор"
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мування системи його охорони досліджували М. Хобзей,

П. Волошин, Н. Марута, Л. Дьяченко, О. Балакірєва, В.

Підкоритов, О. Цімборовський, С. Стеценко, І. Сенюта

тощо.

Брак науково обгрунтованих підходів до збереження

та покращення психічного здоров'я, державного управл"

іння системою його охорони обумовлює необхідність про"

ведення багатьох досліджень цієї тематики з різних

сторін.

Психічне здоровя — стан благополуччя та умова для

реалізації людиною власного потенціалу, здолати ви"

клики, стреси, продуктивно та плідно працювати, бути

активним та творчим членом українського суспільства.

Головними критеріями його є адаптивність психічної

діяльності, поведінки, адекватних віку та впливу, власти"

востям середовища; насамперед стосується механізмів,

структури психічних процесів та станів, здатності само"

регуляції та регуляції власної діяльності, координації

діяльності згідно з існуючими нормативами, а також фун"

кціональної ресурсності. Це вагома складова комплекс"

ного поняття здоров'я, тому питання його збереження та

покращення — об'єкт численних спостережень вчених.

Cучасні умови життєдіяльності в Україні з існуючими

ризиками, загрозами, (політико"економічні катаклізми,

соціально"економічні складнощі, важкі умови життя та

діяльності більшості громадян, ускладнені сьогодні веден"

ням антитерористичної операції (далі — АТО) із відпові"

дною появою від гострих та хронічних пролонгованих

стресів, надстресів, розповсюдженням хвороб, збільшен"

ням інвалідизації, вимушених переселенців до проблем,

повязаних із інформаційним перенавантаженням в умо"

вах існуючих гібридних загроз, зростанням соціальної на"

пруги, рівня агресії у суспільстві, погіршенням криміно"

генної ситуації із суттєвим збільшенням витрат на розв'я"

зання вказаних та інших проблем та забезпечення потреб

тощо.

Актуальність дослідження питань психологічної скла"

дової медико"соціального забезпеченням учасників АТО

та членів їх сімей обумовлена першочергово, наявним до"

датковим вагомим стресс"фактором — долученості (пря"

мої або опосередкованої) до воєнних подій. Також нега"

тивно на стан психічного здоров'я впливають: незадовільні

умови життєдіяльності громадян (втрати житла, роботи,

переселення тощо), недосконалості медичної та соціаль"

ної сфер надання допомоги, недобудованість системи на"

дання психічної та психологічної допомоги (організація,

структура, послідовність заходів, обмеження кількості

альтернативних позалікарняних форм надання допомо"

ги даному контингенту; відсутність системного підходу до

профілактичних технологій; недостатним вивченням клі"

нічних аспектів та лікування окремих проявів психічних

розладів на рівні спеціалізованої психологічної та психі"

атричної допомоги; недостатньою професійною підготов"

кою спеціалістів тощо.

Кількість учасників АТО невпинно зростатиме з кож"

ним наступним місяцем, наприклад, у березні 2015 налічу"

валось трохи більше 22 тис. учасниікв АТО, у травні —

статус учасника АТО отримали вже 39 тис. військових, на

першу половину поточного, 2016, року за неофіційними

даними Міністерств соціальної політики та оборони,

кількість учасників АТО наближається до 130 тис. осіб.

Відтак, зростатиме кількість інвалідів воєнної травми, з

яких, на думку закордонних дослідників, 50—70 % ста"

новлять особи працездатного віку.

Важливість та актуальність збереження психічного

здоров'я населення в умовах ведення АТО зростає в умо"

вах сучасної гібридної війни, невід'ємними складовими

якої є інформаційні спецоперації, психологічні диверсії

та інші засоби впливу на колективну та індивідуальну

свідомість, що мають спровокувати у жертви таких дій

відчуття "чужинця у власній країні", відчуття розпачу, зне"

віри, безнадії; паралізувати його волю до боротьби, до

перемоги [2].

Вагомим тягарем для країни стає травматизація членів

родини учасників АТО, тому держава повинна приділити

належну увагу питанням підвищення якості та рівня жит"

тя, медико"соціального забезпечення, реабілітації та пси"

хологічної підтримки як учасників бойових подій, й тим,

хто вимушено опинилися у зоні ведення бойових подій

так і, обов'язково, членам їх родин.

За період військових дій у зоні антитерористичної опе"

рації було поранено і травмовано понад 9 тис. військо"

вослужбовців. Крім того, учасники АТО зазнали психо"

логічного травмування, що може призводити до погіршен"

ня їхнього психоемоційного стану, психосоматичних зах"

ворювань і соціальної дезадаптації. Такі особи гостро по"

требують послуг медичної, психологічної та соціальної ре"

абілітації, без отримання яких їхня повноцінна адаптація

до цивільного життя суттєво ускладнюється.

Досвід 2014—2016 років показав, що в країні відсут"

ня ефективна система надання реабілітаційних послуг

особам, які пройшли випробування війною — державні

лікувальні та реабілітаційні установи були неготові до роз"

в'язання проблем, що раптово виникли, особливо щодо

психічного здоров'я.

Вже котрий рік поспіль Україна за підрахунками

фахівців займає перше місце за кількістю психічних роз"

ладів у Європі — майже 2 мільйони українців потребують

допомоги психіатра. Найважливіше, що втрачає людина

через психічні розлади — це працездатність. Інвалідиза"

ція від психічних захворювань вийшла на друге місце се"

ред всіх захворювань [7]. В Україні 24% населення страж"

дає на психічні розлади — майже кожен четвертий.

Дані численнях епідеміологічних досліджень в

більшості країн інформують про те, що від 5 до 7% насе"

лення світу страждає від психічних захворювань, 15—

23% — пограничних психічних та поведінкових розладів,

найбільш розповсюдженими з яких є депресії, самогуб"

ства, шизофренія, епілепсія, алкоголізм та ін. За прогно"

зами ВООЗ кількість психічних захворювань буде

збільшуватись і до 2020 року вони увійдуть до світової

п'ятірки хвороб"лідерів, їх доля серед усіх захворювань

може досягти 50% [8—10].

За епідеміологічною оцінкою стану психічного здо"

ров'я населення Європи, здійсненою Європейською ко"

легією нейропсихофармакології (ECNP), поширеність пси"

хічних розладів у Європі на кінець 2010 р. становила

38,2% (у 2005 р. — 26,6%). З поправкою на вік та ко"

морбідність визначено, що розлади психічного здоров'я

мають 164,8 млн осіб (1/3 населення Європи). Суттєве

зростання поширеності отримане за рахунок підвищення

частоти виявлення патології у дітей, підлітків і людей по"

хилого віку [2].

До найпоширеніших у Європі захворювань належать

тривожні розлади (14%), інсомнії (7%), велика депресія

(6,9%), соматоформні розлади (6,3%), алкогольна та

хімічна залежності (4%), синдром дефіциту уваги та гі"

перактивності (5% у дітей) та деменція (від 1 до 30% за"

лежно від віку). У наведеному огляді ECNP підкреслено,

що хвороби мозку та психічні розлади спричиняють втра"

ти працездатності у 26,6% населення Європи, значно пе"

ревищуючи даний показник на інших континентах [27].
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У кожній четвертій сім'ї хоча б один її член страждає

поведінковими або психічними розладами. Рідні не тільки

забезпечують хворому фізичну і емоційну підтримку, а й

несуть на собі тягар стигматизації і дискримінації. Психічні

і поведінкові розлади складають 12 % глобального тяга"

ря захворювань, але фактично не відображають того, яки"

ми значимими вони є в дійсності для людства. Згідно з

показником DALI [11] до 2020 року тягар розладів псих"

іки та поведінки складатиме 15 % серерд усіх хвороб.

Виміряти втрати, пов'язані із зниженням якості жит"

тя, а також з труднощами, які лягають на сім'ю, де є хворі

з психічними розладами, дуже важко, але з певністю мож"

на стверджувати, що у всіх країнах психічні розлади ста"

ють причиною страждань маси людей, призводять до ве"

личезних втрат, викликаних втратою працездатності і зни"

женням продуктивності праці, а також поглинають знач"

ну частину ресурсів суспільства. Зокрема затрати держав

на лікування нейропсихічних розладів до 2020 року підви"

щаться на 15 %.

Вважається, що розлади психіки та поведінки поши"

рені і уражають майже 25% людей в певні періоди їх життя

[12], впливаючи на якість життя своїх сімей, всього сусп"

ільства, на економічний стан в країні тощо.

Психічне здоров'я є одним з важливих об'єктів со"

ціальної політики ЄС. Важливим результатом багаторіч"

ної підготовки та проведених безлічі консультацій з ме"

тою підготовки програми реформ у сфері охорони псих"

ічного здоров'я в Європі, було прийняття представника"

ми міністерств охорони здоров'я 53 країн Європейсько"

го регіону Гельсінської декларації. Наступним важливим

кроком Європейської Комісії, у жовтні 2005 р., було ого"

лошено Зелену книгу "Покращання психічного здоров'я

населення — Стратегія психічного здоров'я для Євро"

пейського Союзу", щодо покращання психічного здоро"

в'я населення, що запропонувала стратегію психічного

здоров'я для ЄС. Актуальними ще й сьогодні залишили"

ся попередні директиви ВООЗ "Організація центрів псих"

ічного здоров'я", в яких пропагується розвиток середо"

вищної психіатрії.

Зелена книга визначає пріоритетами розвитку

підтримку, сприяння психічному здоров'ю усіх осіб, про"

пагування психічного здоров'я; профілактику, особливо

особам, яким найбільше загрожує втрата психічного здо"

ров'я; покращення якості життя психічно хворих та не"

працездатних шляхом інтеграції, соціальної інклюзії та

захисту їхніх прав, свобод, достоїнств; розробку прин"

ципів та розвиток системи інформації, співробітництва у

сфері проведення наукових досліджень та поширення

знань щодо охорони, збереження, покращення психічно"

го здоров'я у країнах ЄС [13].

Серед пріоритетів, згадуваних у резолюції Європар"

ламенту щодо психічного здоров'я, вартим уваги є профі"

лактика депресій та суїциду, забезпечення психічного здо"

ров'я молоді, сприяння психічному здоров'ю літніх лю"

дей, психічне здоров'я в освіті та на роботі [14].

Психічне здоров'я належить до проблем, які з часом

потребують все більшої уваги суспільства та держави.

Причинами цього є зростання поширеності психічних роз"

ладів і непрацездатності, що формується як наслідок цієї

патології, порушення соціального функціонування та

якості життя не тільки самих пацієнтів, а й їх родичів, що

обумовлює значні витрати суспільства на лікування та ре"

абілітацію осіб із вадами психічного здоров'я.

На думку деяких вчених, психічне здоров'я населен"

ня — це, насамперед, мистецький, культурний, інтелек"

туальний, виробничий та оборонний потенціал нації. Вра"

ховуючи вагомий вплив психічної діяльності на соціальну

та суспільну активність людини, а також порушення соц"

іального функціонування за наявності психічних розладів,

психіатрія вважається дисципліною не лише медичною, а

й соціальною [15; 27].

Останнім часом фахівці у сфері психічного здоров'я

з багатьох країн світу висловлюють велику стурбованість

масштабами психічної патології, обсягом витрат суспіль"

ства та держави внаслідок значної її поширеності та ме"

дико"соціальних наслідків психічних розладів (коморбі"

дності, суїцидів, порушень соціального функціонування).

Значний економічний тягар, обумовлений тимчасовою та

стійкою втратою працездатності внаслідок психічних роз"

ладів, проявляється втратами валового внутрішнього про"

дукту [16; 23—25].

