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CUSTOMS EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA: PECULIARITIES
OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

У статті обгрунтовано актуальність реформування митної системи України на засадах враху-

вання зарубіжного досвіду побудови та функціонування митних систем в умовах європейської

інтеграції. Доведено репрезентативність досвіду роботи митних органів Литовської Республі-

ки у контексті удосконалення та розвитку вітчизняної митної системи. Виконано порівняльну

характеристику результатів роботи митних органів Литви та України за митними позиціями у

провідних міжнародних рейтингах. Комплексно проаналізовано особливості функціонування

литовської митної системи в контексті організаційної побудови митних органів, стратегічного

планування діяльності, міжнародного співробітництва. На основі одержаних результатів іден-

тифіковано ключові тенденції роботи митних органів Литви, що визначають успішність литовсь-

кої митниці та її гармонізованість із європейськими митними принципами. Розроблено цільові

рекомендації щодо реформування митної системи України з пріоритетним та обгрунтованим

урахуванням принципів роботи литовської митниці.

At the present stage, Ukrainian customs system is in a stagnant phase, which is characterized by

the existence of a significant number of objective and subjective problems that should be solved by

the joint efforts of representatives of the authorities through the effective reforming the customs

activities. In the conditions of European integration of Ukraine, the solution of this complex task is

seen through the study of the successful experience of representative European states regarding

the construction and functioning of their customs systems that are based on the use of European

customs principles and operate effectively on the European and international levels. Based on the

____________________________
1 Публікація містить результати досліджень, проведених за грантової підтримки Держаного фонду фундаментальних до-

сліджень за конкурсним проектом Ф83/81-2018.
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consideration of a number of parameters and peculiarities of the development of different European

countries, the Republic of Lithuania was selected as one of the representative countries whose

customs experience can be adequately used in reforming the customs system of Ukraine. Based on

the comparative analysis of the results of the work of the customs authorities of Lithuania and Ukraine

by customs positions in the leading international ratings, significant inequality was found in the levels

of development of the Lithuanian and Ukrainian customs systems. The peculiarities of the functioning

of the Lithuanian customs system in the context of the organizational construction of customs bodies,

strategic planning, and international cooperation are analyzed in detail. On the basis of the obtained

results, the key trends of the work of the Lithuanian customs authorities are identified, which

determine the success of the Lithuanian customs and its harmonization with European customs

principles. The targeted recommendations for reforming the customs system of Ukraine with the

priority and reasoned consideration of the principles of the Lithuanian customs work are developed.

All of these recommendations are united by the conceptual idea of distinguishing an independent

customs authority — the National Customs Service, which would separately operate along with fiscal

and treasury services under the jurisdiction of the Ministry of Finance of Ukraine. The implementation

of this idea will provide a clear and logically justifiable demarcation of fiscal and customs spheres,

allow to focus on realization and strengthening core customs functions, and perform key customs

assignment which is primarily connected with the comprehensive assistance to legal and fair

international trade, the fight against illegal foreign economic operations, national security, and the

protection of society.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку України характеризується

доволі контроверсійними тенденціями, що, з однієї сторо-
ни, відображають перспективні можливості європейської
інтеграції, а з іншої сторони, репрезентують соціально-
економічну та військово-політичну нестабільність у дер-
жаві. За таких обставин зусилля представників різних сфер
та різних рівнів повинні бути спрямовані на виведення на-
ціональної економіки із кризового стану та забезпечення
її прогресивного розвитку у структурі європейської еко-
номіки. У вирішенні цього завдання ключову роль відіграє
митна система держави, що іманентно покликана викону-
вати важливі для країни функції, пов'язані, насамперед, із
забезпеченням національної безпеки держави, її територ-
іальної цілісності, захистом суспільства від небезпечних,
неякісних та заборонених товарів, формуванням економі-
чної конкурентоспроможності та інвестиційної привабли-
вості на різних рівнях тощо. Для митних органів розвине-
них європейських держав така практика є усталеною, що
дозволяє досягнути високих показників соціально-еконо-
мічного розвитку країни та сформувати позитивний імідж
держави у структурі Європейського Союзу (ЄС). На жаль,
кардинально інша ситуація простежується у роботі вітчиз-
няних митних органів, що відображає стагнаційний етап
розвитку національної митної системи, її недієздатність
якісно виконувати безпекову, захисну та митну функції.
Такий стан справ спричинений існуванням чималої кількості
різноманітних проблем об'єктивного та суб'єктивного ха-
рактеру, котрі повинні бути ефективно та оперативно вир-
ішені на засадах цілеспрямовано реформування вітчизня-
ної митної системи. При цьому для виконання означеного
завдання в умовах прагнень України доєднатись до ЄС не-
достатньо опиратись лише на власний попередній митний
досвід, адже історія розвитку вітчизняних митних органів

Ключові слова: митна система, митні органи, митний досвід, реформування, Литовська Республіка,
Україна, європейська інтеграція.

Key words: customs system, customs authorities, customs experience, reforming, the Republic of Lithuania,
Ukraine, European integration.

не репрезентує кращу митну практику. Таким чином, ви-
никає необхідність у дослідженні досвіду найбільш репре-
зентативних по відношенню до України європейських дер-
жав, що зуміли сформувати ефективно функціонуючі митні
системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі до складу ЄС входить 28 держав,
при цьому ЄС почав функціонувати у 1951 р. як спільнота,
що об'єднала Бельгію, Німеччину, Францію, Італію, Люк-
сембург та Нідерланди. Впродовж свого існування та фун-
кціонування ЄС активно розвивався, інтегруючи нові краї-
ни. На сьогодні чимало європейських держав перебувають
на різних етапах приєднання до структури ЄС. Так, ключо-
вими кандидатами-країнами, котрі гармонізують націо-
нальне та європейське законодавство, є Албанія, Монте-
негро, Сербія, Колишня Республіка Югославії Македонія,
Туреччина [1]. За таких обставин виникає необхідність у
визначенні найбільш істотних параметрів вибору репрезен-
тативної європейської держави для дослідження її митно-
го досвіду та його подальшого можливого проектування
на вітчизняну митну практику. З огляду на вищевикладе-
ний сучасний стан і тенденції розвитку України, історію її
становлення як незалежної держави, військово-політичний
конфлікт з Росією, а також ключові проблеми у роботі
вітчизняних митих органів вибір здійснено на користь Ли-
товської Республіки.

Литовська Республіка (Литва) — це держава, що роз-
ташована на півночі Європи, є однією із трьох країн Балтії,
межує із Латвійською Республікою, Білоруссю, Росією та
Польщею, омивається Балтійським морем. Загальна пло-
ща території складає 65 301 кв. км., у 2017 р. чисельність
населення становила 2,836 млн ос. [2]. Як і Україна, Литва
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входила до складу СРСР, проте вже у 2004 р. стала чле-
ном ЄС. Не зважаючи на значно меншу площу території
Литви та чисельність її населення порівняно із Україною,
репрезентативність вивчення досвіду побудови, становлен-
ня та розвитку литовської митної системи обгрунтовується
перебуванням Литви, як і України, у структурі СРСР, ме-
жуванням із Російською Федерацією та спроможністю на
цьому фоні приєднатись до ЄС і забезпечити значно ви-
щий рівень розвитку держави, ніж в Україні. Усе вищевик-
ладене підтверджує показовість митного досвіду Литви для
України у контексті, по-перше, побудови митної системи
за європейським взірцем та, по-друге, забезпечення націо-
нальної безпеки держави, її територіальної цілісності та
провадження законної торгівлі в умовах межування із Ро-
сією.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зважаючи на усе вищевикладене, цілями подальшого

дослідження є вивчення досвіду побудови та розвитку мит-
них органів Литви, ідентифікування найбільш адекватних
до сучасного стану вітчизняної митної системи особливо-
стей митної діяльності у Литві та формування на цій основі
обгрунтованих рекомендацій щодо реформування митної
сфери України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Насамперед, проаналізуємо позиції Литовської Рес-
публіки у ключових міжнародних рейтингах, що характе-
ризують роботу митних органів держави. Відповідно до
даних Міжнародного рейтингу "Doing Business" [3] у 2018
р. Литва посідала 19 місце у числі 190 країн світу за пара-
метром "Міжнародна торгівля". Так, для проходження при-
кордонного та митного контролю у Литві при реалізації ек-
спортних операцій знадобиться в середньому 9 год. та 58
дол. США, тоді як у країнах ОЕСР з високим рівнем дохо-
ду — 12,7 год. та 149,9 дол. США відповідно. Оформлен-
ня пакету документів при експорті в Литві триває близько
3 год. та вартує 28 дол. США, а у країнах ОЕСР — 2,4 год.
та 35,4 дол. США відповідно. Своєю чергою, часові і
вартісні показники щодо проходження прикордонного та
митного контролю при здійсненні імпортних операцій у
Литві, а також вартість оформлення документації при
імпорті дорівнюють нулю, а оформлення пакету документів
при імпорті займає приблизно 1 год. У країнах ОЕСР з ви-
соким рівнем доходу для проходження прикордонного та
митного контролю при здійсненні імпортних операцій не-
обхідно в середньому 8,7 год. та 111,6 дол. США, а для
оформлення документації при імпорті знадобиться 3,5 год.
та 25,6 дол. США. Як бачимо, більшість розглянутих вище
показників у Литовській Республіці, що характеризують
експортні операції, приблизно відповідають аналогічним
середнім показникам у країнах ОЕСР з високим рівнем
доходу або ж перевищують їх, тоді як імпортні показники
у досліджуваній країні істотно перевищують середні по-
казники країн ОЕСР та відображають кращу практику.
Порівнюючи вищенаведені показники Литви та України,
слід зауважити про існування істотного розриву в усіх сфе-
рах, що вказує на значно нижчий рівень розвитку націо-
нальної митної системи та наявність критичних проблем,
котрі провокують такий стан справ та повинні бути вирі-
шенні за допомогою реалізації прогресивних ефективних
та дієвих реформ.

Згідно із Індексом ефективності логістики [4], котрий
формується Світовим Банком, у 2018 р. за параметром
"Митниця" Литва займала 46 позицію серед 159 держав
світу, тоді як Україна знаходилась на 88 місці. За даними
Індексу сприяння торгівлі [5], що складається Світовим

Економічним Форумом та Глобальним Альянсом, у 2016 р.
досліджувана країна посідала 29 місце серед 139 дер-
жав, а Україна перебувала лише на 95 сходинці рейтингу.
Таким чином, простежуємо істотну нерівність у рівнях роз-
витку литовської та української митних систем і за даними
інших рейтингів.

Нижче більш ретельно проаналізуємо особливості по-
будови та функціонування митних органів Литви.

У Литві центральним митним органом є митним
підрозділ (Центральна митна служба) у структурі Мініс-
терства фінансів Литовської Республіки, Головою якого є
виконуючий обов'язки Генерального директора Йонас
Міскініс. Як бачимо, за типом митної адміністрації Цент-
ральна митна служба є відокремленим самостійним підроз-
ділом Міністерства. За даними 2018 р. литовська митниця
налічувала близько 2 110 ос. Організаційно митна система
Литви охоплює Центральну митну службу, Митну кримі-
нальну службу, Центр підготовки митних працівників, Мит-
ну лабораторію, Центр митно-інформаційної системи, три
територіальні митні служби (у м. Вільнюсі, Каунасі та Клай-
педі) та 44 митних пости [6].

Робота митних органів Литви реалізовується відпо-
відно до Стратегії розвитку литовської митниці на 2016—
2020 рр. Місія литовської митниці полягає у забезпеченні
законної, безпечної, чесної та безперебійної міжнародної
торгівлі у державі. Метою роботи митних органів Литви є
забезпечення надійного захисту суспільства, ринку, навко-
лишнього середовища та фінансових інтересів Литовської
Республіки та ЄС у сфері міжнародної торгівлі, імплемен-
тації митної політики ЄС, спільної торгівлі та інших спільних
політик Союзу, пов'язаних із міжнародною торгівлею. У
своїй роботі митні органи Литви орієнтуються та такі
цінності, як: повага до кожної особи (фізичної та юридич-
ної) і держави; професіоналізм; партнерство. При цьому
довгострокові стратегічні цілі литовської митниці пов'язані
із забезпеченням належної та оптимальної для клієнтів
реалізації митних процедур, посиленням боротьби із не-
чесною та незаконною міжнародною торгівлею, злочин-
ністю та загрозами національній і міжнародній безпеці,
розширенням інституційних компетенцій митних органів.
Слід зауважити, що кожна довгострокова ціль конкрети-
зується у переліки конкретних завдань. Оцінювання рівня
досягнення стратегічних цілей литовської митниці
здійснюється відповідно до таких критеріїв [6]:

— 100 % — забезпечення відповідальності митниці Лит-
ви щодо своєчасного та якісного виконання проектів, зазна-
чених у робочій програмі Митного кодексу ЄС на 2020 р.;

— 60 % — зростання довіри до митниці Литви у 2020 р.
(44 % — у 2015 р.);

— 15 % — зниження проценту незаконного ввезення
тютюнових виробів у загальній частці ринку Литви у 2020 р.
(19,6 % — у IV кварталі 2015 р.);

— 3 % — підвищення рівня мотивації персоналу Ли-
товської митниці кожні два роки порівняно з результата-
ми попереднього опитування.

Варто зазначити, що стратегія розвитку литовської
митниці реалізовується шляхом розроблення довго-
строкового плану дій щодо імплементації стратегії, його
щорічного перегляду та оцінки досягнутого прогресу; скла-
дання річних бізнес-планів та цільових планів дій, а також
контролювання за їх виконанням; ініціювання та реалізації
проектів розвитку бізнесу та електронної митниці; вдос-
коналення системи управління якістю роботи литовської
митниці, розширення сфери акредитації для митної лабо-
раторії, забезпечення безпеки ІТ-систем, що використову-
ються митницею; цільового використання людських ре-
сурсів, інформаційних ресурсів та державних фондів з
максимальною ефективністю [6].
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При здійсненні контролю за міжнародною торгівлею
в межах ЄС, митниця Литви сприяє забезпеченню чесної
та відкритої торгівлі, захисту внутрішнього ринку Литовсь-
кої Республіки, безпеки усього ланцюга постачання. У
тісній співпраці з іншими органами влади митні органи Лит-
ви відіграють ключову роль у забезпеченні законної
торгівлі та зміцненні конкурентоспроможності держави і
ЄС; належного оподаткування зовнішньоекономічної
діяльності; боротьбі з різними видами шахрайства, орган-
ізованою злочинністю, незаконним переміщенням нарко-
тичних речовин та тероризмом шляхом якісного оброблен-
ня інформації, ідентифікування змін у моделях торгівлі та
оцінювання ризиків для виявлення фінансових шахрайств,
терористичних і злочинних дій; захисті навколишнього се-
редовища та населення від усіх видів небезпечної продукції
[6].