Закон України Про психіатричну допомогу (Відомості

Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 19, ст.143), один

із основних нормативно"правових документів сфери охо"

рони психічного здоров'я, визначає правові гарантії на"

дання психіатричної допомоги, однак він потребує пев"

них змін. У відповідності до ідеології реформування пси"

хіатричної галузі, впровадження мультидисциплінарного

підходу та міжсекторальної взаємодії у наданні соціаль"

но орієнтованої психічної допомоги, ефективність і

доцільність якої підтверджено досвідом більшості країн

світу, до основного принципу якої віднесено зосереджен"

ня на соціумі, оточенні пацієнта.

Реформа, спрямована на розвиток соціально орієн"

тованої психіатричної допомоги, включає її децентралі"

зацію, дестигматизацію, максимальне використання мож"

ливостей та розширення мережі амбулаторних закладів

(диспансерів, консультативних поліклінік, кабінетів,

центрів психологічної допомоги та ін.) та позалікарняної

допомоги (денних стаціонарів, бригад підтримки у

суспільстві, стаціонарів на дому, психіатричного патро"

нажу), інтеграцію у первинну ланку медичної допомоги

[17;18], створення психіатричних відділень у багатопро"

фільних лікарнях. Модернізація стаціонарної ланки пси"

хічної допомоги пов'язана зі створенням високоспеціал"

ізованих відділень кризової допомоги, реабілітації, ге"

ронтології, першого психотичного епізоду тощо [19].

Нормативно"правові засади діяльності суспільно"ор"

ієнтованої психіатричної допомоги в Україні було розроб"

лено Науково"практичним товариством неврологів, пси"

хіатрів та наркологів України та видано збіркою "Орга"

нізація суспільно"орієнтованої допомоги дорослому на"

селенню України (збірка типових положень та

інструкцій)", Київ — Харків, 2012 [18].

За останні десять років було здійснено декілька спроб

вироблення стратегічних документів як в контексті охо"

рони здоров'я загалом, так і щодо психічного здоров'я.

У квітні 2012 року МОЗ України було запропоновано Про"

ект Закону України "Про затвердження Загальнодержав"

ної програми "Здоров'я — 2020: український вимір", який

також не містить окремих положень щодо забезпечення

психічного здоров'я [20], 2006 року МОЗ було розробле"

но Концепцію Державної цільової комплексної Програ"

ми розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на

2006 — 2010 роки, яку не було затверджено.

Новелою в галузі регулювання системи надання пси"

хіатричної допомоги став Наказ Міністерства охорони

здоров'я України "Про вдосконалення Порядку надання

психіатричної допомоги дітям". Відповідно до Порядку,

підвищення доступності та якості психіатричної допомо"

ги дітям включає такі заходи, як створення мережі зак"

ладів охорони здоров'я, в яких надаватиметься медична
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допомога дітям із розладами психіки та поведінки; роз"

робку та впровадження медичних стандартів та клінічних

протоколів у закладах охорони здоров'я; оснащення зак"

ладів необхідною медичною апаратурою; вдосконален"

ня підготовки кадрів тощо [21].

Наразі є необхідність розробки та прийняття страте"

гічного документу щодо збереження та покращення пси"

хічного здоровя нації у розрізі сучасних викликів Украї"

ни, із визначенням основних засад розвитку та удоскона"

лення системи надання психіатричної допомоги, наприк"

лад Концепції державної політики України у галузі псих"

ічного здоров'я та проаналізувати, розширити, внести

відповідні зміни до існуючої нормативно"правової бази,

із урахуванням відповідних рекомендацій ВООЗ, стратегій

ЄС та країн світу у даній сфері діяльності держави. Особ"

ливої уваги потребує розвиток систем стандартизації та

оцінки якості надання психіатричної допомоги (із ураху"

ванням світових пріоритетів у галузі забезпечення психі"

чного здоров'я, досвіду WHO Tool Kit та відповідних інди"

каторів, що ефективно використовуються закордонними

колегами).

ВООЗ, керуючись принципами вищезгаданої Гельсі"

нкської декларації (2005), визначає першочергові завдан"

ня у сфері психічного здоров'я на майбутні 10 років:

— сприяння розширенню усвідомлення важливості

значення психічного благополуччя;

— здійснювати сумісні дії, спрямовані на боротьбу зі

стигматизацією, дискримінацією та нерівністю, а також

розширювати права й можливості осіб із вадами психіч"

ного здоров'я та членів їхніх родин, надавати підтримку

з метою їх залучення до активної участі у цьому процесі;

— розробляти та впроваджувати комплексні, інтег"

ровані та ефективні системи охорони психічного здоро"

в'я, включаючи такі фактори, як зміцнення здоров'я,

профілактика, лікування та реабілітація, догляд і віднов"

лення здоров'я;

— забезпечувати задоволення потреб у кваліфікова"

ному персоналі, який спроможний ефективно працювати

у сфері психічного здоров'я;

— визнавати важливе значення знань і досвіду кори"

стувачів служб охорони психічного здоров'я й осіб, які

здійснюють за ними догляд, як основи для планування та

розвитку таких служб [28].

Набуті власний досвід України та досвід країн світу

(Німеччині, Польщі, Данії, Швеції, Вірменії та ін.) свідчать

про те, що вирішувати проблеми, що нами висвітлено у

статті, необхідно за умов системного та міжгалузевого,

міжсекторального підходів, що власне й має бути визна"

чено у державній стратегії — Програмі збереження та по"

кращення психічного здоровя нації, заснувавши її на

міжнародних головних рекомендаціях — визначених ва"

желів впливу на ситуацію у сфері психічного здоров'я, що

містяться у документах, розроблених Всесвітньою орга"

нізацією охорони здоров'я (ВООЗ), Всесвітньою психіат"

ричною асоціацією (WPA) та Європейською психіатрич"

ною асоціацією (EPA). Стратегічно, кожна країна має

власні особливості заходів виконання стартегії, що об"

грунтовано відзеркалюють пріоритети розвитку даної

держави, особливості її соціально"економічної ситуації,

епідеміології психічних розладів тощо.

При розробці Концепції державної політики України

у галузі психічного здоров'я до уваги необхідно взяти на"

прями щодо удосконалення систем управління, стратегі"

чного планування та фінансування; трансформувати дію"

чий порядок надання психіатричної допомоги із залучен"

ня членів родин та громад до надання допомоги; рефор"

мування системи активізуючи надання допомоги первин"

ного рівня диференційованої допомоги (із урахуванням

віку, статі, характеру розладу, життєвих обставин тощо)

та стимулюючи роботу центрів психо"соціальної допомо"

ги (особливо актуально сьогодні членам родин, учасників

АТО, вимушених переселенців, біженців); критерії визна"

чення необхідності надання комплексних послуг; важ"

ливість інформування та обізнаності громадян для попе"

редження та боротьби із стигматизацією осіб, які страж"

дають на розлади психічного здоров'я, удосконалення

систем підготовки нових професійних кадрів, розвитку їх

культурних та мовних компетенцій тощо.

Отже, загальновизнано — охорона психічного здо"

ров'я є стратегічним обов'язком та завданням держави.

В нових умовах ведення АТО, з метою попередження ви"

никнення згаданих у статті ризиків"наслідків (мілітариза"

ція свідомості, травмування, інвалідизація, пошкоджен"

ня здоров'я, особливо психічного, поширеня суспільно не"

безпечних алкоголізації, наркоманії та ін. хвороб, нарос"

тання агресії у соціумі тощо) державі необхідно створю"

вати спеціальні умови щодо ефективного збереження та

покращення психічного здоров'я, покращення якості жит"

тєдіяльності своїх громадян, особливо у питаннях дер"

жавного управління медико"соціальним забезпеченням

тих, хто залучений до АТО, підвищення довіри до дер"

жавного управління тощо .

До загальних питань, що впливають на стан та збере"

ження психічного здоровя населення в умовах ведення АТО

та потребують наукового розгляду та вирішення з метою

стратегічного збереження здоров'я віднесемо також:

— впровадження кращих зразків медико"психологі"

чної, психіатричної (психотерапевтичної) допомоги та

ефективних організаційних заходів щодо її надання,

включно із формуванням дієвої системи підготовки

фахівців у сфері психічного здоров'я з можливістю на"

дання кваліфікованої допомоги під час бойових дій;

— для ефективного надання психіатричної допомо"

ги необхідно постійно проводити моніторинг стану псих"

ічного здоров'я, задоволеності населення отриманою до"

помогою та виявлення потреб і проблем даної галузі. Для

цього необхідно, зокрема, розробити індикатори, удос"

коналити існуючу систему збору статистичних даних, про"

вести різномасштабні епідеміологічні дослідження;

— зміцнення довіри до військових командирів і цив"

ільних керівників, між членами військових підрозділів і

цивільних колективів (відбір керівних кадрів з урахуван"

ням патріотизму, лідерських та професійних якостей, тре"

нінги співпраці, психологічної сумісності членів груп, фор"

мування навичок колективних дій, ефективної побудови

власних команд тощо);

— також важливим є завдання створення комп'ютер"

ної мережі, як частини загальнодержавної медичної

інформаційної системи, із поступовим входженням вітчиз"

няної психіатричної служби у світовий науково"інформа"

ційний простір;

— захист інформаційного простору країни, форму"

вання оптимістичного настрою у суспільстві (організація

ефективної роботи органів державного управління,

зміцнення довіри до державних інституцій, протидія ко"

рупції, формування відповідальної інформаційної політи"

ки у вітчизняних ЗМІ: організація ефективної контрпро"

паганди, піднесення культури дискусії, патріотичне вихо"

вання для зміцнення патріотичного духу, виховання ви"

сокого рівня моральності нації.

На сьогодні у сфері захисту психічного здоров'я і бла"

гополуччя залишаються невирішеними остаточно та по"
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требують наукового обгрунтування питання щодо струк"

турної організації системи та служб надання психіатрич"

ної та психологічної допомоги, підвищення ефективності

лікувально"профілактичних заходів, удосконалення про"

фесійної підготовки та якісного кадрового забезпечен"

ня.

Надання допомоги, ефективність профілактичних та

реабілітаційних заходів, грунтовна психоосвіта населен"

ня та покращання соціального функціонування пацієнтів

із вадами психічного здоров'я повинно базуватись на

ефективній міжгалузевій, міжсекторальній взаємодії.

Важливими залишаються питання вдосконалення законо"

давчої бази, імплементація стратегічних стандартів рам"

кових документів міжнародних та національних органі"

зацій та визначення прямих та непрямих витрат на охо"

рону психічного здоров'я, у т.ч. економічних аспектів

інтеграції психіатричного пацієнта у суспільство тощо.

Узагальнюючи наведене, підкреслимо, що затверд"

ження та запровадження заходів Державної стратегії охо"

рони психічного здоров'я наблизить Україну до високоя"

кісної профілактики психічних розладів, сучасного ефек"

тивного лікування і реабілітації, гуманного та дестигма"

тизованого ставлення до осіб, що потребують допомоги

у цій сфері, загалом зміцнюватиме психологічне благо"

получчя й потенціал здоров'я населення, національну без"

пеку держави.
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ВСТУП
Ключовим питанням розвитку внутрішнього ринку

в Україні є досягнення стабільно високого внутрішньо"

го попиту на продукцію вітчизняного виробництва. Роз"

виток і вдосконалення внутрішнього попиту підштовхує

УДК 332.1:330:332

Д. В. Нехайчук,
к. е. н., доцент, докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК НОСІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

D. Nekhaychuk,
Ph.D., associate professor, doctoral ORISM NASM, the President of Ukraine

THE HOUSEHOLD MEDIA AS INVESTMENT POTENTIAL OF THE STATE AND ITS REGION

Розглянуто питання формування інвестиційного потенціалу вітчизняних домогосподарств.
Доведено, що населення України є за сутністю системним та ефективним інвестором, який дає
можливість значно впливати на стан фінансування як фінансових корпорацій, так і реального
сектору, що у свою чергу позначаються на загальній ситуації в країні. Досліджено загальну
структуру сукупних доходів та витрат населення України, Обсяги кредитів, виданих домогос#
подарствам України та депозити домашніх господарств, залучених депозитними корпорація#
ми, а також зв'язок із динамікою показників загального прожиткового мінімуму в Україні. Зроб#
лено висновки щодо недостатності використання потенціалу фінансових інструментів, які да#
ють можливість не тільки зберегти фінансові ресурси, а й примножити їх розмір.