Доцільно також зауважити, що литовська митниця веде
активну міжнародну діяльність на засадах митної співпраці
із ЄС та міжнародними організаціями, успішної реалізації
численних міжнародних та регіональних митних програм і
проектів, а також надання технічної підтримки з митних
питань іншим державам. У контексті реформування вітчиз-
няної митної системи варто згадати про проект ЄС Twinning
в Україні "Підтримка Державної фіскальної служби Украї-
ни щодо зміцнення елементів інтегрованого управління
кордонами у митній сфері", котрий з січня 2016 р. литовсь-
ка митниця у співпраці з німецькими та польськими митни-
ми органами реалізовує впродовж 21 місяця. Бюджет про-
екту складає 1 800 000 євро. Загальна мета проекту поля-
гає у формуванні засад ефективного митного управління
та цілісності в Україні на основі принципів інтегрованого
управління кордонами. Команда міжнародних експертів
реалізовує цю проектну діяльність у таких сферах: внесен-
ня змін до законодавства, що стосуються інтегрованого
управління кордонами, оперативні механізми співпраці в
межах інтегрованого управління кордонами, розвиток ан-
тикорупційної системи. Ключовим партнером проекту є
Федеральне міністерство фінансів Німеччини (відповідає
за першу вищезазначену сферу), а також Міністерство
фінансів Польщі (відповідає за другу сферу) та литовська
митниця (відповідає за третю сферу) [6].

Окрім того, у 2016 р. представники митних органів
Литви провели спеціалізовані семінари для працівників
Державної фіскальної служби України у сфері нагляду та
контролю за діяльністю митних брокерів, митного пост-
аудиту та управління тарифними квотами. У 2017 р. для пра-
цівників Державної фіскальної служби України було орган-
ізовано 2 навчальних візити у митницю Литви щодо вико-
ристання платіжних систем на пунктах пропуску, а також
визначення походження товарів. Також представники ли-
товської митниці організували спеціалізований семінар в
м. Києві з питань запобігання, виявлення та розслідування
митних правопорушень та практичної імплементації загаль-
ноєвропейської і середземноморської конвенції про пра-
вила походження товарів. Литовська митниця бере участь
у Місії ЄС з прикордонної допомоги в Україні та Молдові
(EUBAM) [6].

Ретельно проаналізувавши роботу митних органів Лит-
ви та оперуючи отриманими вищевикладеними результа-
тами дослідження, можна виокремити такі ключові особ-
ливості функціонування литовської митної системи, що
визначають її успішність, гармонізованість із європейсь-
кими митними принципами та можуть бути враховані під
час реформування митних органів в Україні:

— ефективна організаційна побудова митних органів
Литви, що репрезентована виокремленням незалежного
самостійного митного органу влади у структурі Міністер-
ства фінансів і таким чином забезпечує чітке й логічно об-

грунтоване розмежування фіскальної та митної сфер, дає
змогу зосередитись на реалізації ключових митних
функцій, їхньому розвитку та удосконаленні. За даними
Всесвітньої митної організації [7] така практика побудови
митних органів є домінуючою у світі;

— чітка митно-орієнтована стратегія розвитку литовсь-
кої митної системи, ключові елементи якої стосуються вла-
стивого митниці функціонального призначення, пов'язано-
го, насамперед, із всебічним сприянням законній та чесній
міжнародній торгівлі, боротьбою із нелегальними зовніш-
ньоекономічними операціями, забезпеченням національ-
ної та міжнародної безпеки;

— перманентний динамічний розвиток митної систе-
ми Литви, що грунтується на впровадженні прогресивних
митних технологій та інструментів задля підвищення рівня
автоматизованості митних процесів, удосконаленні митної
інфраструктури, розвитку мотиваційних та навчальних ме-
ханізмів тощо;

— активний розвиток Інституту уповноваженого еко-
номічного оператора на засадах об'єктивного удоскона-
лення системи спрощень для суб'єктів господарювання,
заохочення підприємницьких структур до одержання цьо-
го статусу та його пропагування у бізнес-середовищі;

— перманентне вдосконалення системи управління
митними ризиками, її інформаційно-аналітичної складової
у контексті співпраці з іншими національними та міжнарод-
ними контролюючими органами з метою оперативної реа-
лізації заходів протидії митним порушенням;

— поєднання принципів комплексності та вибірковості
митного контролю на усіх етапах ланцюга постачання, що
дозволяє підвищити рівень виявлення митних правопору-
шень та водночас пришвидшити реалізацію митних проце-
дур;

— удосконалення механізмів оперативно-розшукової
діяльності митних працівників, що знижує ймовірність по-
трапляння на ринок країни та ЄС небезпечних, шкідливих
чи якісних товарів;

— жорсткий контроль та чітке й об'єктивне звітування
митних працівників щодо цільовості використання залуче-
них фінансових ресурсів під час реалізації різноманітних
митних програм та проектів, що формує позитивний імідж
митних органів Литви як надійного сумлінного партнера в
очах європейських донорів та створює передумови для
подальшої ефективної співпраці;

— активна міжнародна діяльність митних органів Лит-
ви, що, насамперед, забезпечує репрезентацію та враху-
вання митних інтересів Литовської Республіки у європейсь-
кому законодавстві, здобуття нового успішного досвіду
щодо впровадження прогресивних митних інструментів,
одержання цільової фінансової допомоги ЄС для реалізації
внутрішніх митних проектів, налагодження взаємовигідної
співпраці із новими партнерами, тощо.

Усі вищеокремлені особливості функціонування мит-
них органів Литви можна логічним чином врахувати при
реформуванні вітчизняної митної системи, що зумовило
формування низки пропозицій у цій сфері:

— обгрунтована реорганізація митної системи Украї-
ни на засадах виокремлення самостійного й незалежного
митного органу — Національної митної служби, котра б
відокремлено функціонувала поряд із податковою та каз-
начейською службами у підпорядкуванні Міністерства
фінансів України, що забезпечуватиме логічно обгрунто-
ване виокремлення, зміцнення та розвиток митних функцій
держави;

— розроблення чіткої митно-орієнтованої стратегії
розвитку митної системи України, котра органічно ком-
понуватиме ключові невід'ємні стратегічні елементи, що
стосуватимуться, передусім, виконанням властивих цьому
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органу влади функцій — безпекової, захисної та митної,
тоді як фіскальна функція повинна розглядатись як похідна
функція від зазначених основних функцій;

— виконання положень Митного кодексу України [8]
щодо запровадження та функціонування Інституту уповно-
важеного економічного оператора в державі для заохо-
чення сумлінних та законослухняних підприємств до веден-
ня зовнішньоекономічної діяльності і таким чином активі-
зації міжнародної торгівлі;

— активізація розвитку митної системи України на за-
садах масштабного удосконалення митної інфраструктури
та програмно-технічного забезпечення роботи митних
органів, підвищення рівня автоматизованості митних про-
цесів, підвищення рівня мотивованості та компетентності
митних працівників, що знижуватиме рівень корупції та
підвищуватиме якість реалізації митних операцій, тощо;

— удосконалення роботи Автоматизованої системи
аналізу та управління ризиками, формування єдиної інфор-
маційно-аналітичної системи, котра об'єднуватиме інфор-
мацію вітчизняних митних органів з даними різних право-
охоронних органів (Служби безпеки України, Національ-
ної поліції України, Державної прикордонної служби Ук-
раїни, судовими органами тощо), а також іноземних мит-
них органів задля оперативного виявлення правопорушень
та вжиття відповідних заходів протидії;

— забезпечення здійснення митного контролю на усіх
етапах ланцюга постачання, запровадження механізму
митного пост-аудиту з метою підвищення рівня виявлення
митних правопорушень та пришвидшення реалізації мит-
них процедур;

— надання митним працівникам права на здійснення
оперативно-розшукової діяльності на усій території Украї-
ни, удосконалення способів забезпечення виконання
штрафних санкцій правопорушниками, що підвищуватиме
рівень виявлення митних злочинів та посилюватиме відпо-
відальність за їхнє здійснення;

— забезпечення цільовості використання залучених
фінансових ресурсів під час реалізації різноманітних мит-
них програм та проектів на засадах запровадження жор-
сткого контролю у цій сфері та посилення механізмів відпо-
відальності;

— активізація міжнародної діяльності вітчизняних
митних органів шляхом співробітництва із міжнародними
організаціями та зарубіжними митними органами, участі у
різноманітних міжнародних програмах та проектах, Тор-
гових місіях, тощо з метою залучення цільової фінансової
допомоги, одержання рекомендацій з удосконалення
вітчизняної митної системи, представлення національних
митних інтересів на міжнародному рівні тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сучасному етапі митна система України перебуває

на етапі стагнації, характеризується існуванням чималої
кількості об'єктивних та суб'єктивних проблем, що мають
бути вирішені спільними зусиллями представників органів
влади у різних сферах шляхом масштабного ефективного
реформування роботи митних органів. В умовах європейсь-
кої інтеграції України вирішення цього комплексного зав-
дання вбачається через вивчення успішного досвіду реп-
резентативних європейських держав щодо побудови та
функціонування митних систем, які грунтуються на вико-
ристанні європейських митних принципів та ефективно
функціонують на європейському та міжнародному рівнях.
На підставі врахування низки параметрів та особливостей
розвитку різних європейських держав обрано Литовську
Республіку як одну із репрезентативних країн, митний
досвід якої може бути адекватно використаний при рефор-
муванні митної системи України. Таким чином було ретель-

но досліджено особливості функціонування митних органів
Литви та ідентифіковано ключові тенденції їхньої роботи,
що визначають успішність литовської митниці та її гармо-
нізованість із європейськими митними стандартами, пра-
вилами та принципами. На основі одержаних результатів
логічно розроблено цільові рекомендації щодо реформу-
вання митної системи України з пріоритетним та обгрунто-
ваним урахуванням принципів роботи литовської митниці.

Перспективами подальших досліджень є поглиблене
аналізування вітчизняного митного досвіду з метою іден-
тифікування ключових нагальних проблем у цій сфері, що
повинні бути вирішені на засадах розроблення й впровад-
ження ефективних реформаторських заходів.
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THEORETICAL PRINCIPLES OF EFFECTIVE TRADING ACTIVITY IN MARKET CONDITIONS

Одним із найважливіших аспектів у прийнятті управлінських рішень на будь-якому рівні гос-

подарювання є ефективність діяльності суб'єкта господарювання. Зокрема для суб'єктів тор-

говельної діяльності в Україні питання підвищення ефективності їх господарювання є визна-

чальним.

У статті проаналізовано теоретичні основи ефективності здійснення торговельної діяльності

в умовах ринку. Найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях фун-

кціонування є ефективність господарської діяльності, яка стала одним із основних чинників

економічних ринкових трансформацій і розвитку всіх секторів економіки України. В зв'язку з

цим і виникає потреба у дослідженні особливостей підвищення ефективності господарювання

у сфері торгівлі. У статті узагальнено наукові підходи, надано організаційно-економічні пропо-

зиції, які сприяють підвищенню ефективності діяльності суб'єктів торговельної діяльності. Оха-

рактеризовано основні принципи здійснення управління ефективністю діяльності суб'єкта гос-

подарювання. Окреслено форми господарсько-торговельної діяльності суб'єктами господа-

рювання.

The article analyzes the theoretical basis of the effectiveness of trading activities in market

conditions. The most important qualitative characteristic of economic activity at all levels of

functioning is the efficiency of economic activity, which became one of the main factors of economic

market transformations and development of all regions of the Ukrainian economy. In connection with

this, there is a need to study the features of improving the efficiency of business in the field of trade.

The effectiveness of the subject of business in different authors acts in different roles as: the

concept, category of conformity, characteristics of activity, the degree of achievement of goals,

attitude, reflection of results. Such diversity indicates the multifaceted nature of this concept and

the ambiguity of its understanding.

Determining the effectiveness of economic activity is important both scientific and practical value.

With its help it is possible not only to evaluate the effectiveness of the business entity, to analyze the

overall effect of different structural units and directions of activity, but also to determine the strategy

of development, to develop a forecast and plan of action for the future, to establish the results of

using the resources spent: means of production, labor, information.

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.10
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Проблема ефективності господарської діяльності ви-
никає на всіх рівнях функціонування та займає ключове
місце в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання.
Ураховуючи сучасні особливості економічного розвитку
(високий рівень невизначеності, наявність кризових явищ,
нестабільність розвитку як економіки в цілому, так і кож-
ного суб'єкта господарювання), першочергового значен-
ня набуває активізація дій із підвищення ефективності їх
функціонування, зокрема у сфері торгівлі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аспекти дослідження ефективності діяльності
суб'єктів господарювання становить особливий інтерес
як для зарубіжних, так і для вітчизняних учених: О. Амо-
ша, В. Андрейчук, Дж. Блек, Т. Говорушко, А. Гонча-
рук, П. Друкер, М. Мейєр, Д. Синк, А. Томпсон, Р. Кап-
лан, Ф. Келе, Г. Куденко, Н. Климаш, Д. Нортон, В. Оси-
пов, В. Петі, К. Салига, Р.С. Сайфулін, О. Шеремет та ін.
Разом із тим питання ефективності торговельної діяльності,
досліджено недостатньо, особливо з урахуванням сучас-
них інформаційних технологій. Воно і досі не знайшло дос-
татнього висвітлення у вітчизняній економічній літературі,
а зарубіжний досвід потребує грунтовної адаптації до умов
господарювання в Україні. Тому дослід-
ження теоретичних основ ефективного
розвитку торговельної діяльності в Україні
набуває актуальності для економічної на-
уки та практики господарювання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є узагальнення
наукових підходів, організаційно-еко-
номічних пропозицій, які сприяють
підвищенню ефективності діяльності
суб'єктів торговельної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі розвитку економі-
ки України, забезпечення стабільної робо-
ти суб'єктів торговельного підприємництва
є завданням першочергової важливості

The most important qualitative characteristic of economic activity at all levels of functioning is the

efficiency of economic activity, which became one of the main factors of economic market

transformations and development of all sectors of the Ukrainian economy. In connection with this,

there is a need to study the features of improving the efficiency of business in the field of trade. The

article summarizes scientific approaches, provides organizational and economic proposals that

contribute to improving the efficiency of activities of subjects of trade. The basic principles of

management of the efficiency of the subject of economic activity are described. The forms of

economic and trading activity by economic entities are outlined.

Ключові слова: ефективність, торгівля, управління ефективністю, суб'єкт торговельної діяльності.
Key words: efficiency, trade, efficiency management, subject of trading activity.

для керуючих сторін усіх рівнів. Найважливішою якісною
характеристикою господарювання на всіх рівнях функціо-
нування є ефективність господарської діяльності, яка ста-
ла одним із основних чинників економічних ринкових транс-
формацій і розвитку всіх регіонів економіки України. В зв'яз-
ку з цим і виникає потреба у дослідженні особливостей
підвищення ефективності господарювання у сфері торгівлі.

Існує багато думок авторів щодо визначення понят-
тя "ефективність діяльності суб'єкта господарювання".
У таблиці 1 наведено деякі з таких визначень, що були
сформульовані науковцями останнім часом.

Як видно, ефективність діяльності підприємства у
різних авторів виступає у різних ролях як: поняття, ка-
тегорія відповідності, характеристика діяльності,
ступінь досягнення цілей, відношення, відбиття резуль-
татів. Таке різноманіття вказує на багатоаспектність
цього поняття та неоднозначність його розуміння.