The authors examine the formation of the investment potential of domestic households. The
population of Ukraine is systemic and effective investor that gives them significant influence over
state funding of financial corporations and real sector. This is reflected in the overall situation. The
authors examine the overall structure of total income and expenditures of the population of Ukraine,
the volume of loans granted to households Ukraine and deposits of households involved in depository
corporations, and the relationship dynamics of indicators of general living wage in Ukraine. The article
conclusions on insufficient use of the potential of financial instruments that make it possible not only
to preserve financial resources, but also to increase their size.

Ключові слова: інвестиційний потенціал, домогосподарства, фінансові інструменти, доходи та видат�

ки, фінансові корпорації.

Key words: investment potential, households, financial instruments, income and expenses, financial corporations.

національних товаровиробників до підвищення стан"

дартів якості виробництва споживчих товарів. Величи"

на внутрішнього попиту сьогодні виступає недостатнім

спонукальним мотивом розширення вітчизняного вироб"

ництва і його модернізації. Обмеженість внутрішнього
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попиту компенсується товаровиробниками активізацією

їх дій на зовнішніх ринках.

Забезпечення платоспроможного попиту залежить

у більшості випадків від стабільності процесу форму"

вання у населення фінансових ресурсів та створення

інвестиційного потенціалу домогосподарства. По"

рівняння отриманих доходів (джерела формування) з

необхідними витратами, які буде здійснювати населен"

ня: витрати на споживання та податкові платежі дають

змогу визначити інвестиційний потенціал домогоспо"

дарств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукового дослідження та його ключовим

завданням є визначення інвестиційного потенціалу на"

селення, для чого необхідно проаналізувати й узагаль"

нити усі можливі джерела формування фінансових ре"

сурсів та визначити напрями життєдіяльності, що потре"

бують фінансування, а від так зменшують потенційні

можливості населення щодо формування фінансових

ресурсів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Передусім, джерелами формування інвестиційного

потенціалу населення виступають доходи домогоспо"

дарства від:

— трудової діяльності (заробітна плата, підприєм"

ницький дохід);

— від власності (різновиди дивідендних та рентних

платежів) (табл. 1).

Особливості формування інвестиційного потенціа"

лу населення обумовлюються низкою об'єктивних умов,

зокрема: питома вага заробітної плати є найбільшою у

структурі джерел доходів населення України, що, відпо"

відно, обумовлює можливість використання заробітної

плати як найбільш репрезентативного показника рівня

доходів домогосподарств.

Як свідчать статистичні дані, у структурі сукупних

витрат населення найбільша частка належить витратам

на споживання (табл. 2).

У складі споживчих сукупних витрат населення Ук"

раїни витрати на продукти харчування та безалкогольні

напої є домінуючими. Наведені дані свідчать про змен"

шення питомої ваги витрат на дані товари, натомість про"

стежується тенденція до збільшення частки витрат на

непродовольчі товари.

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою

свідчить, що частка витрат на продукти харчування знач"

но нижча за українські показники: питома вага витрат

на продукти харчування та безалкогольні напої за 2006

рік у Японії становить близько 23%, а по країнах ЄС цей

показник за результатами 2008 року склав близько13%

[1].

Що стосується країн"членів СНД, то більшість вит"

рат населення теж припадає на придбання продуктів

харчування: за результатами 2014 року питома вага да"

них витрат у Азербайджані сягає приблизно 65%, у Росії

— 47%, у Молдові — 44%, Білорусі — 40% [2, 3].

Важливим індикатором оцінювання рівня витрат, що

мають здійснюватись в середньому на одну особу, є

показник прожиткового мінімуму, який прийнято вважа"

ти базовим соціальним стандартом для розрахунку ба"

гатьох макроекономічних показників. Як свідчать ста"

тистичні дані, показник прожиткового мінімуму протя"

гом 2003—2014 рр. має тенденцію до збільшення (табл.

3).

Структура сукупних 
витрат домогосподарств 

20
03

 

20
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20
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20
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20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Споживацькі сукупні 
витрати 93,3 92,6 91,1 90,5 90,0 86,2 87,8 90,0 90,2 90,9 90,3 90,5 

Продукти харчування та 
безалкогольні напої 59,1 58,6 57,5 56,6 53,2 51,4 48,9 50,0 51,6 51,3 50,2 50,1 

Алкогольні напої та 
табачні вироби 2,6 2,8 2,8 2,9 2,6 2,6 2,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 

Непродовольчі товари та 
послуги 31,1 31,9 32,3 31,6 34,7 36,0 35,1 34,6 35,1 35,5 37,2 36,7 

Неспоживацькі сукупні 
витрати 7,2 6,7 7,4 8,9 9,5 10,0 13,8 12,2 10,0 9,8 9,1 9,7 

Таблиця 2. Структура сукупних витрат населення України,
2003—2014 рр., %

Складено автором.

Таблиця 1. Структура доходів населення України (у % до загальної суми)

Складено автором.

Роки 

Доходи, у тому числі:

Заробітна 
плата 

Доходи від 
самозайнятості 

Доходи 
отримані від 
власності 

Соціальна допомога та інщі отримані поточні 
трансферти 

Усього В т.ч. соціальна допомога
2009 41,8 14,6 3,9 39,6 22,3 
2010  41,7 14,6 5,2 38,5 21,6 
2011 41,6 15,9 5,4 37 21 
2012  42,1 15,1 5,3 37,4 21,4 
2013  41,4 15,7 5,2 37,6 21,2 
2014 39,9 16,8 6 37,2 20,2 
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За сучасних умов прожитковий мінімум не виконує

покладених на нього функцій та не виступає повноцін"

ним індикатором, що відображає першочергові потре"

би й вартісний еквівалент можливості їх забезпечен"

ня.

При розрахунку споживчого кошика не враховують"

ся ні регіональні відмінності, що мають місце у цінах на

товари та послуги, ні відмінності між містом та селом.

Надзвичайно важливою є нагальність проведення

заходів щодо приведення показника прожиткового

мінімуму у відповідність до законодавчо закріпленої

сутності, насамперед це стосується:

— доцільності перегляду складу споживчого коши"

ка у відповідності з сучасними медичними стандартами

та враховуючи зміни у потребах населення, викликаних

вимогами часу та економічними трансформаціями у

країні;

— необхідності чіткого дотримання законодавчо

закріплених термінів та строків щодо формування, роз"

рахунку та корегування показника;

— важливості чіткого урегулювання законодавчо

закріплених соціальних стандартів з реальною необхі"

дністю та важливістю їх для забезпечення гарантова"

них державою потреб, а також можливістю їх фактич"

ного отримання за умов функціонування домогоспо"

дарств в умовах ринкової економіки.

Встановлення показника прожиткового мінімуму,

що відображає реальні потреби населення, сприятиме

можливості здійснювати оцінку фінансових ресурсів

домогосподарств з точки зору їх мінімальної достат"

ності та виміру інвестиційного потенціалу, який може

формуватися у домогосподарств при певному рівні до"

ходів та за умови здійснення витрат, рівень яких забез"

печує задоволення потреб домогосподарства, що є над"

звичайно важливим для подальшого залучення домо"

господарств до активної економічної взаємодії та ста"

новлення даного суб'єкта як повноправного та само"

стійного учасника фінансових відносин.

Дослідження ситуації щодо фактично здійснюваних

витрат домогосподарств у відповідності до наявних по"

треб, свідчить, що станом на кінець 2014 року вітчиз"

няні домогосподарства витратили на придбання товарів

та послуг більше 1 млрд грн., що на 12 % більше, ніж у

2011 році.

Важливим інституційним сектором економіки, який

безпосередньо пов'язаний з формуванням та викорис"

танням фінансових ресурсів населення, виступає сектор

загальнодержавного управління, вплив якого реалі"

зується, в першу чергу, через сплату податків та зборів

населенням, а також опосередковано через проваджен"

ня різних напрямів державного регулювання як еконо"

мічних процесів, так і формування умов для належного

існування та розвитку домогосподарства: освіта, охо"

рона здоров'я, культура тощо.

Такий напрям здійснення витрат як сплата поточних

податкових платежів та інших трансфертів є менше за"

лежними від намагань та побажань домогосподарств,

адже утримання податків здійснюється у примусовому

порядку та не має добровільних засад.

У попередні періоди для фінансування витрат до"

могосподарствами активно використовували інструмен"

ти кредитного ринку, які з огляду на мету використан"

ня, можна вважати способом покращення матеріально"

го стану домогосподарства

Підтвердженням цього є дані Національного банку

України, відповідно до яких темп росту обсягів креди"

тування домашніх господарств протягом 2005—2012 рр.

демонструє стійку тенденцію до зменшення (табл. 4).

Зокрема за результатами 2009 року обсяг кредиту"

вання домашніх господарств зменшився на 14 відсот"

кових пунктів порівняно з попереднім роком, протягом

2013—2014 рр. ситуація зазнала покращення.

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Обсяги, млн грн. 160386 

 
280490 
 

241249
 

209538
 

201224
 

187629
 

193529 
 

211215
 

Темп зростання, 
% - 174,9 86 86,8 96 93,2 103 109,1 

Таблиця 4. Обсяги кредитів, виданих домогосподарствам України
(остатки коштів на кінець періоду), 2007—2014 рр.

Складено автором.

Таблиця 3. Динаміка показників загального прожиткового мінімуму в Україні,
2003—2014 рр.

Складено автором.

Роки Прожитковий мінімум (грн.) Темп зростання показників прожиткового мінімуму до 
попереднього року, % 

Загальний показник Працездатні особи Загальний показник Загальний показник 
2003 342,00 365,00 - - 
2004 362,23 386,63 5,9 5,9 
2005 423,00 453,00 16,7 17,2 

2006 472,00 505,00 11,6 11,5 
2007 532,00 568,00 12,7 12,5 
2008 626,00 669,00 18 17,8 
2009 626,00 669,00 0 0 
2010 701,00 744,00 12 11,2 
2011 875,00 922,00 24,8 23,9 
2012 953,00 1004,00 8,9 8,9 
2013 1044,00 1102,00 9,5 9,7 
2014 1176,00 1218,00 12,6 10,5 
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Натомість населенням активізується діяльність

щодо нарощування придбаних фінансових активів, зок"

рема активний рух фінансових потоків спостерігається

за показником "Грошові кошти та депозити", що дає

підстави стверджувати про намагання домогосподарств

максимізувати ліквідність належних їм фінансових ре"

сурсів.

Такі тенденції в цілому можна вважати яскравим

відображенням недовіри населення до фінансової сис"

теми та негативним чинником для розвитку української

економіки з огляду на важливість використання заощад"

жень населення для пожвавлення фінансової ситуації в

країні,. адже залучення населення до інвестиційного

процесу є складовою формування ефективного механ"

ізму функціонування фінансових ресурсів країни в ціло"

му

Депозити домашніх господарств, залучені депо"

зитними корпораціями, станом на 01.01.2015 склада"

ли 675093 млн грн., проти 669 974 млн грн. у 2013

року.