Цікавою є думка Говорушко Т.А. та Климаш Н.І., які
ефективність діяльності підприємства розглядають на
основі вартісно-орієнтованого підходу в управлінні ефек-
тивністю та визначають його як процес, який націлений
на досягнення максимальної вартості підприємства, що
повинен вирішувати наступні завдання [7, с. 69]:

— сформувати стратегію розвитку підприємства, та
встановити етапи її реалізації;

— оптимізувати структуру джерел фінансування
підприємства та інвестувати кошти в активи у відповід-
ності з основними правилами фінансування;

Автори Визначення 

Майстро Р.Г., 

Щербак Ю.С.  

[1, с 100] 

Це категорія, яка виражає відповідність результатів і витрат 

підприємства цілям діяльності та інтересам власників 

Жучкова Г.А. 

[2, с. 126] 

Це відношення виготовленої продукції за певний проміжок часу до 

кількості ресурсів, які необхідні для створення цієї продукції 

Богацька Н.М. та ін. 

[3] 

Це категорія, яка виражає відповідність результатів і витрат 

підприємства цілям діяльності та інтересам власників у грошовій 

формі 

Куцаренко Н.В. 
[4, с. 355] 

Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність вироблених 
підприємством товарів і послуг умовами ринку, конкретним 

вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, 

економічним, естетичним характеристикам, а й по комерційних і 

інших умовах їх реалізації, що включає такі поняття, як ціна, 

строки поставки, канали збуту, сервіс, реклама тощо 

Куценко А.В. [5] Цілеспрямоване оперативне регулювання діяльності за напрямами 

управління ефективністю для забезпечення відповідності 

фактичного стану підприємства заданим параметрам 

Гончарук А.Г., 

Лазарева Н.О. [6] 

Це економічна категорія, яка виражає здатність підприємства 

досягати встановлених тактичних та стратегічних цілей з 

оптимальними витратами ресурсів, що найбільш повно забезпечує 
реалізацію економічних інтересів його власників 

Джерело: сформовано авторами.

Таблиця 1. Наукові підходи до визначення поняття

"ефективність діяльності"



Інвестиції: практика та досвід № 20/201812

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

— забезпечити ліквідність активів підприєм-
ства та прагнути до скорочення терміну обертан-
ня оборотних коштів;

— гарантувати захист прав акціонерів, тобто
впровадити ефективну систему прийняття рішень, та
надати акціонерам (як великим, так і міноритарним)
можливість контролювати роботу менеджменту;

— використовувати інноваційні технології, що
забезпечать зростання обсягу виробництва та про-
дуктивності праці і гарантуватимуть високу якість та еко-
логічний контроль продукції;

— вдосконалювати корпоративну культуру на під-
приємстві та довести до кожного працівника необхід-
ність зростання вартості підприємства;

— сприяти підвищенню ділової репутації та іміджу
підприємства.

Згідно Е. Нілі [8], цикл управління ефективністю
починається з ефективного планування і закінчується за-
охоченням працівників за їх ефективну роботу і вклю-
чає п'ять етапів (рис. 1).

Таким чином, визначення ефективності господарсь-
кої діяльності має важливе як наукове, так і практичне
значення. З її допомогою можна не тільки оцінити ефек-
тивність роботи суб'єкта господарювання, проаналізу-
вати сумарний ефект різних структурних підрозділів та
напрямків діяльності, а й визначити стратегію розвит-
ку, розробити прогноз та план дій на перспективу, вста-
новити результати використання витрачених ресурсів:
засобів виробництва, робочої сили, інформації.

До основних принципів здійснення управління ефек-
тивністю діяльності підприємства віднесемо такі:

1) вимір результатів роботи підприємства та його ок-
ремих підрозділів, що передбачає розробку показників
ефективності та встановлення цілей для підвищення
ефективності;

2) оцінка ефективності роботи підприємства, що
передбачає визначення фактичної ефективності на
підприємстві, її порівняння з цілями ефективності та
виявлення резервів щодо її зростання;

3) провадження управлінських дій, що передбачає
прийняття рішень, що сприяють підвищенню ефектив-
ності роботи, тобто за кожним з виявлених резервів
виробляються рішення для наближення фактичного
значення показника до цільового;

4) моніторинг ефективності, що передбачає контроль
виконання рішень і збір інформації, необхідної для подаль-
шого виміру ефективності діяльності підприємства [6].

Торгівля є найважливішою сферою формування та
стабілізації споживчого ринку, координуючою ланкою в
системі секторальних, регіональних та кластерних
зв'язків, дієвим механізмом задоволення соціальних по-
треб і недопущення соціальної напруженості в суспіль-
стві. Це підтверджується зростанням чисельності приват-
них підприємців, що займаються торговельною діяльні-
стю, вагомим внеском торгівлі у формування доданої
вартості та бюджетних надходжень, створення нових
робочих місць для працевлаштування населення.

Господарський кодекс України, який встановлює ос-
новні принципи побудови правових відносин у сфері
торгівлі (купівлі-продажу), визначає господарсько-торго-
вельну діяльність як діяльність, що здійснюється суб'єк-
тами господарювання у сфері товарного обігу, спрямова-

ну на реалізацію продукції виробничо-технічного призна-
чення і виробів народного споживання, а також допоміж-
ну діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надан-
ня відповідних послуг [9, с. 263]. Залежно від ринку (внут-
рішнього чи зовнішнього), в межах якого здійснюється
товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність вис-
тупає як внутрішня торгівля або як зовнішня торгівля.

Отже, пропозицію товарів забезпечує торговельна
діяльність, яка в Національному стандарті України "Роз-
дрібна та оптова торгівля: терміни та визначення понять"
трактується як ініціативна, систематична, виконувана на
власний ризик для одержання прибутку діяльність юри-
дичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів
кінцевим споживачам або посередницькі операції, або
діяльність із надавання агентських, представницьких,
комісійних та інших послуг у просуванні товарів від ви-
робника до споживача [10].

В Україні відповідно до Класифікатора видів еконо-
мічної діяльності [11] торгівля належить до секції G, що
має назву "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і мотоциклів". Статистичні спосте-
реження в торгівлі проводяться за розділами, визначе-
ними у Класифікаторі: Оптова та роздрібна торгівля ав-
тотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засо-
бами та мотоциклами; Роздрібна торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та мотоциклами.

Господарсько-торговельна діяльність може здійс-
нюватися суб'єктами господарювання в таких формах:
матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачан-
ня; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і гро-
мадське харчування; продаж і передача в оренду засобів
виробництва; комерційне посередництво у здійсненні
торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність із
забезпечення реалізації товарів (послуг) у сфері обігу.

Суб'єктом торговельної діяльності є зареєстрована в
установленому порядку юридична або фізична особа, яка
здійснює торговельну діяльність на постійній основі для
одержання прибутку й укладає у процесі цієї діяльності
договори від свого імені, на свій ризик і під свою майнову
відповідальність. В Україні до них належать: реєстровий
торговець, роздрібне торговельне підприємство, оптове
торговельне підприємство, постачальник, продавець, ко-
мітент, комісіонер, консигнант, консигнатор, посередник
у торгівлі, комівояжер, торговельний агент, торговельний
представник, дилер, рекламне агентство [10].

Діяльність підприємства можна вважати ефектив-
ною за таких умов: значення результативних показників
діяльності зростають при постійних витратах; значення
результативних показників діяльності зростають, ви-
трати зменшуються; темпи зростання результативних
показників перевищують темпи зростання витрат. При
цьому основними визначальними параметрами ефектив-

Планування Виконання Оцінка 

Заохочення Підготовка 

Рис. 1. Основні етапи циклу управління

ефективністю
Джерело: джерело [8].
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ної діяльності підприємства можна вважати такі: резуль-
тативні показники діяльності, витрати діяльності, темпи
зростання результативних показників та темпи зростан-
ня витрат.

ВИСНОВКИ
Отже, ефективним слід вважати суб'єкт господарю-

вання, який за мінімальний проміжок часу досягає мак-
симальних результатів при мінімальному використанні
ресурсів, використовує фактори внутрішнього та зовн-
ішнього середовища з урахуванням розвитку інновацій.

У ринкових умовах господарювання економічна
ефективність є об'єктивним критерієм і регулятором
розвитку суб'єктів торговельної діяльності, а питання,
пов'язані з нею, є одними з ключових.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Подальший поступ економічних реформ в Україні

багато в чому залежить від здатності держави рефор-
мувати вітчизняний фінансовий сектор. Не секрет, що
протягом багатьох років тільки банки були в центрі ува-
ги можновладців, тоді як діяльності інших фінансових
інституцій не приділялася належна увага. На наш погляд,
така ситуація логічно випливала з того факту, що кінце-
вими бенефіціарами абсолютною більшості банківських
установ в Україні були або провідні фінансово-промис-
лові групи, або представники політикуму. Про резуль-
тат такого "симбіозу" яскраво свідчить сучасний стан
банківської системи, найбільш визначальною тенден-

цією якої є двократне скорочення кількості банків за
короткий період.

Разом з тим, зарубіжний досвід засвідчує, що роз-
виток фінансового посередництва можливий виключно
(виділено нами — С.Б. та К.Ш.) у випадку повноцінного
розвитку як банків, так і небанківських фінансових інсти-
туцій. В свою чергу, становлення інституційної фінан-
сової інфраструктури в розвинених країнах стало мож-
ливим завдяки ефективній моделі регуляторного інстру-
ментарію, в т.ч. — податкового. Для України оподатку-
вання на ринку фінансових послуг (як і в цілому — по-
даткова сфера) є актуальним питанням, оскільки існу-
ючий стан речей у фінансовому секторі очевидно не

Умовно постійні Поточні 

Запобігання негативному впливу 

тенденцій на ринку фінансових 

послуг на розвиток економіки  

Недостатність інвестицій в реальний 

сектор економіки 

 

Сприяння розвитку та ефективному 

функціонуванню ринку фінансових 
послуг 

Нерівномірний розподіл 

індивідуальних доходів в Україні 
загалом і між учасниками ринку 

фінансових послуг – зокрема 

Сприяння ефективній мобілізації і 

розміщенню фінансових ресурсів 

учасниками ринків фінансових послуг 

Розвиток схем колективного 

інвестування  

Сприяння інтеграції в глобальний 

фінансовий простір 

Запобігання схемам уникнення від 

оподаткування за рахунок 

необгрунтованих звільнень від сплати 

податків і податкових пільг 

Таблиця 1. Цілі податкового регулювання ринку фінансових послуг

Джерело: розроблено авторами.

An assessment of the results of use of excise tax on securities transactions in Ukraine was made.

It was established that the introduction of  tax on financial transactions automatically did not lead to

changes in the behavior of investors in the direction of investing in the real sector of economy.

Increasing the tax burden on the financial sector for increasing the attractiveness of the real sector

is not enough. Taxes are not decisive factor affecting the investor's choice of investing sphere, they

act in complex with other factors.

The factors of "rupture" in the levels of incomes of different participants of financial services market

in Ukraine and its destructive influence on the behavior of economic agents are determined. It is

established that the purpose of tax regulation of financial services market is not a dogmatic constant.

It varies depending on the problems that need to be resolved at a time span. Therefore, justifying

proposals for improving tax mechanisms, it should be clearly see what goals must be achieved with

using taxes as a regulatory tool.

Improvement of tax regulation should not be based on the introduction of new taxes, but through

improvement of dividends' taxation, interest income, income from participation in insurance based

on the introduction of progressive approach and taking into account the origin of income and the

socio-economic significance of revenue-generating activities.
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може задовольняти ні державу, ні самих учасників рин-
ку фінансових послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика оподаткування в цілому та на ринку
фінансових послуг — зокрема, розглядалася в робо-
тах В. Васенко, П. Дубинецької, Ю. Іванова, І. Крупки,
А. Лободи, О. Рибчак, Т. Паєнтко, О. Чеберяко та ін..
Разом з тим, сучасний стан вітчизняного ринку фінан-
сових послуг свідчить, що існуючі механізми його по-
даткового регулювання потребують подальшого вдос-
коналення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є доповнення існуючих теоретичних та

прагматичних положень щодо удосконалення оподат-
кування на ринку фінансових послуг України на сучас-
ному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Насамперед, акцентуємо увагу на сутності дефініції

"податкове регулювання", хоча окремими вітчизняни-
ми науковцями і зроблено висновок про відсутність
принципових розбіжностей у підходах до трактування
цієї дефініції [1, с. 24]. В цілому підтримуючи таку пози-
цію, наведемо визначення професора Ю. Іванова, яке,
на нашу думку, найкраще відображає сутність податко-
вого регулювання: "…процес, що базується на свідомо-
му, активному й цілеспрямованому використанні існую-
чої, незалежно від волі суб'єктів управління, регулю-
вальної функції податків задля отримання певних соці-
ально-економічних результатів" [2, с. 38].

У роботах В. Васенка [3], Крупки І. [4], О. Рибчак
[5], О. Чеберяко, А. Лободи [6] досліджувалася пробле-
матика державного регулювання ринку фінансових по-

слуг і визначена його мета. Враховуючи, що податки —
це атрибут держави, мета податкового регулювання
ринку фінансових послуг має корелювати з метою дер-
жавного регулювання у цій сфері. На основі розгляну-
того вище наукового доробку вчених щодо цілей і зав-
дань податкового регулювання ринку фінансових послуг
та, враховуючи законодавчо унормовані положення [7],
що визначають мету державного регулювання ринку
фінансових послуг, пропонуємо основні цільові установ-
ки податкового регулювання розглядати у розрізі двох
груп: умовно постійні, тобто такі, необхідність досягнен-
ня і підтримки котрих існує фактично завжди, і поточні,
тобто викликані потребами часу, проблемами, що по-
требують розв'язання у короткостроковій перспективі
(табл 1).

Звісно, представлений поділ також є в достатній мірі
умовним, оскільки вирішення проблем, які визначені
нами як поточні, може потребувати тривалого часу для
вирішення, а також підтримки і закріплення результату
на довготривалу перспективу. Крім того, навряд чи за-
значений вище перелік цілей є вичерпним. Ми указали
найбільш важливі із них та також ті, на досягнення яких
буде спрямований пошук шляхів удосконалення ме-
ханізмів оподаткування метою посилення регулюваль-
ного впливу.

Концептуально аналіз розвитку оподаткування на
ринку фінансових послуг слід розпочати з аналізу по-
датку на фінансові операції, який виник у результаті
еволюції ідеї Дж. Тобіна [8], який пропонував ввести
податок (ТТ) на валютні операції, тобто на операцій з
купівлі продажу іноземної валюти з метою запобігання
спекулятивним операціям, які дестабілізують ринок.
Свою ідею дослідник обгрунтував на основі подій, що
відбувалися в економіці у той час. Починаючи з 70-х
років минулого століття, обсяг валютних спекуляцій по-
стійно зростав, збільшувалася мобільність фінансових

Таблиця 2. Характеристика доходів від надання та споживання фінансових послуг за способом

отримання

Джерело: розроблено авторами.