Протягом останніх двох років відбулися зміни у

складі та структурі депозитного портфелю. Мало місце

збільшення кількості короткострокових депозитів. Ця

тенденція не є позитивною, враховуючи важливість дов"

гострокових депозитів як складових інвестиційних ре"

сурсів для розвитку економіки (табл. 5).

До 2008 року домогосподарства надавали перева"

гу гривневим депозитам, проте на кінець 2009 року пи"

тома вага заощаджень у іноземній валюті становила

майже 53%, проти 39% у 2007 р. Втім, за результатами

2013—2014 рр. ситуація зазнала зміни — депозити у

іноземній валюті домінують у інвестиційному портфелі

домогосподарств. Ситуація з депозитними внесками

вітчизняних домогосподарств продемонструвала за"

лежність інвестиційних рішень домашніх господарств від

загальної політичної та економічної ситуації в країні та

підтвердила прогнози щодо намагань українських до"

могосподарств перевести свої збереження у іноземну

валюту на тлі побоювань щодо знецінення національ"

ної валюти.

Проте має місце і зворотній зв'язок: зміни інтересів

населення суттєво впливають на стан функціонування

фінансових установ та позначаються на загальній си"

туації в країні, тим більш, домогосподарствам нале"

жить близько 60% всіх коштів, залучених депозитни"

ми корпораціями. Вкладення коштів на депозитні ра"

хунки є найбільш поширеним способом зберігання

фінансових ресурсів вітчизняними домогосподарства"

ми.

Послуги щодо реалізації ощадної функції, домогос"

подарства мають змогу отримувати за допомогою ук"

ладання договорів накопичувального страхування жит"

тя (life"страхування).

Договори страхування життя, крім страхового за"

хисту та виплати застрахованому страхової суми, перед"

бачають отримання певного відсоткового доходу, та, в

разі отримання страховою компанією інвестиційного

доходу від своєї діяльності, можливість участі в ньому

страхувальника, таким чином, виступаючи своєрідним

інструментом заощадження коштів населення.

Населення, втративши довіру до фінансових інсти"

тутів, не поспішає долучатися до участі у страхових про"

Період 2010 2011 у % до 
2010 2012 у % до 

2011 2013 у % до 
2012 2014 у % до 

2013 
Сума 
страхових 
премій 

906,5 1346,4 148 1809,5 134 2476,7 136 2159,8 87,2 

Таблиця 6. Сума страхових премій, отриманих за договорами страхування життя в Україні
за 2009—2014 рр., млн грн.

Складено автором.

Таблиця 7. Динаміка страхових премій за договорами страхування життя в Україні,
2010—2014 рр.

 2010 2011 2012 2013 2014
Сума страхових премій, млн грн. 906,5 1346,4 1809,5 2476,7 2159,8
% 
Питома вага у загальній сумі премій 3,9 5,9 8,4 8,6 8,1 
Темп зростання - 148 134 136 87 

Складено автором.

Таблиця 5. Депозити домашніх господарств,
залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України),

2007—2014 гг., млн грн.

Складено автором.

Роки Разом У тому числі за сроками
на вимогу до 1 року від 1 року до 2 років більше 2 років

2007 283875 93404 60618 106222 23630 
2008 359740 107589 92912 122344 36897 
2009 334953 119793 135357 60425 19378 
2010 416650 152477 133499 106718 23956 
2011 491756 174959 153983 132907 29907 
2012 572342 185314 187948 163861 35219 
2013 669974 205565 188831 249362 26216 
2014 675093 250153 210442 186535 27963 
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грамах, що пропонуються. Галузь страхування життя

теж зазнала негативного впливу економічної кризи

2008—2009 років — станом на 01.01.10 life"страхови"

ками від страхувальників"фізичних осіб було залучено

страхових премій за договорами на суму 641,4 млн грн.,

що на 23,5% менше, порівняно з показниками 2009

року. За результатами 2010—2011 років ситуація заз"

нала зміни — існує позитивна тенденція до збільшення

об'єму страхових премій, отриманих від страхуваль"

ників"фізичних осіб: приріст складав 48 в.п. , у 2013 до

2012 рр. — приріст 36 в.п., а вже у 2014 до 2013 — змен"

шення на 12,8 в.п. (табл. 6).

Цей інструмент має всі перспективи розвитку — пи"

тома вага валових премій зі страхування життя до за"

гальних валових премій по ринку мала позитивну тен"

денцію до збільшення — з 3,9% у 2010 до 8,6% у 2013

(табл. 7). Ситуація дещо погіршилась у 2014 р. у зв'язку

з кризовими процесами.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ). Враховуючи про"

блеми, що існують при функціонуванні системи пенсій"

ного забезпечення в Україні, вагомого значення набу"

ває можливість укладання договорів пенсійного забез"

печення з недержавними пенсійними фондами.

Питома вага внесків від фізичних осіб у загальній

сумі платежів знаходиться в межах 4—6%, проте, з ог"

ляду на той факт, що безпосередніми кінцевими одер"

жувачами пенсійних виплат виступають фізичні особи,

тенденція до збільшення загальної суми отриманих

премій, свідчить про розвиток даного сегменту фінан"

сового ринку (табл. 8).

Окреслені напрями розвитку недержавних пенсій"

них фондів свідчать про пожвавлення зацікавленості до

послуг даних фінансових установ — за даними опиту"

вань послугами НПФ у майбутньому планує користува"

тись у два рази більше респондентів ніж за результата"

ми 2014 року.

ВИСНОВКИ
Як показав проведений аналіз, населенням України

не використовується в повному обсязі весь потенціал

фінансових інструментів, які дають можливість не тільки

зберегти фінансові ресурси, а й примножити їх розмір.

За даними досліджень, фінансовими інструментами за"

ощадження коштів користується менше 20% опитаних,

натомість при наявності надлишкових коштів 49% рес"

пондентів надасть перевагу збереженню коштів вдома

у готівковому вигляді.

Економічна криза продемонструвала наявність не"

доліків у сфері захисту інтересів вкладників фінансо"

вих інститутів і відсутності належного рівня фінансо"

вого контролю з боку держави та інших громадських

 2011 2012 2013 2014 
Число недержавних пенсійних фондів 107 101 96 94 
Чисельність учасників, тис. чол. 497,1 569,2 594,6 584,8 
Чисельність отримувачів недержавних пенсій     
усього, тис. чол. 28,1 47,8 63,1 80,3 
у % від загальної чисельності пенсіонерів, що є на обліку в системі Пенсійоного фонду (в 
2000 р. – в органах соціального захисту населення) 

0,19 0,33 0,43 0,55 

Загальна сума пенсійних виплат, млн грн. 158,2 208,9 251,9 290,6 
Сума пенсійних виплат в середньому на місяць на одного отримувача, грн. 7,51 13,18 17,41 20,99 

Таблиця 8. Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів,
2011—2014 рр.

Складено автором.

організацій (асоціацій, фондів тощо) щодо моніторингу

діяльності як банківського сектору так і небанківських

фінансових установ. Належний рівень поточного кон"

тролю та попереднього аналізу господарської діяль"

ності дав би змогу попередити банкрутство шляхом

ліквідації чи реорганізації фінансово нестабільних

інститутів. Необхідність підсилення вимог до форму"

вання статутних капіталів та збільшення відповідаль"

ності безпосередніх засновників фінансових інститутів

обумовлена важливістю створення умов для гаранту"

вання надійності функціонування даних установ та за"

безпечення прав інвесторів — фізичних осіб на мож"

ливість отримання гарантій повернення інвестованих

коштів.

Підвищення довіри домогосподарств до фінансових

посередників та побудова ефективної взаємодії між

домогосподарством"інвестором та фінансовим інститу"

том можливо лише при комплексному підході до гаран"

тування захисту прав інвестора"фізичної особи, що має

здійснюватись через забезпечення фінансової довіри.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізуючи європейський вектор розвитку Україна за"

безпечує дотримання європейських цінностей: демократії,

верховенства права, дотримання прав людини та осново"

положних свобод, тому одним із принципів, відповідно до

якого здійснюється державна служба в Україні, є принцип

забезпечення рівного доступу до державної служби. Суть

принципу полягає у забороні всіх форм та проявів дискри"

мінації, відсутності необгрунтованих обмежень або надан"

ня необгрунтованих переваг певним категоріям громадян

під час вступу на державну службу та її проходження. Тоб"

то при прийнятті на державну службу, враховуючи норми

статті 24 Конституції України [1], не може бути привілеїв

чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політич"

них, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та со"

ціального походження, майнового стану, місця проживан"

ня, за мовними або іншими ознаками.
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IMPLEMENTATION OF THE CROSS<CULTURAL MANAGEMENT CONCEPTION IN CIVIL
SERVICE

У статті досліджується проблема реалізації концепції крос#культурного менеджменту на дер#
жавній службі. Здійснено аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців щодо засто#
сування крос#культурного менеджменту для вирішення проблеми міжкультурної взаємодії і
міжкультурних комунікацій. Внесено пропозиції щодо впровадження крос#культурного менед#
жменту на державній службі на міжнародному, національному, регіональному, галузевому та
локальному рівнях з метою підвищення її ефективності.

In the article the issue on implementation of the cross#cultural management conception in civil
service is researched. It was analyzed researches of national and foreign scientist regarding
application of cross#cultural management to resolve the problem of intercultural interaction and
communication. It was proposed to implement cross#culture management in civil service in
international, national, regional, sectoral and local levels to increase its efficiency.
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Крім того, глобалізація, трансформація українського

суспільства відповідно до європейських стандартів та інтег"

рація в єдиний європейський освітній простір зумовлюють

до застосування інноваційних підходів для забезпечення

результативності та ефективності державної служби, вра"

ховуючи її багатонаціональність та мультикультурність. Од"

ним з таких підходів є крос"культурний менеджмент.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що

в умовах європейської інтеграції України, реалізації Бо"

лонської декларації питання застосування крос"культур"

ного менеджменту в усіх сферах діяльності є дуже акту"

альним. Його дослідженню присвячені наукові праці Гор"

дієнко А.В. [4], Ліфінцева Д.С. [5], Майданіченка В.А.

[6], Мясоєдова С.П. [7], Петрушенка Ю.М., Голець Т.А. [8],
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Тодорової Н.Ю. [12], Шавкуна І.Г. [14] та інших, а також,

дисертаційні роботи Приятельчук О.А. [9], Радченко Т.А.

[10], Солодкої А.К. [11].

Так, у дисертації Приятельчук О.А. розкрито комп"

лексність "крос"культурного менеджменту" як системи, ко"

жен елемент якої віддзеркалює певний аспект аналізу

міжнародного менеджменту [9]; Радченко Т.А. — дослід"

жено полікультурні засади організації навчального проце"

су в університетах Швейцарії та акцентовано увагу на прин"

ципах, формах і методах його організації [10]; Солодкої

А. К. — теоретико"методичні засади крос"культурної взає"

модії учасників педагогічного процесу вищих навчальних

закладів, звернуто увагу на формування їх готовності до

крос"культурної взаємодії шляхом крос"культурної

ціннісної орієнтації, крос"культурного ціннісного самовиз"

начення та крос"культурної ціннісної взаємодії [11].

Тодоровою Н.Ю. було здійснено одну із перших в Ук"

раїні спроб викласти зміст крос"культурного менеджмен"

ту як науки й навчальної дисципліни, видавши у 2009 році

навчальний посібник "Крос"культурний менеджмент", у

якому розглянуто вплив культури на організаційну повед"

інку в сучасному світі, джерела й параметри культурних

розходжень на робочому місці; представлено класичні

поняття менеджменту — комунікація, стилі управління,

лідерство, мотивація, у їх крос"культурній перспективі [12].