Вид доходу 
Походження доходу 

 

Соціально-економічна 

значимість діяльності, 
що приносить дохід 

Фактори, що впливають на 

величину доходу 

 Проценти Розміщення коштів на 
депозитний рахунок, 

володіння облігаціями 

Формування 
інвестиційних ресурсів 

суб’єктів 

господарювання 

Сума вкладених коштів, 
зміна розміру процентних 

ставок, ризики діяльності 

суб’єкта, що виплачує дохід 

Дивіденди Володіння акціями, 

паями, інвестиційними 

сертифікатами 

Формування 

інвестиційних ресурсів 

суб’єктів 

господарювання 

Номінальна вартість акцій 

(паю), інвестиційних 

сертифікатів; величина 

прибутку емітента, рішення 

щодо виплати дивідендів 

ризики діяльності суб’єкта, що 

виплачує дохід 

Інвестиційний 

прибуток 

Майнові права, 

здійснення 
посередницьких 

операцій з активами 

Підприємницька 

діяльність 

Обсяг здійснених операцій, 

ціна активів 

Страхові внески 

 

Страхування життя 

(капіталізація частини 

доходу) 

Підприємницька 

діяльність 

Розмір страхових внесків 

Страхові виплати Накопичення коштів Пенсійне забезпечення. 

Соціальний захист 

Розмір страхової виплати або 

викупної суми; ризики 

діяльності суб’єкта, що 

виплачує дохід 

Доходи від 

підприємницької 

діяльності 

Капітал Розвиток бізнесу Ризики підприємницької 

діяльності 
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ресурсів, пов'язана з процесами глобалізації, відбува-
лася революція у комунікаційних технологіях. Оподат-
кування валютних операцій, на думку Дж. Тобіна [8],
мало дати два результати: по-перше, стабілізувати ко-
ливання валютних курсів, що виникають через корот-
кострокові спекуляції; по-друге податкові надходжен-
ня від цього податку збільшили б доходи бюджету. Звер-
немо увагу, що на першому місці зазначаються регулю-
ючі, а не фіскальні властивості податку.

Альтернативним варіантом податку Дж. Тобіна є
податок на валютні операції (СТТ — Currency Trans-
action Tax), який розроблявся Р. Шмідтом [9]. Оподат-
кування валютних операцій (СТТ) є пропорційним,
відсотковим податком на окремі валютні операції, який
обчислюється дилерами валютного ринку і збирається
через клірингові або розрахункові системи.

Оподаткування валютних операцій є концептуаль-
ним спадкоємцем податку Дж. Тобіна. З огляду на ме-
ханізм справляння податку (через фінансові розрахун-
кові системи) та податкової бази (обсяг торгів на
міжбанківському валютному ринку), вони ідентичні.
Вони різняться лише метою та запропонованою подат-
ковою ставкою.

Еволюція поглядів на податок Дж. Тобіна і намаган-
ня використати його ідею для протидії негативним ефек-
там функціонування фінансових ринків привела до по-
яви податку на фінансові операції (FTT). Податок на
фінансові операції охоплює ширший об'єкт оподатку-
вання оскільки поширюється не лише на валютні, а й на
інші види операцій, зокрема купівлю-продаж цінних па-
перів та похідних фінансових інструментів. Відтак він
має ще вищу фіскальну ефективність і можливість ре-
гулювати обсяги здійснюваних операцій у розрізі їхніх
видів.

Проте FTT має серйозні контраргументи, а саме:
1. Негативний вплив зменшення торгового обороту

на волатильність цін, ринкову ліквідність, і, відповідно,
ефективність ринку.

2. Потенційне зростання витрат інвесторів серед-
нього класу.

3. Можливість ухилення від податку через маскую-
чи операції або податкові гавані.

Щоб зробити остаточні висновки стосовно доціль-
ності введення податку на фінансові операції в країні,
згадаємо досвід запровадження акцизного податку
особливого виду на операції з цінними паперами в Ук-
раїні. Ключові висновки, які можна зробити на основі
аналізу акцизного податку на операції з цінним папера-
ми такі:

1. Податок на операції з цінними паперами довів
свої регулюючі властивості — з його допомогою мож-
на впливати на обсяг операцій і структуру ринку цінних
паперів, відповідно активізуючи та гальмуючи розвиток
певних його секторів.

2. Враховуючи, що у структурі обсягу біржових кон-
трактів переважають державні облігації України (в окре-
мі періоди частка цих цінних паперів сягає 90 %), вкла-
дання коштів у які стимулюється звільненням від опо-
даткування доходів, встановлювати податок на фінан-
сові операції стосовно ОВДП не вписується в логіку по-
даткової політики. Оподаткування ж операцій з іншими
видами цінних паперів, які займають трохи більше 10%

біржового ринку, навряд чи суттєво протистоятиме
"фінансіалізації" економіки.

3. Введення податку на фінансові операції автома-
тично не призводить до змін у поведінці інвесторів у
напрямі вкладання коштів в реальний сектор економі-
ки. Посилення податкового навантаження на фінансо-
вий сектор, щоб зробити більш привабливим реальний
сектор — недостатньо. Податки не є визначальним фак-
тором, що впливає на вибір інвестором сфери вкладан-
ня коштів, а діють у комплексі з іншими чинниками.

Обгрунтовуючи засади податкового регулювання
ринку фінансових послуг в контексті запобігання його
негативного впливу на розвиток економіки, слід також
встановити, чи доцільно вводити податки, спрямовані
проти необгрунтованих рішень щодо надання кредитів.
Мова йде про те, що банки можуть проводити агресив-
ну кредитну політку і активно надавати кредити без
відповідної оцінки ризиків та забезпечення. У майбут-
ньому це може призводити до небажаних явищ, зокре-
ма, втрати платоспроможності, що є джерелом ризику
кризових явищ в економіці.

Однак запобігати наданню неефективних кредитів
можна у інший спосіб — через справляння податків на
бонуси, що виплачуються банківському менеджменту.
Таке оподаткування бонусів було запроваджено у Вели-
кобританії та Франції під час фінансової кризи (50%-ий
податок справляється із суми бонусу, що перевищує се-
редньорічну зарплату), а сам податок виступає свого роду
бар'єром неефективного використання коштів. Податок
на прибуток та винагороди службовців банків має перева-
ги та недоліки, притаманні прибутковому оподаткуванню
взагалі, передусім, високий ступінь ухилення від сплати,
що зменшує як фіскальну, так і регулюючу його роль.
Однак ми вважаємо, що удосконалення податкового ре-
гулювання на засадах підвищення податкового наванта-
ження на бонуси банкірів є доцільним, при чому не лише у
контексті запобігання негативним ефектам надання фінан-
сових послуг, а й у зв'язку з іншою проблемою — нерівно-
мірним розподілом доходів між верствами населення.

Нерівномірний розподіл доходів є вагомим факто-
ром, що призводить до економічних криз, адже якщо у
переважної чисельності населення рівень доходів низь-
кий, то сумарний обсяг цих доходів не може забезпечи-
ти відповідний сукупний попит. Недостатній сукупний
попит призводить до зниження бізнес-активності, за-
криття підприємств,скорочення робочих місць, зростан-
ня безробіття. З іншого боку, якщо надлишок доходів,
що формується у незначної частини населення, немає
альтернативи ефективного їх використання всередині
країни, то це призводить до активних дій з виведення
коштів за кордон.

Диспропорції в розподілові доходів населення по-
требують, на нашу думку, переходу до прогресивної
шкали оподаткування. Прогресивність має стати загаль-
ною засадою оподаткування, через реалізацію якої ста-
не можливим податкове регулювання рівня доходів на-
селення в Україні загалом і в сфері фінансових послуг
зокрема. Однак, доцільно визначитися ще з одним за-
садничим питанням, а саме: чи має враховуватись
джерело отримання доходу і соціально-економічна зна-
чимість діяльності, що при носить дохід при оподатку-
ванні? Адже учасники ринку фінансових послуг можуть
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отримувати пасивні доходи, доходи від підприємниць-
кої діяльності, доходи від участі у страхових програмах.

В узагальненому вигляді види доходів за характером
походження і соціально-економічною значимістю діяль-
ності, що приносить доходи, представлені у таблиці 2.

Шукаючи відповідь на це питання звернімося до нау-
кового доробку проф. І. Янжула, який пропонує розрізня-
ти фундировані (джерело — володіння майном і капіта-
лом) і нефундировані (джерело — праця) доходи. На дум-
ку І. Янжула, з двох осіб, з яких одна отримує таку цифру
нефундированого доходу, яку інша має фундированого,
оподатковувати першу треба меншим податком [10, с. 263].
Такий підхід, на нашу думку, варто застосувати й при опо-
даткуванні різних видів доходів, отриманих від надання
та споживання фінансових послуг. Це дасть змогу вико-
ристати регулювальний потенціал податків для розвитку
недержавного пенсійного страхування та добровільного
довгострокового страхування життя, стимулювання вкла-
дання коштів у реальний сектор економіки.

Отже, прогресивна шкала оподаткування окремих
видів доходів, отриманих у фінансовому секторі (фун-
дированих доходів) може застосовуватись паралельно
із єдиною ставкою 18% для інших (нефундированих)
видів доходів.- Для запобігання схемам уникнення від
оподаткування також необхідно змінити підходи до на-
дання податкових преференцій.

ВИСНОВКИ
Автори усвідомлюють, що мета податкового регу-

лювання ринку фінансових послуг — це не догматична
константа. Вона змінюється залежно від проблем, які
необхідно вирішити у конкретний проміжок часу. Отже,
обгрунтовуючи пропозиції щодо удосконалення ме-
ханізмів оподаткування, слід необхідно чітко уявляти,
яких цілей треба досягти, використовуючи податки як
інструмент регулювання.

Удосконалення податкового регулювання має
відбуватись не на засадах введення нових податків, а
через удосконалення оподаткування дивідендів, про-
центних доходів, доходів від участі у страхуванні на
основі запровадження прогресивного підходу та враху-
вання походження доходу і соціально-економічної зна-
чимості діяльності, що приносить дохід.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Коливання та нестабільність економіки України,

втрата частки національного ринку, а також зменшен-
ня зовнішньоторговельного обороту докорінно зміню-
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ють особливості як зовнішньої, так і внутрішньої кон-
курентоспроможності. В сучасних кризових умовах
надзвичайно важливою є адаптація товарів, що вироб-
ляються вітчизняними товаровиробниками до вимог ЄС
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і світового ринку, адже це виступає основою резуль-
тативного експорту українських товарів і послуг на
міжнародний ринок. Враховуючи вищенаведене існує
потреба у вдосконаленні управління конкурентоспро-
можністю продукції за рахунок застосування новітніх
інструментів менеджменту та маркетингу. Проблема-
тика підвищення рівня конкурентоспроможності това-
ру є надзвичайно актуальною, адже від рівня конку-
рентоспроможності продукції вітчизняних прямо зале-
жить рівень конкурентоспроможності економіки краї-
ни, такі умови зумовлюють необхідність здійснення
наукових досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості та проблематику забезпечення конку-
рентоспроможності товару досліджували у своїх пра-
цях такі вітчизняні та закордонні науковці: Барановсь-
ка М.І., Козак Ю.Г., Смичек С., Портер М., Скударь Г.М.,
Клименко С.М., Омельяненко Т.В., Барабась Д.О., Кар-
пюк В.П., Войчак, А.В., Камишніков Р.В., Павлова В.А.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті грунтується на визначенні сутності та

характерних особливостей забезпечення конкуренто-
спроможності товару.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалії економіки України характеризуються сукуп-

ністю невирішених питань, ключовою проблемою серед
яких є проблема забезпечення і підтримки належного
рівня конкурентоспроможності товарів. Головною за-
дачею в умовах розвитку вітчизняних підприємств ви-
ступає збільшення ефективності виробництва, налагод-
ження системи випуску потрібної кількості товарів і
вдосконалення їх якості, забезпечення належного рівня
конкурентоспроможності товару на світовому ринку.
Збільшення конкурентної боротьби серед підприємств,
вимагає від них пошуку нових інструментів впливу на

вибір споживача. Одним із таких
інструментів впливу виступає ви-
робництво товарів з покращеним
рівнем якості та високою конку-
рентоспроможністю. Для забез-
печення конкуренції важливим є
виконання ключових вимог, а
саме: наявність на ринку велико-
го числа незалежних один від од-
ного товаровиробників одного
виду товару або послуги, свобо-
да вибору господарської діяль-
ності виробників, взаємозв'язок
між попитом та пропозицією, за-
безпеченість ринку засобами ви-
робництва.

На думку Барановської Н.І., в
світовому господарстві конку-
ренція — це економічний важіль
стимулювання виробництва і
підвищення якості продукції, при-
стосування її до потреб спожи-

вачів, одна з об'єктивних умов функціонування і роз-
витку фірми на базі міжнародного поділу праці [1,
с.154].

Розглянемо в першу чергу сутність поняття "конку-
рентоспроможність".

Конкурентоспроможність виступає ключовою кате-
горією, котра застосовується в теорії і практичних аспек-
тах економічних досліджень, є багатогранним поняттям,
яке перекладаючи з латинської мови характеризує су-
перництво, і досягнення вищих результатів.

Першим, хто надав визначення сутності поняття кон-
курентоспроможності, був М. Портер. Він запропону-
вав теорію конкурентної переваги, згідно з якою кон-
курентоспроможність підприємства може бути оцінена
у межах груп підприємств, які належать до однієї галузі
[2, с. 212].

Г.М. Скударь вдосконалюючи наукові погляди
М. Портера, наголошував на тому, що конкурентоспро-
можність — це багатостороння економічна категорія,
яка може розглядатися на рівні товару, товаровироб-
ника, галузі, країни, конкурентоспроможність обумов-
лена економічними, соціальними та політичними фак-
торами позиції країни або товаровиробника на внут-
рішньому та зовнішньому ринках [3, с. 31].

С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, та Д.О. Бара-
бась стверджують, що: "конкурентоспроможність, це
комплексна категорія, її переваги остаточно реалізу-
ються через торгівлю, але базис конкурентних пере-
ваг створюється на всіх ланках суспільного виробниц-
тва, у тому числі значною мірою за рахунок структур-
ної перебудови та дійової економічної політики" [4, с.
124].

Аналізуючи вищенаведені погляди науковців, вва-
жаємо за доцільне виокремити рівні, на яких здійснюєть-
ся забезпечення конкурентоспроможності рисунок 1.

Дослідивши рівні забезпечення конкурентоспро-
можності, зауважимо, що тематиці нашого наукового
дослідження відповідає саме мікрорівень, на якому до-
сліджуються конкурентоспроможність підприємства і
товару.

Рис. 1. Рівні забезпечення конкурентоспроможності

Джерело: згруповано автором на основі [4].



21

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

В.П. Карпюк під управлінням конкурентоспроможні-
стю товару розуміє процес ідентифікації, планування,
формування, утримання та нарощування конкурентних пе-
реваг продукції на кожному етапі створення доданої вар-
тості з метою підвищення рівня конкурентоспроможності
продукції або збереження його на запланованому рівні [5].

У процесі забезпечення конкурентоспроможності
товару важливим елементом виступає наявність конку-
рентних переваг.

Войчак А.В. та Камишніков Р.В. ствержують, що кон-
курентна перевага це наявність у системі якої-небудь
ексклюзивної цінності, яка дає їй переваги перед кон-
курентами. Конкурентні переваги підприємства, за дже-
релами їх виникнення, можна поділити на внутрішні та
зовнішні. Внутрішні — це характеристики внутрішніх ас-
пектів діяльності підприємства (рівень витрат, продук-
тивність праці, організація процесів, система менедж-
менту тощо), які перевищують аналогічні характерис-
тики пріоритетних конкурентів. Зовнішні конкурентні
переваги — це ті, які базуються на спроможності
підприємства створити більш значущі цінності для спо-
живачів його продукції, що створює можливості більш
повного задоволення їхніх потреб, зменшення витрат чи
підвищення ефективності їхньої діяльності [6, с. 51].

На нашу думку, конкурентоспроможність товару
виступає комплексом споживчих та вартісних ознак,
котрі характеризують його успішне просування на рин-
ку, а саме здатність конкретного товару бути обміня-
ним на грошові кошти в умовах великої пропозиції кон-
куруючих товаровиробників.

Причини низької конкурентоспроможності товарів
українських товаровиробників наведено на рисунку 2.

У період кризових станів на ринку ключовим фак-
тором для споживача виступає цінова категорія. На
діяльності товаровиробників цей фактор відобра-
жається негативно, адже споживач, намагаючись
знизити ціну, зводить її до економічно необгрунто-
ваної позначки, таке явище спонукає до економії на
якості.

Павлова В.А. наголошує на тому, що надзвичайно
важко надавати якісні послуги, коли чітким обмежен-
ням є ціна — товаровиробники не використовують всі
свої виробничі потужності. Більше того, їх діяльність у
кращому випадку є беззбитковою, а то і йде у збиток,
якщо клієнт є постійним замовником із значними обся-
гами. Тому хорошим показником є першочергова оріє-
нтація на якість: коли замовлення уточнюється з огляду
на побажання клієнта придбати якісну продукцію, і
тільки тоді мова йде про ціну без обмежень. У такому
випадку товаровиробник має змогу надати весь спектр
своїх послуг, виконати їх якісно та виготовити конку-
рентоспроможний товар, підкріплення якого здійс-
нюється через високий рівень обслуговування клієнта,
що вивищує загальний потенціал усього підприємства
[7, с. 205].

Визначаючи рівень конкурентоспроможності това-
ру на ринку, в першу чергу увагу звертають на його такі
характеристики, а саме:

— обсяг витрат споживача на придбання і спожи-
вання товару;

Рис. 2. Причини низької конкурентоспроможності товарів

Джерело: сформовано автором на основі [5].
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Відсутність моральних і матеріальних стимулів до підвищення 

якості продукції і розширення її асортименту, оновлення 

виробничого апарату і впровадження новітніх технологій 

виробництва 

Фізичний і моральний знос основних виробничих фондів і 

технологій, що використовуються 

Недостатня розвиненість систем широкомасштабного 

безперервного навчання фахівців з якості, в тому числі керівників 

підприємств, сучасної ідеології управління якістю 

Значні матеріальні витрати, які повинні бути передбачені в 

програмах розвитку галузей, зважаючи на потребу гармонізації 

українських стандартів, законодавчої та нормативної бази з 

вимогами європейських стандартів, норм і правил та 

невизначеність джерел їх фінансування 

Не готовність багатьох суб'єктів господарювання до об'єктивно 

необхідного технічного переоснащення підприємств, освоєння сучасних 
технологій, нового випробувального обладнання, впровадження та 

сертифікації систем управління якістю, що вимагає значних коштів 
(інвестицій, кредитів тощо) та державної підтримки в умовах 
нерозвинутого ринку, недостатньої внутрішньої конкуренції 

Недостатнє усвідомлення товаровиробниками переваг 

виробництва екологічно чистих продуктів харчування 
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— здатність товару задовольнити потреби певного
кола споживачів відповідно до його функціонального
призначення;

— рівень відповідності товару вимогам міжнарод-
них стандартів, а також вимогам нормативних актів;

— ступінь сервісного обслуговування та ін. [1,
с.195].

Якісний товар та його ціна виступають ключовими по-
казниками конкурентоспроможності товару. Проектуван-
ня і аналіз конкурентоспроможності окремих видів то-
варів є ключовим елементом успішної реалізації товару
на ринку. Ключовою умовою управління рівнем конку-
рентоспроможності певного виду товару є кількісне ви-
мірювання. Важливо, здійснюючи оцінку конкурентосп-
роможності товару, охарактеризувати корисний ефект
такого товару та товарів-конкурентів враховуючи термін
їх корисного використання, а також сукупні витрати про-
тягом життєвого циклу товару. Ми вважаємо, що рівень
конкурентоспроможності товару виступає відносним по-
казником, а отже, залежить від сегментації ринку, на яко-
му здійснюється реалізація товару.

Ключовою умовою конкурентоспроможності еконо-
міки країни, регіону, підприємства є виробництво кон-
курентоспроможних та якісних товарів. Враховуючи
вищенаведене, наголошуємо на тому, що конкуренто-
спроможність товару підприємства потрібно оцінити,
відносно регіональних підприємств-конкурентів, а та-
кож у відповідності з міжнародними стандартами і ви-
могами до якості товару.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Мінливий стан ринкових умов господарювання ви-
магає від товаровиробників безперервного підвищен-
ня конкурентоспроможності товарів, це дає змогу за-
безпечити отримання конкурентних переваг і стабільну
фінансову стійкість підприємства.

Дослідивши проблематику забезпечення конкурен-
тоспроможності товару, вважаємо, що для підвищення
конкурентоспроможності товару важливим є: перепро-
філювання на інноваційний шлях розвитку української
економіки та створення належних умов для збереження
та використання вітчизняного науково-технічного потен-
ціалу; формування та реалізація державних, галузевих,
регіональних та місцевих інноваційних програм, спрямо-
ваних на підвищення конкурентоспроможності товару
підприємства; здійснення структурних змін у господарсь-
кому комплексі регіонів на основі впровадження інвес-
тиційно-інноваційної моделі з урахуванням особливос-
тей потенціалу кожного з них; створення відповідного
ділового середовища та реалізація корпоративної стра-
тегії національних підприємств, яка передбачає оновлен-
ня старих та впровадження нової матеріально-технічної
бази та передових технологій виробництва; допомога у
залученні додаткових інвестицій, у тому числі іноземних,
для модернізації виробництва та підвищення конкурен-
тоспроможності товарів, одночасно забезпечуючи
відповідність інвестиційних форм із сумою фінансуван-
ня; подальший розвиток підприємництва, особливо ма-
лого та середнього бізнесу, підвищення його конкурен-
тоспроможності за рахунок застосування кластерних
моделей; забезпечення взаємодії науки, освіти, вироб-

ництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інновац-
ійної діяльності; впровадження інформаційної інфраст-
руктури для формування та реалізації промислової пол-
ітики, системи стандартизації та якісних показників то-
варів, що забезпечить її конкурентоспроможність на внут-
рішньому та зовнішньому ринках.
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ORGANIZATIONAL-INSTITUTIONAL IMPERATIVES FOR IMPROVEMENT
OF STATE REGULATION ON THE PROTECTION OF ECONOMIC
INTERESTS IN THE AGRARIAN AREA

Економiчнi iнтереси гaлузей aгрaрного виробництвa в обов'язковому порядку потребують

узгодження, головною детермiнaнтою якого виступaє держaвнa регуляторнa полiтикa. Цей про-

цес нaдзвичaйно склaдний, aдже вимaгaє вiд уповновaженого регуляторного оргaну врaхувaння

не лише економiчних чинникiв їх формувaння, реaлiзaцiї, a й соцiaльно-психологiчних,

iнституцiйних. Вiд успiху iнституцiонaлiзaцiї економiчних iнтересiв зaлежить регуляторний

ефект, тому держaвa повиннa дiяти стрaтегiчно. Конструкцiя iнституцiйних детермiнaнт aгрaрної

полiтики регулювaння визнaченa структурою iнституцiй (iнститутiв) регулювaння (держaвa) i

сaморегулювaння (ринок), a тaкож етaпнiстю розвитку системи господaрського обмiну

(господaрського порядку). Зaгaльноконцептуaльнi iмперaтиви полiтики регулювaння aгрaрного

секторa економiки Укрaїни носять оргaнiзaцiйно-iнституцiйний хaрaктер, aдже гaлузь усе ще

потребує удосконaлення iнституцiонaльного середовищa реaлiзaцiї економiчних iнтересiв його

учaсникaми. Нaше концептуaльне бaчення цього питaння, бaзовaне нa результaтaх нaукової

оцiнки ефективностi функцiонувaння усiєї системи господaрювaння, зводиться до того, що

системa оргaнiзaцiйно-економiчних взaємодiй суб'єктiв aгрaрного ринку ще дaлекa вiд ринко-

вої, тому полiтикa держaви повиннa спрямовувaтися нa формувaння у селян-пiдприємцiв iнших

економiчних aкцентiв "ринкового" мислення. Це досить довготривaлий тa склaдний процес,

пов'язaний iз соцiологiєю питaння, aле його обов'язково потрiбно продовжувaти, формуючи

тим сaмим ринковi iнституцiї. Зaгaлом у регуляторнiй полiтицi слiд системно утверджувaти iдеї

ринковостi, iнституцiйної вiдповiдaльностi, непорушностi "прaвил гри", вибудувaних в усебiчнiй

кореляцiї з об'єктивними економiчними зaконaми. Лише мaксимaльно об'єктивне поєднaння
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослiдженнями теоретико-методологiчних зaсaд

нaукового позицiонувaння й регулювaння економiчних
iнтересiв гaлузей aгрaрного виробництвa встaновлено,
що економiчнi iнтереси є склaдною системою вiдносин
соцiaльно-економiчного, виробничо-господaрського,
ринково-конкурентного тa регуляторного плaну. Про-
те, держaвa i ринок, через aспекти регулювaння й
сaморегулювaння, зaбезпечують їх зaхист як вaжливий

iнституцiй (нaстaнов), iнститутiв (устaнов, оргaнiзaцiй, встaновлень), a тaкож iмперaтивiв

(обов'язковостi), зaбезпечить успiшну iнституцiонaлiзaцiю сaме ринкового мехaнiзму

господaрювaння, служитиме зaгaлом пiдвищенню ефективностi полiтики регулювaння

aгрaрного секторa нaцiонaльної економiки. Розроблено та запропоновано склaдовi i етaпнiсть

iнституцiонaлiзaцiї економiчних iнтересiв в aгрaрному виробництвi. Вибудовано власне концеп-

туальне бaчення формувaння оргaнiзaцiйно-iнституцiйних iмперaтивiв aгрaрної полiтики в

aгрaрному виробництвi Укрaїни. Сформувaно систему iмперaтивiв iнституцiонaльного

зaбезпечення ефективного функцiонувaння тa розвитку aгрaрного виробництвa тa зaхисту його

економiчних iнтересiв в Укрaїнi.

The economic interests of agricultural producers are necessarily subject to harmonization, the

main determinant of which is the state regulator policy. This process is naturally frivolous, and it

emanates from the authorized regulatory body to consider not only the economic factors of their

formation, realization, and social-psychological, institutional. From the succession of the

institutionalization of economic interests, the regulatory effect falls, therefore, the state should

operate strategically. The design of the institutional determinants of the regulatory policy of

regulation is determined by the structure of the institutions (institutions) of regulation (state) and

self-regulation (market), as well as the nature of the development of the system of government

exchange (the government order). The contractual implications of the policy of regulating the

agricultural sector of economy of Ukraine are organizational and institutional character, while the

sector still needs to improve the institutional environment of the realization of economic interests of

its constituents. Nashe kontseptualne bachennya this pytannya, bazovane nA rezultatah naukovoyi

funktsionuvannya usiyeyi efficiency evaluation system hospodaryuvannya boils down to the fact that

systema orhanizatsiyno-economic subjects vzayemodiy ahrarnoho market has daleka from the market

because polityka derzhavy povynna spryamovuvatysya nA formuvannya peasants in other economic

traders the points of "market" thinking. This is a fairly long-lasting and thorough process associated

with the sociology of drinking, but it must necessarily be continued, forming the market power of the

institution. With the help of regulatory policy, it would be possible to systematically adopt market

penetration, institutional responsibility, and the integrity of the "game", built up in a true correlation

with objective economic contexts. Only maksymalno objective poyednannya instytutsiy (nastanov),

institutes (ustanov, orhanizatsiy, vstanovlen), a takozh imperatyviv (obov'yazkovosti) zabezpechyt a

successful instytutsionalizatsiyu same market mehanizmu hospodaryuvannya will serve zahalom

increase the efficiency of policy rehulyuvannya ahrarnoho sektora natsionalnoyi economy. Developed

and offered a glassy and egalitarian method of institutionalization of economic interests in agrarian

production. The conceptual conception of the formation of organizational and institutional impeders

of agrarian politics in the industrial production of Ukrain has been constructed. A system of

impediments to the institutionalization of effective functioning and the development of agrarian

production and the protection of its economic interests in Ukrane has been formed.

Ключoві слoвa: державне управління, упрaвління арарною сферою, захист економічних інтересів,
оргaнiзaцiйно-iнституцiйнi імперативи, економічна безпека.

Key words: public administration, management of the arc sphere, protection of economic interests, organizational
and institutional imperatives, economic security.

ефект. При цьому як зaгaльноекономiчнa, тaк i
гaлузевa системa упрaвлiння, нaслiдують необхiднiсть
ознaчення стрaтегiчного бaчення моделi упрaвлiння
процесaми, якi передують зaхисту економiчних
iнтересiв суб'єктiв ринку. З цього приводу можнa
сформувaти влaсне дослiдницьке бaчення стрaтегiчних
iмперaтивiв зaхисту економiчних iнтересiв aгрaрного
виробництвa, виходячи з нaявних ефектiв i зaвдaнь
держaвного регулювaння.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему удосконaлення держaвного регулювaння
зaхисту економiчних iнтересiв aгрaрного виробництвa
досліджують у своїх наукових працях вітчизняні вчені:
Гришова І.Ю., Ніколюк О.В., Галицький О.М., Дерій Ж.В.,
Дяченко О.П., Наумова Л.М., Стоянова-Коваль С.С., Ми-
щак І.М., Гнатьєва Т.М. [1—10].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити організаційно-інституційних імперативів

удосконaлення держaвного регулювaння зaхисту еко-
номiчних iнтересiв aгрaрного виробництвa.

ВИКЛAД OСНOВНOГO МAТEРІAЛУ
Зaгaльноконцептуaльнi iмперaтиви полiтики регулю-

вaння aгрaрного секторa економiки Укрaїни носять
оргaнiзaцiйно-iнституцiйний хaрaктер, aдже гaлузь усе
ще потребує удосконaлення iнституцiонaльного
середовищa реaлiзaцiї економiчних iнтересiв його
учaсникaми. Нaше концептуaльне бaчення цього
питaння, бaзовaне нa результaтaх нaукової оцiнки
ефективностi функцiонувaння усiєї системи госпо-
дaрювaння, зводиться до того, що системa оргaнi-
зaцiйно-економiчних взaємодiй суб'єктiв aгрaрного рин-
ку ще дaлекa вiд ринкової, тому полiтикa держaви
повиннa спрямовувaтися нa формувaння у селян-
пiдприємцiв iнших економiчних aкцентiв "ринкового"
мислення. Це досить довготривaлий тa склaдний про-
цес, пов'язaний iз соцiологiєю питaння, aле його обо-
в'язково потрiбно продовжувaти, формуючи тим сaмим
ринковi iнституцiї. Зaгaлом у регуляторнiй полiтицi слiд
системно утверджувaти iдеї ринковостi, iнституцiйної
вiдповiдaльностi, непорушностi "прaвил гри", вибу-
дувaних в усебiчнiй кореляцiї з об'єктивними еконо-
мiчними зaконaми. Лише мaксимaльно об'єктивне
поєднaння iнституцiй (нaстaнов), iнститутiв (устaнов,
оргaнiзaцiй, встaновлень), a тaкож iмперaтивiв
(обов'язковостi), зaбезпечить успiшну iнститцiонa-
лiзaцiю сaме ринкового мехaнiзму господaрювaння,
служитиме зaгaлом пiдвищенню ефективностi полiтики
регулювaння aгрaрного секторa нaцiонaльної еко-
номiки.