Однак питання крос"культурного менеджменту на дер"

жавній службі не дістало належної уваги та потребує по"

дальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою цієї роботи є аналіз досліджень

вітчизняних та зарубіжних науковців щодо застосування

кроскультурного менеджменту для вирішення проблеми

міжкультурної взаємодії і міжкультурних комунікацій та

внесення пропозицій щодо впровадження кроскультурно"

го менеджменту на державній службі з метою підвищення

її ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією з найбільш розповсюджених концепцій взає"

модії культур в глобалізаційному просторі є концепція

мультикультуралізму, яка передбачає "інтеграцію без аси"

міляції". Головною передумовою появи мультикультурної

концепції стала необхідність теоретичного осмислення і

прагнення пристосуватись до зростання культурних

відмінностей в рамках єдиного багатонаціонального про"

стору [4].

Пріоритетним напрямом досліджень у сфері міжнарод"

ного менеджменту та управління людськими ресурсами для

забезпечення взаємодії культур та крос"культурної кому"

нікації є крос"культурний менеджмент.

Актуальність дослідження проблеми міжкультурної

взаємодії на державній службі та застосування крос"куль"

турного менеджменту є беззаперечною. Про це свідчать

як заходи, спрямовані на інтеграцію України до Європейсь"

кого Союзу, а саме: розвиток міжнародного та транскор"

донного співробітництва, здійснення державно"приватно"

го партнерства, налагодження ефективного діалогу та

партнерських відносин органів державної влади, органів

місцевого самоврядування з організаціями громадянсько"

го суспільства та бізнесу для впровадження реформ, так і

анексія Криму та проведення антитерористичної операції

на сході країни, які стали поштовхом для внутрішнього пе"

реміщення громадян України.

Крім того, Законом України "Про державну службу"

(стаття 41) передбачено переведення державних служ"

бовців (ротація) без обов'язкового проведення конкурсу з

урахуванням їх професійної підготовки та професійної

компетентності: 1) на іншу рівнозначну або нижчу вакант"

ну посаду в тому самому державному органі, у тому числі

в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), 2) на

рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому держав"

ному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому на"

селеному пункті) [2]. Тобто, враховуючи полікультурність

державної служби, процедура ротації державних служ"

бовців також вимагає взаємодії культур та налагодження

взаємовідносин.

Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних нау"

ковців із зазначеної проблематики свідчить:

1. Крос"культурний менеджмент має комплексний ха"

рактер, оскільки його розглядають як "складову сфери

людської діяльності, тобто управління, яке враховує на"

ціональні стереотипи, особливості організації та ведення

бізнесу в різних країнах, а також наслідки взаємодії різних

культур та їх вплив на розвиток міжнародного бізнесу; як

сучасний етап розвитку менеджеризму, акцент в якому

зміщується на вивчення взаємодії компанії та зовнішньо"

го середовища; як специфічну наукову дисципліну, яка зна"

ходиться в процесі свого становлення, має власні предмет,

методологію й метод дослідження, базується на практиці

ведення міжнародного бізнесу та науково"теоретичних

узагальненнях, що постають у формі певної системи знань"

[7]; як інструмент ефективного управління та міжнарод"

ного співробітництва; як складову системи управління

людськими ресурсами.

Слід зазначити, що в Україні крос"культурний менед"

жмент активно використовується у різних сферах діяль"

ності, у тому числі у бізнесі. У Львові створено Центр куль"

турного менеджменту [13], який реалізовує та підтримує

ініціативи, що здатні спричинити позитивні культурні зміни

на особистісному, організаційному та суспільному рівнях

шляхом проведення художніх та культурних заходів;

відкритих дискусій на тему особистої та регіональної іден"

тичності мешканців східних та західних областей України;

обміну досвідом та налагодження контактів з потенційни"

ми партнерами; презентацій, семінарів, тренінгів, лекцій,

інклюзивних громадських заходів тощо.

2. Особливостями та відмінностями різних культур є

система цінностей та ціннісних орієнтацій, відношення до

оточуючого світу, сім'ї, роботи, часу, відносин між людь"

ми тощо. Тому предметом вивчення крос"культурного ме"

неджменту є: поведінкові особливості людей в суспільстві

та організації; ієрархії в системі цінностей різних ділових

культур; причини міжкультурних конфліктів, шляхи їх за"

побігання та нейтралізації; управління бізнесом на сти"

кові культур [7]. Об'єктом крос"культурного менеджмен"

ту є крос"культурна взаємодія, "яка сприяє появі нових еле"

ментів і форм культурної активності, коригує цiннісні

орiєнтири, моделі поведінки і способи життя (як

унiверсальні, так i культурно"специфічні) [11]" та крос"

культурні комунікації, які запобігають "крос"культурному

шоку" [7; 11; 12].

Науковці виділяють три причини порушення кому"

нікацій в міжкультурних відносинах:

— проблема сприйняття (тобто, кожна людина має

власну інтерпретацію навколишньої реальності);

— проблема стереотипів (тобто, формування узагаль"

нених образів, оцінок людей і явищ на основі випадкових

спостережень);

— проблема етноцентризму (почуття власної перева"

ги над кимось, пов'язане з приналежністю до національ"

ної культури). Тодорова Н.Ю. вживає термін "місництво,

чи парокіалізм", який означає погляд на світ винятково

крізь призму власних цінностей і перспектив, тобто: "наш
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спосіб життя і наші цінності — найкращі і єдино можливі,

все інше не заслуговує на увагу як щось недорозвинене й

недосконале" [12].

Крім того, у міжнародному менеджменті на ефективність

крос"культурних комунікацій представників різних культур

впливає: вербаліка (правильне використання словникового і

смислового ряду: мова, письмо, читання); паравербаліка

(мова емоцій та інтонацій); невербаліка (мова жестів: пози,

погляду, виразу обличчя тощо). Також для забезпечення

ефективних міжкультурних контактів пропонують викорис"

товувати правильний переклад та враховувати гендерний

фактор, адже система стереотипів щодо поведінки представ"

ників різної статі у різних країнах вирізняється суттєво [7].

Щодо виникнення поняття "крос"культурного шоку",

то воно зумовлене процесом ознайомлення та адаптації до

нової культури. "Крос"культурний шок" розглядають як

"одне з неминучих переживань у процесі занурення в нову

незнайому культуру; почуття дезорганізації, що супровод"

жується психологічними й навіть фізичними проблемами,

які викликані стресом від спроб облаштувати своє життя в

іноземній культурі" [12], "безпорадність, яка викликана

втратою звичайних орієнтирів, при прийнятті рішення: де,

коли і як поступити в тій чи іншій ситуації" [7].

Серед симптомів крос"культурного шоку виділяють:

постійне напруження під час періоду адаптації; почуття роз"

губленості, гострий дефіцит спілкування з друзями, втра"

та звичного статусу і професійних контактів; почуття влас"

ного відторгнення з нової культури; нерозуміння своєї ролі,

системи цінностей і шляхів самоідентифікації у новій куль"

турі; побоювання і навіть роздратування та злість віднос"

но того "як вони усі роблять"; відчуття безпорадності, не"

здатність пристосовуватися до нового середовища [15].

3. Основною метою крос"культурного менеджменту є

сприяння узгодженню дій в роботі та навчанні під час кон"

тактів, у яких культури як історично сформовані знання,

цінності та досвід входять до спільної мультикультурної

діяльності [8]. Для реалізації цієї мети Петрушенко Ю.М.

пропонує розв'язання таких завдань як: комбінація різно"

манітних корисних знань за допомогою інтерактивної

трансляції (тобто трансляції у взаємодії); сприяння розвит"

ку процесуальної компетентності учасників мультикультур"

них груп, тобто формувати в них відчуття потреби в ко"

мандній роботі та прихильність міжкультурній взаємодії;

сприяння формуванню ефективних крос"культурних тех"

нологій, які створюють умови для надходження знань,

цінностей, досвіду із різноманітних внутрішніх та зовнішніх

культурних джерел та трансформують їх у поведінку, по"

няття, товари, послуги; створення та підтримка партнерсь"

кої, відкритої атмосфери, яка полегшує взаємодію куль"

тур та сприяє вільному об'єднанню знань [8].

4. Крос"культурний менеджмент спрямований на фор"

мування корпоративної культури організації, яка грунтуєть"

ся на національній культурі.

Корпоративна культура, яка базується на концепції

крос"культурного менеджменту, це унікальна система цінно"

стей, принципів, норм поведінки, яка визначає всі бізнес"

процеси в організації, і вирізняє її з"поміж інших, серед яких

повага та толерантність до різних культур; рівне ставлення

до працівників різних національностей; дотримання прин"

ципів корпоративної етики та корпоративної соціальної

відповідальності, гнучка й ефективна мовна політика тощо

із спрямованістю на результат, який може принести куль"

турне різноманіття: сприяння внутрішній інтеграції праців"

ників та зовнішній адаптації організації; відкритість; орієн"

тованість на роботу на глобальних ринках; готовність до

змін, динамізм, інноваційність; залучення менеджерів із

досвідом роботи у мультикультурному середовищі [5].

Інструментами конструювання корпоративної культу"

ри виступають створення єдиного фірмового стилю орган"

ізації, елементами якого можуть бути: інтер'єр будівель,

фірмова символіка, дрес"код і стереотипи поведінки

співробітників, вироблення стандартів ділового спілкуван"

ня, прийняті методи стимулювання і мотивації персоналу,

формулювання місії, цілей і завдань організації тощо [14].

Для створення корпоративної культури крос"культур"

ним менеджментом передбачено формування та розвиток

крос"культурної компетентності, а саме, знань, умінь і на"

вичок міжкультурних відносин і взаємодії: уміння прове"

сти переговори з представниками інших культур; здатність

швидко вирішити (врегулювати) конфлікти у команді, де

працюють представники різних культур; уміння побудува"

ти систему мотивації у компаніях, де працюють представ"

ники різних культур; уміння визначати необхідні характе"

ристики лідерства у компаніях, де працюють представни"

ки різних культур. Це означає, що крос"культурний менед"

жмент спрямований допомогти проводити переговори і на"

лагоджувати взаємовигідні стосунки з партнерами; підви"

щувати злагодженість роботи у компанії; знижувати

кількість конфліктів, вибудовувати ефективну систему уп"

равління, мотивації і лідерства [7].

5. Ключову роль у формуванні культури відіграє осві"

та. Кроскультурний підхід в освіті — це процес вивчення

та врахування особливостей тієї чи іншої культури з ме"

тою створення сприятливих умов для їх взаємодії [6].

Підгрунтям визначення поняття "кроскультурний" є розу"

міння кроскультурного підходу як особливої методологіч"

ної виховної стратегії пізнання культур з урахуванням їх

рівноцінності, універсальності та специфічності; на підставі

культурологічного, контекстного, аксіологічного та фаси"

літаційного підходів [11].

ВИСНОВКИ
Таким чином, кроскультурний менеджмент на державній

службі — це ефективний інструмент управлінської діяльності

та міжнародного співробітництва; складова управління пер"

соналом, спрямована на формування та розвиток крос"куль"

турних компетентностей державних службовців для уникнен"

ня конфліктів і налагодження ділових зв'язків з партнерами,

формування корпоративної культури органу державної вла"

ди та забезпечення його результативної роботи шляхом ефек"

тивної міжкультурної взаємодії і комунікацій, забезпечення

безперервного навчання на засадах лідерства, поваги та то"

лерантності до кроскультурних відмінностей, сприйняття та

визнання корпоративних цінностей.

На державній службі крос"культурний менеджмент мож"

на застосовувати на міжнародному, національному, галузе"

вому, регіональному та локальному (рівень органу держав"

ної влади) рівнях. Зокрема як ефективний інструмент управ"

лінської діяльності крос"культурний менеджмент можна за"

стосовувати на міжнародному рівні: у сфері міжнародних

відносин, під час укладання міжнародних договорів і угод,

під час навчання та стажування державних службовців за

кордоном, тощо; на національному, галузевому, регіональ"

ному та локальному рівнях — під час врегулювання соціаль"

но"трудових відносин, укладання договорів і угод у порядку,

визначеному Законом України "Про соціальний діалог в Ук"

раїні" [3], та здійсненні державно"приватного партнерства.