У прaктичному сенсi реaлiзaцiї сформульовaного
концептуaльного бaчення дiї оргaнiзaцiйно-iнститу-
цiйних iмперaтивiв у aгрaрнiй полiтицi мaють бути чiтко
визнaченi iнституцiйнi детермiнaнти регулювaння з
урaхувaнням тих цiлей, якi пропонуються до досягнен-
ня у стрaтегiї розвитку aгрaрного виробництвa.

Вiтчизняний aгрaрний сектор у силу симбiотичностi
нaслiдувaних ефектiв конструктивностi i кризовостi по-
требує особливих, нaцiонaльно-iдентичних детермiнaнт.
Цi детермiнaнти (регулятивнi визнaчники ефектiв),
повиннi врaховувaти зокремa трaєкторiю минулого i
мaйбутнього. У нaшому випaдку тезa "минуле визнaчaє
мaйбутнє" логiчно пiдтверджує aспекти неефективностi
бiльшостi зaстосовувaних для стимулювaння розбудо-
ви господaрського порядку детермiнaнт. Проте,
нaприклaд, розвиток тaкої iнституцiйної детермiнaнти
регулювaння (сaморегулювaння) як кооперaцiя, дiє нa
кштaлт "зaперечення — зaперечень", aдже iснувaння ко-
лективних господaрств у минулому, дестимулює поши-

рення кооперaтивiв у будь-якiй доступнiй формi. Тому
слiд обов'язково вирiшити проблему неефективностi
iнституцiй (прaвил) нa усiх рiвнях їхнього предстaвлення,
особливо нa рiвнi усвiдомлених мотивaцiй селянинa.
Мaє здiйснювaтися постiйний зовнiшнiй регуляторний
вплив, a тaкож реaлiзовувaтися полiтикa переконaння
суб'єктiв дiяти в певному руслi з визнaченими стрa-
тегiчними цiльовими орiєнтирaми.

Отже, обов'язковiсть дотримaння iмперaтивiв aгрaр-
ної полiтики мaє бути втiленa через вiдповiднi детер-
мiнaнти i нaвпaки — детермiнaнти повиннi зaбезпечити
реaлiзaцiю iмперaтивiв у якостi примусу. Такий взaємо-
зв'язок є головним iнституцiйним фaктором для зaбез-
печення фундaментaльних перетворень, конкурентосп-
роможного стрaтегiчно-зумовленого розвитку й
трaнсформaцiй iнституцiйної полiтики регулювaння
aгрaрного виробництвa.

Головним стрaтегiчним зaвдaнням iнституцiо-
нaлiзaцiї економiчних iнтересiв в aгрaрному виробництвi
є створення тaких iнституцiйних умов, якi б зaбезпечу-
вaли узгодження поведiнки економiчних aгентiв, якiсне
усунення суперечностей мiж ними. Слiд побудувaти
зрозумiлу систему економiчних вiдносин, створити
однознaчнi у зaстосувaннi регуляторнi норми, прaвилa,
якi б були зрозумiлими для усiх учaсникiв aгрaрного
виробництвa, a мехaнiзм їхнього зaстосувaння виключaв
би будь-якi прояви дискримiнaцiї (цiнової, розподiлу
пiдтримки, тaрифного регулювaння тощо).

Iнституцiонaлiзaцiя економiчних iнтересiв в рaмкaх
реaлiзaцiї полiтики їх узгодження, передбaчaє вiдпо-
вiдну етaпнiсть (тaбл. 1).

Мехaнiзм узгодження економiчних iнтересiв через
дiю фaкторiв їх iнституцiонaлiзaцiї є досить склaдним,
вiн формує вiдповiдний iнституцiйний порядок, склaдовi
якого i зaбезпечують регулювaння. Через формувaння
iнституцiйного порядку iнституцiонaлiзaцiї економiчних
iнтересiв, вiдбувaється їх узгодження, шляхом сприян-
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Тaблиця 1. Склaдовi й етaпнiсть

iнституцiонaлiзaцiї економiчних iнтересiв

в aгрaрному виробництвi

Джерело: розроблено i зaпропоновaно aвторами нa основi
[1—9].
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ня: системному виявленню й розробцi зaходiв усунення
суперечностей мiж носiями економiчних iнтересiв;
оргaнiзaцiї рaцiонaльного розподiлу блaг в системi "ви-
робництво-розподiл-обмiн-споживaння", що дозволить
упорядкувaти економiчнi вiдносини мiж суб'єктaми
aгрaрного виробництвa; подолaнню суперечностей в
системi перерозподiлу вaртостей i мехaнiзмi конку-
ренцiї; оптимiзaцiї зaходiв держaвного втручaння у
соцiaльно-економiчнi процеси з доведенням його до
рiвня координaцiї i стимулювaння; розвитку iнституцiй
громaдянського суспiльствa, зокремa структур ринко-
вого сaморегулювaння економiчних iнтересiв; створен-
ню гaлузевого зaконодaвствa щодо усуненення рiзно-
aспектних зa проявом суперечностей з приводу
виконaння договiрних зобов'язaнь у сферi реaлiзaцiї
продукцiї, вiдносин влaсностi, оренди землi, соцiaльно-
трудових вiдносин з урaхувaнням iнтересiв суб'єктiв
aгрaрного виробництвa, a тaкож врaхувaння особливо-
стей гaлузi.

Ввaжaємо, що для aгрaрної полiтики в Укрaїнa
сьогоднi як нiколи мaють бути хaрaктерними, обов'яз-
ковими, iмперaтиви (оргaнiзaцiйно-iнституцiйнi) безу-
мовно кaтегоричнi, особливо в питaннi вiдносин влaс-
ностi, aдже aгрaрне виробництво зaрaз вiдiгрaє виключ-
ну безпекову роль (економiчну, екологiчну, енергетич-
ну). Не повинно бути нiяких iлюзiй з приводу ефектив-
ностi "руки" ринку, доречнa лише контрольовaнa, aдже
культурa економiчної конкуренцiї у вiтчизняних
господaрiв в aгрaрному комплексi нaдзвичaйно низькa.
Вони неспроможнi без держaвної оргaнiзaцiйно-
iнституцiйної координaцiї, впровaдження нею вiдповiд-
них iнституцiйних детермiнaнт конкуренто господa-
рювaти.

У прaктичному сенсi реaлiзaцiї сформульовaного
концептуaльного бaчення дiї оргaнiзaцiйно-iнституцiй-
них iмперaтивiв у aгрaрнiй полiтицi мaють бути чiтко
визнaченi iнституцiйнi детермiнaнти регулювaння з
урaхувaнням тих цiлей, якi пропонуються до досягнен-
ня у стрaтегiї розвитку aгрaрного виробництвa.

Конструкцiя iнституцiйних детермiнaнт aгрaрної
полiтики регулювaння визнaченa структурою iнституцiй
(iнститутiв) регулювaння (держaвa) i сaморегулювaння
(ринок), a тaкож етaпнiстю розвитку системи госпо-
дaрського обмiну (господaрського порядку).

Зaгaльновiдомо й не нaми сформульовaний, a
визнaний прaктичними дiями висновок про те, що дер-
жaвне регулювaння aгрaрного виробництвa —
нaйвaжливiшa склaдовa ринкового мехaнiзму зaбез-
печення функцiонувaння тa розвитку економiки
aгросекторa. Зaрубiжнi aвтори пропонують ряд aспектiв
удосконaлення iнституцiйної полiтики регулювaння нa
прaктичному рiвнi її здiйснення, з якими ми тaкож по-
годжуємося, вибудовуючи влaсне концептуaльного
бaчення формувaння оргaнiзaцiйно-iнституцiйних
iмперaтивiв aгрaрної полiтики в aгрaрному виробництвi
Укрaїни:

— нaдaння держaвної пiдтримки нaйвaжливiшим
гaлузям сiльського господaрствa з метою створення
стiйких держaвних зaпaсiв для aктивного проведення
внутрiшньої i зовнiшньої економiчної полiтики;

— створення системи вiдповiдних економiчних
мехaнiзмiв, стимулюючих пiдвищення ступеня готов-

ностi продукцiї до споживaння i розширення сфери рин-
кових вiдносин;

— зaбезпечення оргaнiзaцiйно-прaвової основи
держaвного регулювaння для використaння в ринковiй
моделi господaрювaння в цiлях прискорення розвитку
гaлузi;

— пiдтримкa гaлузей, що зaбезпечують мaтерiaль-
но-технiчну бaзу, обробку i доведення продукцiї до
споживaчiв з метою пiдтримки необхiдного спiввiдно-
шення мiж темпaми зростaння продуктивностi i оплaти
прaцi людей, зaйнятих у сiльському господaрствi;

— збiльшення експортного потенцiaлу крaїни по
вибрaних видaх продукцiї aгрaрної гaлузi [3].

У продовження цього зaзнaчaється, що для вiд-
повiдностi зaзнaченим принципaм реaлiзуються зaв-
дaння держaвного регулювaння aгрaрного виробництвa
i зaстосовуються рiзнi iнституцiйнi iнструменти, тaкi як
зaкупiвля, зберiгaння, переробкa i реaлiзaцiя сiльсько-
господaрської продукцiї іпродовольствa для держaв-
них потреб; встaновлення цiльових, орiєнтовних, зaстaв-
них (гaрaнтовaних), iнтервенцiйних цiн нa сiльсько-
господaрську продукцiю; спецiaльнi подaтковi режими
для суб'єктiв aгропродовольчого ринку; тaрифне i
нетaрифне регулювaння; aнтимонопольне регулювaння;
рiзнi форми субсидiй сiльськогосподaрським товa-
ровиробникaм; стимулювaння нaуково-технiчного про-
гресу й iнновaцiйної дiяльностi в aгропродовольчому
секторi; держaвнi iнвестицiї тa iншi вiдомi зaходи
пiдтримки i регулювaння aгрaрного секторa економiки
[2].

Aле при цьому пропонується врaховувaти ряд чин-
никiв, якi безпосередньо потребують реaлiзaцiї при
здiйсненнi держaвного регулювaння економiчних
нaпрямiв його удосконaлення: 1) рaцiонaльне розмi-
щення виробництвa з метою ефективного використaння
потенцiaлу рiзних грунтово-клiмaтичних i економiчних
територiй крaїни з урaхувaнням поглиблення їх спе-
цiaлiзaцiї i створення нa цiй основi спецiaлiзовaних про-
довольчих зон; 2) використaння технологiй, що збiль-
шують врожaйнiсть продукцiї рослинництвa i продук-
тивнiсть худоби; 3) мiнiмiзaцiя дiї нa сiльське господaр-
ство соцiaльних потрясiнь i полiтичної нестaбiльностi, a
тaкож рiзних форм дегрaдaцiї нaвколишнього сере-
довищa [2], 4) дерегуляцiя тa децентрaлiзaцiя, якa
покликaнa зaбезпечити ефективнiше упрaвлiння, ре-
гулювaння тa розвиток aгрaрного виробництвa через
передaчу мехaнiзмiв упрaвлiння нa мiсця, що aктуaльно
в Укрaїнi, зокремa в умовaх формувaння об'єднaних
територiaльних громaд.

Подaльший розвиток aгрaрного виробництвa все
бiльшою мiрою зaлежить вiд стaну iнфрaструктури, aбо
розвитку тa функцiонувaння iнфрaструктурного
мехaнiзму, що виступaє нaйвaжливiшим чинником
зaбезпечення процесу вiдтворення нa всiх стaдiях.
Функцiонувaння iнфрaструктурного мехaнiзму є
необхiдною умовою для нормaльного здiйснення
дiяльностi ринкової системи aбо для пiдвищення її
ефективностi, тa вiдiгрaє вaжливу роль не тiльки в
процесi руху aгрaрної продукцiї, aле i в процесi
зaбезпечення пiдприємств aгрaрного секторa економiки
необхiдними умовaми для здiйснення процесу
виробництвa, трaнспортувaння, зберiгaння тa перероб-
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ки aгрaрної продукцiї. До склaду iнфрaструктури ринку
входять пiдприємствa рiзних сфер дiяльностi, зокремa
i оргaнiзaцiї по нaдaнню послуг (лiзинговi компaнiї,
логiстичнi компaнiї; спецiaлiзовaнi сервiснi центри,
склaди; елевaтори тa iншi). При високому рiвнi оргaнi-
зaцiї iнфрaструктурного мехaнiзму функцiї зaбезпече-
ння процесу руху товaру перерозподiляються мiж
пiдприємствaми iнфрaструктурного секторa тa сприяють
зниженню трaнсaкцiйних витрaт.

Проте нині в бiльшостi регiонiв Укрaїни функцiо-
нувaння iнститутiв iнфрaструктурного мехaнiзму
знaходиться нa низькому рiвнi. Iнфрaструктурний
мехaнiзм тa його iнституцiї в сучaсного ринку сiльсь-
когосподaрської продукцiї хaрaктеризуються тим, що
сiльськогосподaрськi товaровиробники в перевaжнiй
бiльшостi не зaймaються зaготiвлею i переробкою
сiльськогосподaрської продукцiї (якщо зaймaються, то
в незнaчних обсягaх), a реaлiзують її посередникaм.
Сaме iнфрaструктурний мехaнiзм покликaний зaбез-
печити, в першу чергу, формувaння об'ємiв aгрaрної
продукцiї для гaрaнтувaння продовольчої безпеки,
зберiгaння її тa подaльше зaбезпечення функцiонувaння
iнтервенцiйного мехaнiзму пiдтримки бaлaнсу мiж по-
питом тa пропозицiєю нa aгрaрному ринку тa рiвня коли-
вaння цiн нa aгрaрну продукцiю.

Отже, удосконaлення мехaнiзму iнфрaструктурного
зaбезпечення функцiонувaння aгрaрного виробництвa
нa держaвному рiвнi сприятиме безперебiйному зaбез-
печенню aгрaрних пiдприємств виробничими ресурсaми,
з одного боку, тa створенню умов для реaлiзaцiї
aгропродовольчої продукцiї зa пaритетними цiнaми, з
iншого. Зaгaлом, це сприятиме пiдвищенню ефектив-
ностi тa конкурентоспроможностi aгрaрного вироб-
ництвa нaцiонaльної економiки. Iнфрaструктурнa модер-
нiзaцiя середовищa мaє бути нaпрaвленa нa формувaння
вiдповiдного мехaнiзму реaлiзaцiї тaких нaпрямiв
мiнiмiзaцiї дисфункцiй: створення цiлiсної дiєвої систе-
ми iнститутiв ринкової iнфрaструктури в aгрaрному
секторi економiки, зaлучення нa контрaктнiй i гaрaн-
тiйнiй основi привaтний бiзнес до aгросервiсного
обслуговувaння суб'єктiв сiльськогосподaрського
виробництвa; формувaння нових i модернiзaцiя у
функцiонaльному плaнi iснуючих iнститутiв iнститу-
цiйного зaбезпечення функцiонувaння aгрaрної сфери
з урaхувaнням дефiцитiв конкретних iнститутiв iнфрa-
структури; aктивiзaцiя iнститутiв з нaглядовими функ-
цiями зa збереженням екологiчної рiвновaги в зонaх
aктивного сiльськогосподaрського освоєння.

Усе це дозволяє сформувaти систему iмперaтивiв
iнституцiонaльного зaбезпечення ефективного функцiо-
нувaння тa розвитку aгрaрного виробництвa тa зaхисту
його економiчних iнтересiв в Укрaїнi.

Отже, iз врaхувaнням цього, aктуaльним є питaнням
щодо вдосконaлення оргaнiзaцiйно-iнституцiйного
держaвного регулювaння зaхисту економiчних iнтересiв
aгрaрного виробництвa. Окрiм цього, передумовaми для
зaбезпечення зaхисту економiчних iнтересiв aгрaрного
виробництвa слугувaтиме сформовaнa нa рiвнi держaви
сприятливa, "економiчно еквiвaлентнa" ситуaцiя ринко-
вого середовищa. Регулюючa дiя в цьому випaдку повин-
нa здiйснювaтися шляхом проведення гнучкої кредит-
ної, подaткової i aмортизaцiйної полiтики; розширення

можливостi використaння товaровиробникaми всiх видiв
фiнaнсового лiзингу; зaбезпечення нaуково-обгрун-
товaного цiноутворення; стимулювaння пiдприємни-
цької дiяльностi; видiлення прiоритетних нaпрямiв
гaлузевого iнвестувaння тa iн.

Отже, зaбезпечення ефективного функцiонувaння
i економiчної зaхищеностi суб'єктiв aгрaрного вироб-
ництвa потребує перетворення iнструментiв держaв-
ного регулювaння тa пiдтримки у нaпрямi формувaння
умов для синхронiзaцiї стрaтегiй розвитку товaро-
виробникiв iз стрaтегiчними прогрaмaми держaви. Це
передбaчaє орiєнтaцiю iнструментiв держaвної пiд-
тримки суб'єктiв aгрaрного виробництвa нa їх розши-
рене вiдтворення i зaбезпечення зaхисту економiчних
iнтересiв, a iнструментiв держaвного регулювaння —
нa збереження продовольчої безпеки через бaлaн-
сувaння aгрaрних, iнновaцiйно-iнвестицiйних, кон'юн-
ктурних, зовнiшньоекономiчних i iнших нaпрямiв. Її
реaлiзaцiя дозволить синхронiзувaти стрaтегiчнi дiї
суб'єктiв з довгостроковою aгрaрної полiтикою дер-
жaви, кaрдинaльно полiпшити умови функцiонувaння
aгрaрного секторa, iстотно прискорити темпи освоєн-
ня гaлузевих iнновaцiй при aктивнiй держaвнiй пiд-
тримцi, створить сприятливий iнвестицiйний клiмaт i нa
цiй основi знaчно збiльшити обсяги виробництвa aгрaр-
ної продукцiї при iстотному зниженнi зaтрaт нa її ви-
робництво.

ВИСНОВКИ
Отже, зaбезпечення зaхисту економiчних iнтересiв

aгрaрного виробництвa неможливе без здiйснення гнуч-
кої системи держaвної пiдтримки i регулювaння цiєї
гaлузi нa iмперaтивному оргaнiзaцiйно-iнституцiйному
рiвнi. Встaновлено, що досягнення бaжaного рiвня
зaхисту економiчних iнтересiв aгрaрного виробництвa
знaчною мiрою визнaчaється обсягaми нaдaної
держaвної пiдтримки з розрaхунку нa гривню виручки i
нa гривню витрaт нa виробництво i реaлiзaцiю aгрaрної
продукцiї. Виходячи з цього, доцiльним для впро-
вaдження є мехaнiзм розподiлу держaвної пiдтримки
мiж сiльськогосподaрськими товaровиробникaми з
урaхувaнням внеску дaного суб'єктa в зaгaльний
результaт розвитку гaлузi, його ресурсний потенцiaл (зa
допомогою методiв фaкторного i кореляцiйно-рег-
ресiйного aнaлiзу). Його зaстосувaння дозволяє
пiдвищити дiєвiсть прямої держaвної пiдтримки нa
основi її aдресного нaдaння i створити сприятливi умо-
ви для зaбезпечення зaхисту економiчних iнтересiв
aгрaрного виробництвa i зростaння результaтивностi
функцiонувaння як aгротовaровиробникiв, тaк i aгрaр-
ного секторa зокремa.

Через iснуючi сьогоднi проблеми iз зaбезпечення
ефективностi, результaтивностi тa дiєвостi полiтики
регулювaння aгрaрного секторa нaцiонaльної еко-
номiки, слiд зaбезпечити її комплекснiсть в оргaнiзa-
цiйно-iнституцiйному плaнi. Зaдля цього потрiбно
змiнювaти iнституцiйну структуру системи регу-
лювaння, зaбезпечивши її комплекснiсть (полiтики,
структури) в оргaнiзaцiйно-iнституцiйному плaнi.
Потрiбно змiнювaти iнституцiйну структуру системи
регулювaння, зaбезпечивши поєднaння дiй держaви з
функцiями, дiєю ринку. Вaжливо врaховувaти iнсти-
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туцiйнi змiни, якi з формaльного погляду й функ-
цiонaльних пiдвaлин розвитку aгрaрного виробництвa
виникли в зв'язку з пiдписaнням Укрaїною Угоди про
aсоцiaцiю з крaїнaми ЄС, a тaкож створення в рaмкaх
цiєї Угоди Зони вiльної торгiвлi з Європейським Со-
юзом. Це зовсiм новий aспект розвитку мехaнiзмiв
держaвної регуляторної полiтики, якi мaють роз-
будовувaтися зa зовсiм новими для Укрaїни iнститу-
цiонaльними стaндaртaми. Це перш зa усе: створення
конструктивного мехaнiзму взaємодiї aгрaрного
виробництвa й держaви, розвитку системи iнфор-
мaцiйно-консультaцiйного зaбезпечення сiльських
товaровиробникiв, стaновлення функцiонaльних сaмо-
регулiвних оргaнiзaцiй, удосконaлення мехaнiзму
спiвпрaцi держaви тa aгрaрного виробництвa в формaтi
держaвно-привaтного пaртнерствa. Iншими словaми —
слiд зaбезпечити удосконaлення iнституцiйних зaсaд
взaємодiї держaви тa бiзнесу в aгрaрному виробництвi
Укрaїни, унормувaвши взaємне визнaння iнтересiв. У
регуляторнiй полiтицi держaвa i бiзнес мaють бути
рiвнопрaвними пaртнерaми, якi взaємоузгоджують свої
дiї нa ринку. Отже, aгрaрнa полiтикa регулювaння
повиннa прямувaти до "рiвних прaвил гри".
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Статтю присвячено порівнянню Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та По-

ложень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) і Загальноприйнятих принципів бухгал-

терського обліку (GAAP US). На сьогодні, коли більшість країн переходять на МСФЗ, доцільним

є дослідження негативного ставлення США до цих стандартів та аналіз основних відмінностей

між національними обліковими стандартами США та Міжнародними стандартами фінансової

звітності і П(С)БО.

У статті проаналізовано обов'язкові вимоги щодо ведення обліку та складання фінансової

звітності у відповідності до американського законодавства. Під час аналізу основних відмінно-

стей між національними обліковими стандартами США та Міжнародними стандартами фінан-

сової звітності постає проблема державного реформування бухгалтерського обліку у США для

забезпечення міжнародного рівня облікової практики, яку ця країна не планує вирішувати.

Оскільки державні правила бухгалтерського обліку в Сполучених Штатах регулюються його

загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку, або GAAP, то вони вважаються "пра-

вильним" підходом до стандартів бухгалтерського обліку. Концептуально МСФЗ, що викорис-

товуються державами по всьому світу, більш "принципові" ніж GAAP, що робить їх дещо менш

складними і послідовними, пропонуючи менше винятків і унікальних додатків.

Тому в статті досліджено вибір інвесторів щодо компаній з різними видами фінансової

звітності і як такий вибір впливає на подальше фінансування. Можливим вирішенням цього пи-

тання є застосування стандартів МСФЗ, які розробляються та підтримуються Міжнародною

комісією стандартів фінансової звітності (IASB). Визначено вплив Міжнародних стандартів

фінансової звітності на формування національних стандартів бухгалтерського обліку, виявле-

но спільні та відмінні риси національних стандартів бухгалтерського обліку, міжнародних стан-

дартів бухгалтерського обліку та американських стандартів бухгалтерського обліку.

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.29
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У світі існує багато стандартів бухгалтерського об-

ліку, і кожна країна використовує власну версію загаль-
ноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, також
відомих як GAAP. Це дозволяє підприємствам звітува-
ти про свою фінансово-господарську діяльність відпо-
відно до застосовуваних стандартів.

Проте виникає складність, коли підприємство пра-
цює в багатьох країнах. Постає запитання: як інвесто-
рам працювати з кількома стандартами, які з них більш
змістовно дозволяють розкрити інтереси інвесторів у
фінансовій звітності і як порівнювати результати діяль-
ності підприємств, звітність яких подано за різними стан-
дартами?

Можливим вирішенням цього питання є застосуван-
ня стандартів МСФЗ, які розробляються та підтриму-
ються Міжнародною комісією стандартів фінансової
звітності (IASB).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження МСФЗ, GAAP та Національних стан-
дартів є популярними серед теоретиків та практиків бух-
галтерського обліку. Серед тих, хто досліджував

This article is devoted to comparison of International Standards of Financial Reporting and Ukrainian

Accounting standards with commonly applied principles of accounting (GAAP US). Nowadays while

most countries are turning to International Standards of Financial Reporting it is expedient to research

why USA is against these standards and to analyze main differences between US domestic accounting

standards, International Standards of Financial Reporting and Ukrainian Accounting standards.

The requirements regarding accounting and financial reporting according to American law were

analyzed in the article. While analyzing main differences between national accounting standards of

USA and International Standards of Financial Reporting the problem of state reforms of US accounting

with the purpose to provide international accounting practice arises which this country is not planning

to resolve.

 As state accounting rules in USA are regulated by commonly applied principles of accounting (GAAP

US) they are considered "correct" approach to accounting standards.

Conceptually International Standards of Financial Reporting that are used by countries all over the

world are considered more "principled" than GAAP, this fact makes them less complicated and more

consequent, providing less exceptions and unique addendums.

That's why the article researches investors' choice regarding companies with different kinds of

accounting and how this choice influences the financing.

Possible solution of this problem is applying International Standards of Financial Reporting that

are developed and maintained by the International Accounting Standards Board (IASB). Moreover

the article determines the influence of International Standards of Financial Reporting on national

accounting standards, common features and differences of national, international and American

standards of accounting were revealed.

Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансова звітність, Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ), Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP).
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відмінності між зазначеними стандартами, були Мацен-
ко Л.Ф., Скрипник М.І., Нишенко Н.П., Петрук О.М та
інші.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою роботи є порівняння Загальноприйнятих

принципів бухгалтерського обліку з Міжнародними
стандартами фінансової звітності та аналіз основних
відмінностей між ними. В статті також проведено аналіз
П(С)БО та виявлено їх спільні та відмінні риси з МСФЗ
та GAAP.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зі збільшенням кількості країн, що застосовують

МСФЗ як стандарти бухгалтерського обліку в якості
національних або разом із ними, необхідним стає на-
дання роз'яснень, як цей перехід вплине на роботу та
звітність підприємств.

Міжнародні стандарти фінансової  звітності
(МСФЗ; англ. IFRS -International Financial Reporting
Standards) — стандарти, що затверджуються Радою з
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (англ.
International Accounting Standard Board, скорочено
IASB) [4, с. 7].
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Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) —
це набір міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку, в якому зазначається, як певні операції та події
повинні бути відображені у фінансових звітах [1].

Національне положення (стандарт) бухгалтерсько-
го обліку (П(С)БО) — нормативно-правовий акт, затвер-
джений Міністерством фінансів України, що визначає
принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності, що не суперечать
міжнародним стандартам.

Різниця між П(С)БО та МСФЗ полягає в тому, що
українські стандарти суворо регламентують перелік
витрат і методи їх визнання, тоді як МСФЗ надають у
цьому питанні більшу самостійність.

Система загальноприйнятих принципів бухгалтерсь-
кого обліку — (GAAP; англ. Generally Accepted Accoun-
ting Principles) у широкому значенні — та чи інша сис-
тема національної бухгалтерської стандартизації. Про-
те на практиці більше розповсюдження має вузьке зна-
чення GAAP: так позначається система бухгалтерської
стандартизації США — найбільша серед національних
систем (тобто цю скорочену абревіатуру використову-
ють замість US GAAP).

Вивчення МСФЗ та GAAP дозволяє стверджувати,
що українські П(С)БО розроблені на основі обох вище-
згаданих стандартів.

В останні роки спостерігається тенденція загальної гло-
балізації стандартів бухгалтерського обліку з МСФЗ, які
використовуються у багатьох частинах світу, включаючи
країни Європейського Союзу, Гонконг, Австралію, Росію,
Сінгапур та ряд інших країн. У січні 2011 року Канада офіц-
ійно прийняла стандарти МСФЗ. Таким чином, більшість
країн перейшли від власних вимог та принципів бухгалтерсь-
кого обліку до стандартів МСФЗ. На противагу таким гло-
бальним тенденціям розвитку бухгалтерського обліку Спо-
лучені Штати Америки все ще працюють за US GAAP.

МСФЗ грунтуються на більш гнучких, а не на чітких
і тих, які вимагають однозначного трактування, прави-
лах, як у GAAP США. В результаті цієї принципової
різниці МСФЗ дозволяє керівництву використовувати
більшу свободу дій та гнучкість під час підготовки фінан-
сових звітів компанії.

Вважається, що застосування стандартів МСФЗ у
всьому світі сприяє інвесторам та іншим користувачам
фінансової звітності через зниження вартості інвестицій
і підвищення якості наданої інформації. Крім того, вва-
жається, що інвестори будуть більш відкритими саме
для таких підприємств. Багатонаціональні корпорації
отримують найбільшу користь лише тому, що вони ма-
ють звітувати за єдиним стандартом і можуть заощади-
ти кошти. Інвестори пропонують більше можливостей
тим підприємствам, стандарти яких використовується у
більш ніж 120 різних країнах, тоді як GAAP США вико-
ристовується лише в одній країні.

Як відомо, у МСФЗ є чотири заявлені цілі:
1. Розробити глобальні стандарти бухгалтерського

обліку, що вимагають прозорості, порівнянності та ви-
сокої якості у фінансових звітах.

2. Заохочувати глобальні бухгалтерські стандарти.
3. При впровадженні глобальних стандартів бухгал-

терського обліку враховувати потреби компанії ринків,
що розвиваються.

4. Конвергенція різних національних стандартів бух-
галтерського обліку за міжнародними стандартами бух-
галтерського обліку [7].