Крім того, крос"культурний менеджмент має стати важ"

ливою складовою управління персоналом (на національ"

ному рівні — управління персоналом державної служби,

на локальному — управління персоналом органу держав"

ної влади) для формування корпоративної культури (дер"

жавної служби / органу державної влади відповідно), то"

лерантної взаємодії і комунікацій мультикультурних груп,
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врегулювання міжкультурних конфліктів, підвищення

ефективності державної служби та ефективності управлі"

нської діяльності шляхом безперервного навчання держав"

них службовців та розвитку їх крос"культурних компетен"

тностей. Разом з тим, зазначені питання потребують по"

дальших наукових досліджень.
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Обгрунтовано концепцію розвитку і розміщення підприємств інвестиційно#будівельної сфе#
ри в Україні території пов'язано зі стратегічним плануванням економічного регіонального роз#
витку окремо взятої території. Масштабне будівництво найчастіше пов'язано безпосередньо
зі створенням значущих виробничо#будівельних комплексів у регіоні, розвитком його інфра#
структури, а також з подальшим розвитком виробничих сил. Зазначено, що підприємства бу#
дівельної індустрії, а також складські та обслуговуючі господарства, як правило, розташову#
ються поза межами населених пунктів. Виходячи з цього, при розробці перспектив розвитку та
формування територіальної організації інвестиційно#будівельної сфери в Україні слід перед#
бачати збільшення тривалості шляху для перевезення продукції підприємств. Узагальнено
вітчизняний та зарубіжний управлінський досвід, на основі системного підходу до територіаль#
ної організації, був розроблений удосконалений концептуальний підхід розвитку методологіч#
них основ управління суб'єктами регіональної інвестиційно#будівельної сфери.

The concept of development and deployment of enterprise investment and construction sector in
Ukraine territory due to the strategic planning of regional development of a particular area. Large#
scale construction is often directly related to the creation of significant industrial and construction
facilities in the region, the development of its infrastructure and the further development of productive
forces. It is noted that the company building industry, as well as storage and service management,
usually located outside the settlements. Therefore, the development prospects of development and
a territorial organization of investment and construction sector in Ukraine should include increasing
the length of the road for transportation products businesses. Overview domestic and international
management experience, based on a systematic approach to territorial organization, developed an
improved conceptual approach of methodological foundations of management entities of regional
investment and construction industry.
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території пов'язано зі стратегічним плануванням еко"

номічного регіонального розвитку окремо взятої те"

риторії. Значний резерв розвитку ховається в досяг"

ненні оптимального рівня в поєднанні екстенсивних та

інтенсивних показників інтенсифікації будівельного ви"

робництва в регіоні. Забезпечити оптимальність вка"
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заного поєднання можна лише, враховуючи спільність

інтересів галузі і території. При цьому інтереси повинні

здійснюватися через інвестування в матеріально"тех"

нічну базу підприємств інвестиційно"будівельної сфе"

ри на конкретній території, а також через раціональне

розвиток і грамотне регіональне розміщення виробни"

чих сил. Також необхідно брати до уваги той факт, що

в основі ефективності функціонування лежать такі умо"

ви, як: природні фактори, соціально"економічні особ"

ливості та виробничо"технічні фактори. Потім на рівні

регіону, з огляду на об'єктивну економічну ситуацію,

приймаються програми (стратегічні рішення) на май"

бутнє. Ці програми визначають загальні обсяги інвес"

тицій і найбільш важливі регіональні будівельні про"

екти.

Слід також зазначити, що вирішення стратегіч"

них завдань розвитку регіональної інвестиційно"бу"

дівельної сфери повинно здійснюватися з урахуван"

ням і галузевих та регіональних особливостей.

Складна інвестиційно"будівельна сфера з безліччю

ступенів, галузей і супідрядних підрозділів, як пра"

вило, лмає ягати в основу забезпечення тактичних

рішень стратегічних планів і визначення способів їх

виконання. Специфіка ж функціонування інвестиц"

ійно"будівельної сфери в Україні території, виходя"

чи з їх галузевої та територіальної організації, відби"

вається в складних багаторівневих пересічних вер"

тикальних і горизонтальних функціональних зв'яз"

ках між суб'єктами інвестиційно"будівельної сфери

і суміжних галузей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Вирішенням питання щодо проблематики держав"

ного регулювання інвестиційно"будівельною сферою

займалися представники вітчизняної науки державно"

го управління є Н. Александрова, В. Авер'янов, О. Анд"

рійко, Голосніченко, І. Грицяк, Р. Калюжний, І. Є. Додін,

А. Комзюк, Ю. Ковбасюк, Розпутенко, В. Князєв,

І.Г. Ситник, В. Шкарупа та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розглянути інвестиційно"будівельну

сферу у теоретико"економічному плані як систему відно"

син між учасниками інвестиційно"будівельного циклу із

приводу освоєння ресурсів і створення матеріальних і

інших благ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Покажемо схему управління вмістом пакету прямих

інвестицій і проектів в будівництві (ППІіПБ), спираю"

чись на розглянуті вище принципи аналізу та управлін"

ня інвестиційною діяльністю. Інвестор заздалегідь виз"

начає межі, в рамках яких відбувається поділ складо"

вих пакету по рівням ризику, терміну окупності та при"

бутковості. Таким чином, формуються різні кластери,

тобто безлічі близьких один одному за своїми харак"

теристиками об'єктів інвестування, з яких формується

ППІіПБ з необхідними характеристиками. Кожному

такому кластеру в залежності від ситуації, що склала"

ся в економічному середовищі і її стійкості відводить"

ся певний фіксований вагу (частка) в формованому

інвестиційному пакеті. Ця частка залишається пост"

ійною з плином часу до зміни ситуації, що характери"

зує стан економічного середовища. При цьому склад

пакета може змінюватися під впливом таких основних

факторів [1, с. 96]:

— при зміні макроекономічної ситуації економічно"

го середовища в регіоні та країні;

— при уточненні цільових установок і критеріїв

інвестора в міру поповнення знань про поточну ситу"

ацію економічного середовища і перспективи її роз"

витку;

— у разі змін, що відбулися з проектом, що входять

до складу пакета.

Поєднання зазначених вище факторів, що характе"

ризують поточний стан економічного середовища, ви"

значає ситуацію, на яку спирається інвестор в процесі

прийняття управлінських рішень незалежно від обраної

схеми управління.

У зв'язку з цим, визначення концептуальних основ

методології управління інвестиційно"будівельною сфе"

рою регіону, виявлення специфіки територіальної орган"

ізації цієї сфери, а також дослідження тенденцій її роз"

витку в економіці регіону вимагають більш докладного

вивчення.

Якщо ж говорити про розвитку регіональної інвес"

тиційно"будівельної сфери, то тут слід враховувати ло"

кальні (районні) особливості потенціалу промислового

сектора, перспективність освоєння мінерально"сировин"

ної бази та можливості комплексного використання

родовищ мінеральної сировини та промислових

відходів.

Зазначені компоненти розвитку і функціонуван"

ня регіональної інвестиційно"будівельної сфери і

окремих її об'єктів, а також облік локальних особ"

ливостей потенціалу промислового сектора сприя"

ють:

— концентрації виробництва на території регіону,

— продуманому поєднанню інтересів галузі і регіо"

ну,

— створення розвиненої інфраструктури в регі"

оні.

При цьому економічне прогнозування і стратегічне

планування розвитку інвестиційно"будівельної сфери

(ІБС) в Україні мають свої характерні риси, які обумов"

лені кількома чинниками:

— соціально"економічною значимістю ІБС в Україні,

— особливостями інвестиційного процесу в ІБС в

Україні,

— особливостями формування і функціонування

суб'єктів ІБС в Україні,

— особливостями простого і розширеного відтво"

рення ІБС в Україні в умовах ринку.

 Сучасна наука визначає наступні основні поло"

ження при розробці плану розвитку інвестиційно"бу"

дівельної сфери регіону в сучасних умовах [2, с. 48]

(рис. 1).

Якщо говорити про особливості функціонування

інвестиційно"будівельної сфери України, то воно зу"
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мовлено формуванням специфічних характеристик

об'єктів прогнозування та стратегічного планування,

а також умови, які повинні бути враховані при плану"

ванні економічного розвитку країни. До таких специ"

фічних особливостей можна віднести наступні [3]

(рис. 2).

Основні принципи розвитку регіональної інвести"

ційно"будівельної сфери. Розробка комплексного

плану розвитку інвестиційно"будівельної сфери краї"

ни передбачає використання загальних наукових ме"

тодик і принципів перспективного планування еконо"

міки регіонів. При цьому в основі визначення ролі і

місця кожного фактора лежать природні умови, а та"

кож соціально"економічні та географічні особливості.

Масштабне будівництво найчастіше пов'язано безпо"

середньо зі створенням значущих виробничо"буді"

вельних комплексів в регіоні, розвитком його інфра"

структури, а також з подальшим розвитком виробни"

чих сил. Також побічно розвивається суспільне вироб"

ництво, і додатково залучаються природні і трудові

ресурси.

Для того, щоб скоротити терміни будівництва,

знизити його вартість і підвищити ефективність, не"

обхідно розміщувати матеріально"технічні бази в

тих же районах, де зосереджені об'єкти. Слід та"

кож враховувати, що підприємства будівельної

індустрії, а також складські та обслуговуючі гос"

подарства, як правило, розташовуються поза межа"

ми населених пунктів. Виходячи з цього, при роз"

робці перспектив розвитку та формування терито"

ріальної організації ІБС в Україні слід передбачати

збільшення тривалості шляху для перевезення про"

дукції підприємств.

Також необхідно відзначити той факт, що розвиток

і розміщення великої частини підприємств будівельної

індустрії в тому чи іншому регіоні залежить від того, чи

розташовані в цьому районі родовища будматеріалів.

Також для регіонального розміщення та розвитку буді"

вельних підприємств важливий рівень розвитку транс"

портної інфраструктури.

Модифікування форм і методів територіального

планування основних ланок ІБС в Україні, а також мо"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основа формування плану розвитку інвестиційно-
будівельної в Україні  

варіантні розрахунки інвестицій в об'єкти розташовані на території регіонів, а так 
само комплексна оцінка інвестиційної привабливості окремих областей 

розрахунки потреби в основних видах будівельних матеріалів, конструкцій і виробів 

техніко-економічна характеристика сформованого виробництва 

розробка балансу виробничих потужностей на перспективу з урахуванням 
відтворювальної структури (капітальний ремонт, модернізація, реконструкція, нове 
будівництво) 

оцінка мінерально-сировинних ресурсів, попутних продуктів і відходів виробництва 

складання балансу виробництв і споживання основних видів будівельних матеріалів, 
виробів та конструкцій 

визначення варіантів можливого будівництва підприємств і пунктів їх розміщень 

вибір оптимального варіанта розвитку і розміщення підприємств будівельної бази на 
основі комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів і відходів 
виробництва 

визначення потреби в капітальних вкладеннях на розвиток виробничо-будівельної 
бази 

розрахунок економічної ефективності пропозицій щодо розвитку регіональних 
інвестиційно-будівельних комплексів 

Рис. 1. Основні положення при розробці плану розвитку
інвестиційноCбудівельної сфери в Україні
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дифікування принципів їх розміщення залежать від сту"

пеня вдосконалення організації управління строй вироб"

ництва з обов'язковим урахуванням місцевих умов. Ос"

новними ж чинниками впливу на територіальне плану"

вання ІБС в Україні є наступні:

— рівень розвитку соціально"економічної сфери

обраних територій регіону (мова йде про промислове

виробництво, привабливості території для інвесторів і

ін.);

— наявність сировини для строй виробництва;

— ступінь розвитку основних видів інфраструкту"

ри: транспортної, інженерної, електромережної;

— наявність складів і будівельних баз, а також

рівень їх концентрації;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості функціонування інвестиційно-
будівельної сфери в Україні 

Необхідність 
створення 
повноцінної і 
економічно 
збалансованої 
виробничої бази 
будівельної 
індустрії на 
основі новітніх 
технологій 

Істотні типологічні 
та техніко-
економічні 
обмеження 
можливості 
використання 
продукції 
підприємств в 
різних природно-
кліматичних 
районах 

Складність 
виробничо-
технічних зв'язків в 
процесі будівництва 
і експлуатації 
об'єктів 
регіонального 
будівництва 

Рис. 2. Особливості функціонування
інвестиційноCбудівельної сфери в Україні

Можливості комплексного використання будівельно-сировинної бази в 
рамках однієї території 

включати перспективні плани розвитку народного господарства 
обсяги можливостей заміни природних матеріалів повноцінними 
продуктами видобутку і переробки основної сировини 

розробляти єдині кадастрові оцінки та оптимізувати єдині витрати 
для відповідних компонентів природних ресурсів 

забезпечувати капітальними вкладеннями комплексне освоєння і 
повне використання різних природних ресурсів 

впроваджувати комбіновані технології, що дозволяють отримувати з 
одного і тог ж природного компонента будівельну продукцію 
кількох видів, а також розвивати сучасні технічні засоби виїмки 
складування попутних порід 

створювати територіальні об'єднання з комплексного використання 
мінерально-сировинних ресурсів 

Рис. 3. Можливості комплексного використання будівельноCсировинної бази в рамках однієї
території
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— кваліфікаційний рівень трудових ресурсів і їх до"

статність;

— існування виробничих потужностей в регіоні та

тощо.

Також необхідно зазначити, що в сучасних умовах

необхідно посилення диверсифікації та універсалізації

строй виробництва, також необхідний розвиток здо"

рової конкуренції в інвестиційно"будівельній сфері і ра"

ціональне укрупнення окремих підсистем ІБС в Україні.

Приклад укрупнення — комплексне використання це"

менту, цегли, бетону, нерудних матеріалів і інших су"

путніх продуктів видобутку та переробки матеріалів

для підприємств будівельної сфери. Проведені розра"

хунки [4, с. 81] показують, що таке комплексне вико"

ристання будівельної сировинної бази в рамках однієї

території дає наступні можливості, позначені на рисун"

ку 3.

За наявності економічної самостійності суб'єктів ІБС

в Україні необхідна така модель управління і менедж"

мент"методи, які змогли б забезпечити їм достатню

ефективність, конкурентоспроможність і стабільність на

ринку.

Взявши за основу результати аналізу основних

сучасних наукових підходів до стратегічного менед"

жменту та узагальнення вітчизняного та зарубіжно"

го управлінського досвіду на основі системного

підходу до територіальної організації, був розроб"

лений удосконалений концептуальний підхід роз"

витку методологічних основ управління суб'єктами

регіональної інвестиційно"будівельною сферою [5,

с. 125]. При загальному розгляді ІБС в Україні, як

об'єкта управління можна виділити 4 основні типи

менеджмент"моделей для різних суб'єктів економ"

іки:

— модель раціональної бюрократії;

— модель складної ієрархії;

— модель підприємства — колективу, що характе"

ризується поділом праці;

— модель підприємства — ілюстрація концепції за"

цікавлених груп.

Однак аналіз суб'єктів показує, що в реальності

відсутні приклади реалізації будь"якої певної ме"

неджмент"моделі. При цьому очевидним є той факт,

що сучасна економіка, конкурентоздатною динам"

ічна, вимагає наявність такої моделі, яка б була

відкритою і складною системою з результатами

діяльності, що визначаються по системному ефек"

ту.

Головна ідея такого підходу до побудови моделі

функціонування ІБС в Україні полягає у визнанні трьох

основних правил [6, с. 91]:

1. Регіональна ІБС — це відкрита складна система

зі стохастичним характером.

2. Система, її елементи і підсистеми взаємопов'язані

і взаємозалежні від зовнішньої нестабільного економі"

чного середовища.

3. Мета управління системою цього типу — забез"

печення її стабільності, надійності і посилення адапта"

ційних якостей в умовах ринку.

Взявши на озброєння досвід розвитку країн зі

сформованою економікою і рівень організації по те"

риторіях провідних світових економічних систем, не"

обхідно удосконалити існуючу систему управління ре"

гіональною інвестиційно"будівельною сферою, для

якої необхідно розробки нового концептуального

підходу в розвитку методології управління з метою

підтримки стабільності роботи в динамічному середо"

вищі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

В умовах трансформації простору безпеки перед
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THEORETICAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF THE PARADIGM ANALYTICAL
PROFESSIONAL COMPETENCE<MANAGERS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

У статті розглядаються теоретичні аспекти модернізації парадигми аналітичної компетент#
ності фахівців#управлінців у сфері національної безпеки України, а також розкриваються мето#
дологічні вимоги до свідомості вказаних фахівців#управлінців з боку безпекового середовища
з певними загрозами та викликами. Обгрунтовується теза, що уведення геологістики в навчальні
плани підготовки фахівців освітньо#кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Публіч#
не управління та адміністрування", відіграватиме виключну роль у вирішені проблем, пов'яза#
них із глобалізацією та регіоналізацією сучасного світу, зміною парадигм цивілізації, націо#
нальної безпеки, міжнародних відносин та війни, а також з іншими викликами ХХІ століття.

The article deals with the theoretical aspects of the modernization paradigm analytical competence
management specialists in the field of national security of Ukraine and discloses methodological
requirements for minds of these professionals#managers from the security environment with
particular threats and challenges. The thesis that input of geologistics in the curricula of training
educational qualification level master's degree in "Public Management and Administration", will play
an exclusive role in solving problems related to globalization and regionalization of the modern world,
changing paradigms of civilization, national security, international relations and war and other
challenges of the XXI century is substantiated.

Ключові слова: державне управління у сфері національної безпеки, аналітична компетентність фахів�
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ма розробки і невідкладного впровадження нової філо"

софії професійної освіти в галузі знань "Управління

та адміністрування", яка б дала надійні методологічні

орієнтири для організації ефективної підготовки май"
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бутніх фахівців"управлінців у сфері національної без"

пеки.

Ця обставина й визначає зв'язок загальної пробле"

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями як безпосередньо у сфері створення і ши"

рокого впровадження інноваційних технологій в галузі

знань "Управління та адміністрування", так і опосеред"

ковано, через інноваційну підготовку фахівців"уп"

равлінців у сфері національної безпеки нової генерації,

здатних успішно використовувати ці технології.

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко"

вих публікацій можна зробити висновок про те, що про"

блеми підвищення якості освіти фахівців"управлінців у

сфері національної безпеки досліджувалась у пра"

цях вітчизняних науковців, зокрема В.І Абрамова [1],

Г.П. Ситника [2], М.М. Шевченка [3; 4]. В роботах вка"

заних авторів проведено аналіз теоретичних і приклад"

них аспектів підготовки фахівців"управлінців у сфері на"

ціональної безпеки України, наведено окремі рекомен"

дації, які при були втілені в системі підготовки магістрів

за спеціальністю "Державне управління у сфері націо"

нальної безпеки".

ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

На сьогодні залишаються недостатньо вивченими

актуальні проблеми модернізації парадигми аналітич"

ної компетентності фахівців"управлінців у сфері націо"

нальної безпеки України з урахуванням сучасних вимог

щодо необхідності створення нової системи забезпечен"

ня національної безпеки України [5].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні теоретичних

засад модернізації парадигми аналітичної компетент"

ності фахівців"управлінців у сфері національної безпе"

ки України.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зважаючи на необхідність кадрового забезпечен"

ня виконання як "Стратегії — 2020" [6], так і завдань

забезпечення національної безпеки України в сучасних

умовах [5], слід сформулювати для системи підготовки

фахівців"управлінців у сфері національної безпеки в

Національній академії державного управління при Пре"

зидентові України завдання адаптації аналітичної ком"

петентності її випускників до провідних трендів глоба"

лізованого світу та глобальних трансформацій просто"

ру безпеки.

Для адаптації аналітичної компетентності випуск"

ників академії до вимог сучасності слід враховувати

досвід кафедри глобалістики, євроінтеграції та управ"

ління національною безпекою Національної академії

державного управління при Президентові України щодо

проектування освітніх стандартів і ту інформацію в них,

яка не застаріла [7], а також функції та завдання систе"

ми забезпечення національної безпеки [8], які у свою

чергу визначають структуру та функції органів держав"

ної влади, що опікуються питаннями забезпечення на"

ціональної безпеки, функціональні обов'язки посадових

осіб у системі державного управління національною

безпекою.

Варто зазначити, що в основі сучасних професій"

них дій при виконанні аналітиком в системі забезпе"

чення національної безпеки свого функціонального

призначення лежать глибокі теоретичні знання і мето"

дологічні навички. Як правило, його методологічна

робота здійснюється у формі політичного аналізу, що

є мистецтвом реконструкції не тільки раціональних

мотивів та інтересів людей, але і їхніх ірраціональних

дій, що не піддаються класифікації. З цієї причини си"

стемний аналіз є одним із найбільш складних видів

діяльності, тим більше, що його кінцевим результатом

має бути прогноз наслідків прийняття конкретного дер"

жавно"управлінського рішення у сфері національної

безпеки.

Основними ознаками аналітика у сфері забезпе"

чення національної безпеки як методолога є: уміння

коректно сформулювати проблему державного управ"

ління національною безпекою; критичний підхід, схе"

матизація, програмування, конструювання, нормуван"

ня, онтологічний аналіз при пошуку відповіді на пору"

шене питання, тобто, не стільки засвоєння традицій"

них знань з державного управління національною без"

пекою, скільки одержання нового (конкурентоздатно"

го) знання; класифікація знань з державного управлі"

ння національною безпекою про предмет аналізу при

максимально можливому їхньому нормуванні (вимірі);

типізація знань з державного управління національною

безпекою шляхом створення складних композицій і

формування відповідних типів мислення; облік розход"

жень і чисельності позицій дослідників проблем дер"

жавного управління національною безпекою стосов"

но предмету аналізу з об'єднанням їх у єдиний фокус;

об'єднання знань з державного управління національ"

ною безпекою не за схемами предмета аналізу, а за

схемами діяльності людей; поєднання знань про мис"

лення зі знаннями про діяльність; методологічна реф"

лексія (метаметодологія, самоменеджмент) — само"

аналіз власних розумових і практичних дій з одержа"

ними при цьому результатами.

Аналіз наукової та навчальної літератури [1—4; 7—

10] дозволяє констатувати, що для вдосконалення сис"

теми підготовки та перепідготовки аналітиків для дер"

жавного управління у сфері національної безпеки не"

обхідні наступні перетворення, які дозволяють змінити

стан справ на краще:

1) створити систему відбору і кар'єрного зростання

аналітиків як найважливішої частини інтелектуального

капіталу державного управління у сфері національної

безпеки, його національного надбання. Визначити сис"

тему стимулів для оволодіння аналітичною діяльністю;

2) налагодити підготовку фахівців в галузях стратегіч"

ного аналізу та прогнозування, котрі володіють сучас"

ними методами аналізу державної політики національ"

ної безпеки і стратегічного планування, що використо"

вують комп'ютерні технології і відрізняються творчістю,

дослідницькою культурою і розвинутою професійною

етикою;
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3) активізувати підготовку навчально"методичної

літератури по проблематиці аналітичної діяльності у

сфері забезпечення національної безпеки. Тут слід вра"

ховувати позитивний досвід кафедри глобалістики,

євроінтеграції та управління національною безпекою

НАДУ щодо підготовки відповідної навчально"методич"

ної літератури. Так, науково"педагогічними працівника"

ми кафедри було підготовлено та видано друком низку

навчальних посібників та підручників, а саме: "Геополі"

тичний аналіз та прогнозування" [9], "Глобальна та на"

ціональна безпека" [10] та ін.

4) розпочати розробку інформаційно"комп'ютерно"

го забезпечення аналітичної діяльності у сфері забез"

печення національної безпеки. Створити портфелі ти"

пових інформаційно"аналітичних технологій для різних

рівнів і підсистем державного управління у сфері націо"

нальної безпеки;

5) завершити формування мережі експертних рад,

центрів управлінського консультування, "фабрик

мізків", національних аналітичних корпорацій, які пра"

цюють в проблемному полі національної безпеки. Сьо"

годні в Україні у цій сфері функціонують такі урядові

інституції як Національний інститут стратегічних дослі"

джень, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, Інститут світо"

вої економіки і міжнародних відносин НАН України. У

цій царині також працює низка неурядових організацій:

Академія національної безпеки, Асоціація розвитку та

безпеки, Група Стратегічних та Безпекових Студій,

Центр воєнної політики та політики безпеки, Рада з зов"

нішньої та безпекової політики. За оцінками вітчизня"

них експертів рівень взаємодії між урядовими та неуря"

довими аналітичних центрами є досить низьким [8, с.

231];

6) широко використовувати зарубіжний досвід

організації інформаційно"аналітичного забезпечення

державної політики національної безпеки, налагод"

жувати співпрацю з світовими аналітичними центра"

ми.

Таким чином, перед вітчизняною управлінською та

науковою елітами постало завдання формування нової

парадигми аналітичної діяльності, яка б забезпечила

подолання надмірної інертності системи забезпечення

національної безпеки України та неспроможність швид"

кої адаптації її до змін в умовах глобальних трансфор"

мацій простору безпеки.

На думку вітчизняного дослідника М. Шевченка,

системна парадигма,  системна ментальність,

здатність до систематизації, володіння системним

аналізом усе частіше стають необхідними профес"

ійними якостями аналітиків"прогнозистів у сфері на"

ціональної безпеки. Виходячи із зазначеного мож"

на констатувати необхідність створення науково об"

грунтованої методологічної системи навчання геоло"

гістиці [4]. Варто зазначити, що з усіх сучасних наук

лише геологістика є міждисциплінарною наукою, яка

інтегрує та синтезує всі накопичені знання про фун"

кціонування гетерогенних складних систем, вбирає

в себе елементи теорії глобалістики, теорії націо"

нальної безпеки, теорії державного управління, гео"

політики, геоекономіки, воєнної стратегії, міжнарод"

ної інформації, філософії безпеки, екології. Під гео"

логістикою зазвичай розуміють філософію адаптив"

ного виживання складних систем, галузь міждисцип"

лінарного гуманітарного знання про функціонуван"

ня, взаємопов'язаність, взаємозбереженість окре"

мих елементів, які взаємодіють між собою і визна"

чають цілісність, єдність гетерогенних складних си"

стем. Предмет геологістики формується у вигляді

окремих піддисциплін, які спроектовані на певну

сферу людської діяльності. Будучи інтегративною

наукою про глобальний світ, вона відкриває реаль"

ну можливість створення нової, ненасильницької,

енергозберігаючої ідеології і надає нові можливості

реагування на можливі виклики та загрози націо"

нальній безпеці. На нашу думку, уведення геологі"

стики в навчальні плани підготовки фахівців освіт"

ньо"кваліфікаційного рівня магістра за спеціальні"

стю "Публічне управління та адміністрування",

відіграє виключну роль у вирішені проблем, пов'я"

заних із глобалізацією та регіоналізацією сучасно"

го світу, зміною парадигм цивілізації, національної

безпеки, міжнародних відносин та війни, а також з

іншими викликами ХХІ століття.

Що стосується конкретних механізмів і можливос"

тей геологістики в системі професійної підготовки

фахівців"управлінців у сфері національної безпеки, то

можна виокремити ряд аспектів:

по"перше, геологістика дає можливість цілісного

пізнання глобалізованого світу, осмислити масштаби

змін парадигм цивілізації, міжнародних відносин, без"

пеки та війн, а також взаємодію геоекономічного, гео"

політичного та воєнно"стратегічного просторів;

по"друге, шляхом політичної соціалізації надається

можливість засвоїти "правила гри" прийняті в глобалі"

зованому світі, основні політичні норми й цінності;

по"третє, мобілізувати ресурси вищої освіти для

вирішення поточних завдань у конкретно"історичний

період розвитку суспільства і держави;

по"четверте, сформувати професійні компетенції,

що є запорукою реалізації інформаційно"аналітичної

функції державного управління у сфері національної

безпеки, а саме: бути здатним формувати інфор"

маційні бази для прийняття оперативних, тактичних

та стратегічних державно"управлінських рішень; бути

здатним здійснювати верифікацію та структуризацію

інформації щодо змісту, структури, спрямованості,

пріоритетності, тенденцій розвитку та впливу викликів

і загроз національним інтересам, а також проблем

державного управління національною безпекою, яка

отримується з різних джерел; бути здатним проводи"

ти комплексний аналіз загроз національним інтере"

сам, проблем державного управління національною

безпекою при плануванні та здійсненні інноваційних

проектів; бути здатним проводити комплексний аналіз

стану і перспектив розвитку зовнішньополітичних,

зовнішньоекономічних, військово"політичних зв'язків

та їх вплив на міжнародну і національну безпеку; бути

здатним проводити комплексний аналіз стану та

перспектив розвитку системи державного управлін"

ня національною безпекою в контексті глобальних

трансформацій простору безпеки; здійснювати кри"

тичну оцінку інформації щодо процесу та наслідків
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реалізації державної політики національної безпеки

і конструктивно, на основі застосування методів ана"

лізу та синтезу, готувати пропозиції щодо прийняття

керівництвом держави необхідних управлінських

рішень; вміти використовувати паспорти загроз націо"

нальній безпеці для вирішення професійних завдань

у сфері державного управління національною безпе"

кою; вміти використовувати інформаційні технології

для вирішення різноманітних дослідницьких та адмі"

ністративних задач;

по"п'яте, сформувати професійні компетенції що

є запорукою реалізації експертно"аналітичної

функції державного управління у сфері національ"

ної безпеки, а саме: бути здатним творчо викорис"

товувати основні наукові положення глобалістики,

науки державного управління, загальної теорії без"

пеки, теорії національної безпеки, а також наукові

методи гуманітарних, соціальних та економічних

наук при виконанні експертно"аналітичних робіт,

обумовлених цілями та завданнями забезпечення

міжнародної та національної безпеки; володіти су"

часними методами експертних досліджень у про"

фесійній діяльності; бути здатним здійснювати со"

ціальну експертизу нормативних правових актів з ме"

тою виявлення потенційних загроз міжнародній без"

пеці та національним інтересам; бути здатним

здійснювати експертну оцінку чинників ризику, здат"

них створювати соціально"економічну, зовнішньопо"

літичну, воєнно"політичну та внутрішньополітичну

ситуації критичного характеру;

по"шосте, сформувати професійні компетенції що

є запорукою реалізації проектної функції державного

управління у сфері національної безпеки, а саме: вміти

систематизувати та узагальнювати інформацію про хід

реалізації політики національної безпеки, готувати про"

позиції щодо удосконалення організаційно"правових

засад державних механізмів реалізації вказаної пол"

ітики; висувати інноваційні ідеї з питань удосконален"

ня державного управління національною безпекою і

нестандартні підходи до реалізації вказаних ідей; бути

здатним до кооперації зусиль управлінців, експертів та

аналітиків при розробці та реалізації міждисциплінар"

них проектів, спрямованих на підвищення ефективності

та результативності діяльності органів публічної вла"

ди та інститутів громадянського суспільства щодо за"

безпечення національної безпеки, а також до творчої

роботи в суміжних галузях, стан справ у яких здійснює

безпосередній вплив на реалізацію національних інте"

ресів;

по"сьоме, сформувати професійні компетенції що

є запорукою реалізації науково"дослідної функції дер"

жавного управління у сфері національної безпеки, а

саме: володіти методами і спеціальними засобами для

аналітичної роботи і наукових досліджень проблем ре"

алізації державної політики національної безпеки; во"

лодіти методикою аналізу світової політики та держав"

ної політики національної безпеки, підходами глобал"

істики, науки державного управління та загальної

теорії національної безпеки для обгрунтування (уточ"

нення) функцій та основних завдань щодо діяльності

держави в системі забезпечення національної безпе"

ки.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Враховуючи вищенаведені викладки підсумує"

мо:

1. Глобальні трансформації простору безпеки ви"

сувають нові методологічні вимоги до свідомості

фахівців"управлінців у сфері забезпечення національ"

ної безпеки, а саме: уміння коректно сформулювати

проблему державного управління національною без"

пекою; критичний підхід, схематизація, програмуван"

ня, конструювання, нормування, онтологічний аналіз

при пошуку відповіді на порушене питання; типізація

знань з державного управління національною безпе"

кою шляхом створення складних композицій і фор"

мування відповідних типів мислення; облік розход"

жень і чисельності позицій дослідників проблем дер"

жавного управління національною безпекою стосов"

но предмету аналізу з об'єднанням їх у єдиний фо"

кус; об'єднання знань з державного управління на"

ціональною безпекою не за схемами предмета аналі"

зу, а за схемами діяльності людей; поєднання знань

про мислення зі знаннями про діяльність; методолог"

ічна рефлексія — самоаналіз власних розумових і

практичних дій з одержаними при цьому результата"

ми.

2. Для вдосконалення системи підготовки та пе"

репідготовки аналітиків для державного управління

у сфері національної безпеки необхідний комплекс

заходів спрямованих на модернізацію парадигми ана"

літичної компетентності фахівців"управлінців у сфері

національної безпеки України: 1) створити систему

відбору і кар'єрного зростання аналітиків; 2) налаго"

дити підготовку фахівців в галузях стратегічного ана"

лізу та прогнозування в інтересах забезпечення на"

ціональної безпеки; 3) активізувати підготовку на"

вчально"методичної літератури по проблематиці ана"

літичної діяльності у сфері забезпечення національ"

ної безпеки; 4) розпочати розробку інформаційно"

комп'ютерного забезпечення аналітичної діяльності

у сфері забезпечення національної безпеки; 5) завер"

шити формування мережі експертних рад, центрів

управлінського консультування, "фабрик мізків", на"

ціональних аналітичних корпорацій, які працюють в

проблемному полі національної безпеки; 6) широко

використовувати зарубіжний досвід організації

інформаційно"аналітичного забезпечення державної

політики національної безпеки, налагоджувати

співпрацю з світовими аналітичними центрами 7) в

навчальні плани підготовки фахівців освітньо"квалі"

фікаційного рівня магістра за спеціальністю "Публіч"

не управління та адміністрування", увести навчальну

дисципліну "Геологістика", що на нашу думку, відіграє

виключну роль у вирішені проблем, пов'язаних із гло"

балізацією та регіоналізацією сучасного світу, зміною

парадигм цивілізації, національної безпеки, міжна"

родних відносин та війни, а також з іншими виклика"

ми ХХІ століття.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у

розробці навчально"методичного забезпечення форму"

вання аналітичної компетентності фахівців"управлінців

у сфері національної безпеки.
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