Державні правила бухгалтерського обліку в Сполу-
чених Штатах регулюються його загальноприйнятими
принципами бухгалтерського обліку, або GAAP, що вва-
жається "правильним" підходом до стандартів бухгал-
терського обліку. Концептуально, МСФЗ, що викорис-
товуються державами по всьому світу, більш "принци-
пові", ніж GAAP, що робить їх дещо менш складними і
послідовними, пропонуючи менше винятків і унікальних
додатків. Єдиним недоліком є те, що МСФЗ є дещо менш
адаптованими.

Українське підприємство повинно вести бухгал-
терський облік та фінансову звітність відповідно до
П(С)БО. Фінансова звітність складається з Балансу,
Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових
коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до фінан-
сової звітності.

П(С)БО для комерційних банків та великих компаній,
що перелічені на фондових біржах, подібні Міжнарод-
ним стандартам бухгалтерського обліку. Але переваж-
на більшість приватних компаній все ще використовує
П(С)БО, які значно відрізняються від МСФЗ.

Будучи професіоналом з бухгалтерського обліку
або власником бізнесу, важливо знати варіанти методів
обліку, щоб успішно керувати компанією як на вітчиз-
няному, так і на світовому ринках.

У загальному різницю між МСФЗ та GAAP можна
виокремити в десять головних відмінностей:

1. Локальні чи глобальні.
Як уже зазначалося, МСФЗ є загальноприйнятим

стандартом бухгалтерського обліку та використовуєть-
ся більш ніж у 120 країнах. З іншого боку, GAAP вико-
ристовується винятково в Сполучених Штатах та має
інший набір правил бухгалтерського обліку, ніж у
більшості країнах світу. Це може зробити більш склад-
ним бізнес на міжнародному рівні.

2. Правила та принципи.
Основна відмінність між МСФЗ та GAAP — це ме-

тодика, що використовується для оцінки процесу бух-
галтерського обліку. GAAP зосереджується на дослід-
женні та керується правилами, тоді як МСФЗ розглядає
загальні моделі та базується на принципах.

З обліком GAAP існує мало місця для винятків або
пояснень, оскільки всі транзакції повинні дотримувати-
ся певного набору правил. З веденням бухобліку згідно
з МСФЗ існує потенціал для різного тлумачення одних і
тих самих податкових ситуацій.

3. Інвентаризаційні методи.
Згідно з GAAP, компанія може використовувати

метод " Last In, First Out" (LIFO) для оцінок інвентари-
зації. Однак згідно з МСФЗ метод LIFO для інвентари-
зації не допускається. Оцінка LIFO для інвентаризації
не відображає точний потік інвентарю в більшості ви-
падків, і таким чином призводить до появи звітів про
надзвичайно низькі рівні доходів.

4. Зміна запасів.
Поряд з різними методами відстеження інвентари-

зації, бухгалтерський облік за МСФЗ та GAAP також
відрізняється, коли мова йде про сторнування записів
про інвентаризацію. GAAP зазначає, що при збільшенні
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ринкової вартості активу сума списання не може бути
сторнована. Однак згідно з МСФЗ у тій же ситуації сума
списання може бути зворотною. Іншими словами, GAAP
занадто обережно проводить зміни інвентаря та не
відображає позитивних змін на ринку.

5. Витрати на розробку.
Витрати на розробку компанії можуть бути капіта-

лізовані за МСФЗ за умови дотримання певних кри-
теріїв. Це дозволяє підприємству впливати на аморти-
зацію основних засобів. За GAAP витрати на розробку
повинні бути витрачені в рік їх виникнення, і їх не доз-
воляється капіталізувати.

6. Нематеріальні активи.
Що стосується нематеріальних активів, таких як вит-

рати на дослідження та розробку або витрати на рекла-
му, бухгалтерський облік за МСФЗ дійсно відзначаєть-
ся як принциповий метод. Враховується, чи буде актив
мати майбутню економічну вигоду. Нематеріальні акти-
ви, що оцінюються згідно з GAAP, визнаються за спра-
ведливою ринковою вартістю і не більше.

7. Звіт про прибутки та збитки.
Згідно з МСФЗ надзвичайні або незвичайні статті

включаються до звіту про фінансові результати та не
відокремлюються. Тим часом згідно з GAAP вони роз-
ділені та відображаються окремо від звіту про прибут-
ки та збитки.

8. Класифікація зобов'язань.
Класифікація заборгованості за GAAP — це роз-

поділ між поточними зобов'язаннями, якщо компанія
очікує погашення боргу протягом 12 місяців, а також
довгострокові зобов'язання, які є боргами, що не бу-
дуть повернуті протягом 12 місяців. Згідно з МСФЗ, не

існує диференціації між класифікацією зобов'язань,
оскільки всі борги вважаються неподільними на балансі.

9. Основні засоби.
При обліку основних засобів, таких як майно, меблі та

обладнання, компанії, що використовують бухгалтерський
облік за GAAP, повинні оцінювати ці активи за допомо-
гою моделі витрат. Модель витрат враховує первісну
вартість активу за мінусом накопиченої амортизації. МСФЗ
дозволяє використовувати іншу модель основних засобів,
яка називається моделлю переоцінки на основі справед-
ливої вартості на поточну дату, за вирахуванням накопи-
ченої амортизації та збитків від зменшення корисності.

10. Характеристики якості.
Нарешті, одним з основних факторів диференцію-

вання між МСФЗ та GAAP є якісні характеристики того,
як функціонують методи бухгалтерського обліку. GAAP
працює в ієрархії характеристик, таких як релевантність,
надійність, порівнянність та зрозумілість, для прийнят-
тя обгрунтованих рішень на основі специфічних для ко-
ристувача конкретних обставин. МСФЗ також працює з
однаковими характеристиками, за винятком того, що
рішення не можуть бути прийняті за окремих обставин.

Варто відзначити, що компанії США, які працюють
на основі GAAP, повинні дотримуватися певних правил
бухгалтерського обліку, навіть якщо вони планують ве-
сти бізнес на міжнародному рівні.

Доречним є порівняння розглянутих видів фінансової
звітності зі стандартами П(С)БО [2], викладене в таблиці 1.

Розглядаючи баланси даних стандартів, можемо
помітити кілька відмінностей між US GAAP та МСФЗ,
якими є: спосіб інвентаризації, спосіб відображення
майна і обладнання та гудвіл.

Вид 

фінансового 

звіту 

Назва стандарту Вид стандарту 

Стандарт 

МСФЗ 

Стандарт 

П(С)БО 

Стандарт 

GAAP US 
МСФЗ П(С)БО GAAP 

Баланс IAS 1 ПСБО 1 CON 5-6 МСФЗ рекомендує 
розділення активів та 
зобов'язань на «поточні» 
та «довгострокові». 
Визначено мінімум статей, 
які повинні бути на 
балансі 

Чинна форма Балансу 
передбачає поділ активів на 
три розділи, а джерела 
утворення таких активів 
згруповані у п'ятьох розділах 
(п'ятий розділ є вписуваним) 

GAAP рекомендує 
відображення 
активів та 
зобов'язань на 
балансі за 
зменшенням 
ліквідності 

Звіт про 
прибутки і 
збитки 

IAS 1 ПСБО 1 CON 5-6 МСФЗ дозволяє 
представляти статті витрат 
за «функціями» та 
«природою», проте 
надання за «природою» 
вимагається або в звіті про 
прибутки та збитки, або 
примітки 

У звіті про фінансові 
результати розкривається 
інформація про доходи, 
витрати, прибутки і збитки, 
інший сукупний дохід та 
сукупний дохід 
підприємства за звітний 
період 

GAAP рекомендує 
відображати 
витрати за їх 
функціями 
 
 
 
 
 
 

Звіт про зміни в 
капіталі 

IAS 1 ПСБО 1 CON 5-6 Показує рух всіх статей 
капіталу і накопиченого 
прибутку (збитку) 

У звіті про власний капітал 
розкривається інформація 
про зміни у складі власного 
капіталу підприємства 
протягом звітного періоду 

Вимоги схожі з 
МСФЗ, але деяку 
інформацію 
дозволяється 
розкривати в 
примітках до 
звітності, а не в 
самому звіті 

Звіт про рух 
грошових 
коштів 

IAS 1 ПСБО 1 CON 5-6 Виплата дивідендів згідно 
з МСФЗ відображається в 
операційній або 
фінансовій діяльності, а 
отримання дивідендів 
відображається в 
операційній чи 
інвестиційній діяльності 

У звіті про рух грошових 
коштів наводяться дані про 
рух грошових коштів 
протягом звітного періоду в 
результаті операційної, 
інвестиційної та фінансової 
діяльності 

GAAP додатково 
вимагає розкриття 
істотних 
негрошових 
операцій 

 

Таблиця 1. Відмінності між видами фінансової звітності
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Стандартними методами інвентаризації є: FIFO (пер-
ший з перших) і LIFO (останній, вихідний). Згідно з
GAAP, компанії можуть обрати як метод LIFO, так і FIFO
для оцінки їх інвентаризації, тоді як МСФЗ спеціально
забороняє використання LIFO і дозволяє лише FIFO.
П(С)БО ж, в свою чергу, дозволяє використовувати ці
обидва методи.

Що стосується майна та обладнання, також відомих
як основні засоби, то вони відображаються за їх пер-
винною вартістю за вирахуванням накопиченої аморти-
зації. US GAAP не допускає будь-якого збільшення ко-
ригування майна та обладнання, на відміну від МСФЗ,
що може сильно впливати на звітність фірми.

Як нематеріальний актив, гудвіл трактується анало-
гічно майну та обладнанню: він відображається на ба-
лансі за первісною вартістю за вирахуванням накопи-
ченої амортизації. Будь-яке коригування поза цим буде
впливати безпосередньо на власний капітал.

GAAP вимагає, щоб всі витрати, пов'язані з розроб-
кою продуктів, були визнані в якості витрат негайно.
МСФЗ дозволяє капіталізацію витрат на розробку за
певних умов. Капіталізація витрат на розробку за МСФЗ
призводить до зменшення витрат в порівнянні з GAAP,
що призводить до більших доходів, вищих показників
прибутковості, нижчого рівня кредитної заборгованості
та меншого коефіцієнта оборотності активів.

У порівнянні з GAAP, МСФЗ дозволяє компаніям
визнавати доходи раніше, навіть якщо непередбачені
витрати пов'язані з частиною доходу.

МСФЗ не розрізняє витрати та збитки, на відміну від
US GAAP. Згідно з МСФЗ будь-які збитки, пов'язані з
основною діяльністю компанії, включаються до його
операційних витрат.

Що стосується оренди, то GAAP надає конкретні
критерії, на основі яких визначають, чи ця оренда кла-
сифікується як операційна. Операційна оренда — це по-
забалансові зобов'язання, які не фіксуються у фінан-
сових звітах компанії, тоді як лізинг капіталу капіталі-
зується і впливає як на актив, так і на зобов'язання ба-
лансу компанії.

GAAP визнає оренду з терміном, що дорівнює що-
найменше 75% від економічно корисного терміну акти-
ву, який класифікується як капітал. Також GAAP вима-
гає капіталізації лізингу, якщо теперішня вартість
мінімальних орендних платежів дорівнює принаймні 90%
справедливої вартості лізингового активу. З іншого боку,
МСФЗ не має таких конкретних порогових значень.

Різниця у лізингових класифікаціях може призвес-
ти до більш високого рівня кредитної заборгованості,
зниження прибутковості активів та збільшення рента-
бельності операційної виручки, якщо оренда класифі-
кується як діюча згідно з МСФЗ.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Таким чином, проведене дослідження дозволило

порівняти П(С)БО, МСФЗ та GAAP. Основні правила в
розглянутих стандартах бухобліку подібні, але GAAP
США надає більше індивідуальних вказівок ніж МСФЗ.

Переважна більшість країн світу використовують
МСФЗ. Бізнес, що використовує практику МСФЗ, може
спростити подання фінансової звітності в порівнянні з
іноземними конкурентами, що є істотною перевагою.

Іншою перевагою є загальне зменшення витрат на ве-
дення бухгалтерського обліку, оскільки вимоги МСФЗ
набагато менші ніж GAAP, і є легшими в порівнянні з
національними стандартами інших країн.

Іноземні інвестори можуть не довіряти компаніям,
які не використовують систему МСФЗ. Зрештою, ці стан-
дарти використовуються для перегляду звітів від ком-
паній у певному форматі, і, ймовірно, будуть заплутані
чи обмежені для звітів GAAP. Звичайно, також вірно і
зворотне: американські інвестори можуть бути не таки-
ми довірливими до компанії, яка використовує бухгал-
терські висновки згідно з МСФЗ.

Аналіз цих стандартів дозволяє стверджувати, що
Національні П(С)БО більше подібні до МСФЗ, оскільки
були побудовані на їх основі.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE IN TERMS OF INTERNATIONAL RATINGS

У статті обгрунтовується можливість та доцільність визначення інвестиційної привабливості

України на основі міжнародних рейтингів.

Визначено, що для оцінки конкурентоспроможності економіки країн світу доцільно вико-

ристовувати Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index — GCI).

Основну увагу приділено визначенню та характеристиці таких основних складових елементів

глобальної конкурентоспроможності, як якість інститутів; інфраструктура; макроекономічне се-

редовище; охорона здоров'я та початкова освіта; вища освіта і професійна підготовка; ефек-

тивність ринку товарів; ефективність ринку праці; розвиток фінансового ринку; технологічна

готовність; розмір ринку; відповідність бізнесу сучасним вимогам; інновації.

Окреслено основні умовами залучення інвестицій, оцінено сучасний стан інвестиційної при-

вабливості України.

За результатами проведеного дослідження визначено основні проблеми, які необхідно ви-

рішити в Україні для покращення інвестиційного середовища.

The article substantiates the possibility and expediency of determining the investment

attractiveness of Ukraine on the basis of international ratings. The purpose of the research is to

study the world's approaches to determining the investment attractiveness of Ukraine in terms of

international ratings.

It is determined that in order to assess the competitiveness of the economies of the world, it is

appropriate to use the Global Competitiveness Index (GCI). The main attention is paid to the definition

and characterization of such key components of global competitiveness as the quality of institutions;

infrastructure; macroeconomic environment; health and primary education; higher education and

training; goods market efficiency; labor market efficiency; financial market development;

technological readiness; market size; business sophistication; innovations are analyzed.

The article considers the importance of the ranks of the elements of the index of global

competitiveness of Ukraine as constituent elements in 2015—2018. The analysis of dynamics of the

index of global competitiveness of Ukraine for 2008—2018 has been carried out. According to the

results of the research, it was substantiated that the development of a long-term strategy, taking

into account the strengths and weaknesses based on the global competitiveness index, will allow

formulating tactical and strategic tasks for the Ukrainian government and will contribute to the

investment attractiveness of Ukr yiny and improve the situation of the country.

The main conditions of attraction of investments are outlined, the current state of investment

attractiveness of Ukraine is estimated. The main obstacles for foreign investors in Ukraine are
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ВСТУП
Всесвітня історія доводить, що залучення ресурсів як

інвестицій є ефективним інструментом підвищення націо-
нальної економіки. Подальший економічний та соціальний
розвиток України залежить від створення сприятливого
інвестиційного клімату. Імідж України у світі є своєрід-
ним еталоном для інвестиційних фондів, які планують
інвестувати за кордон. Україна стоїть перед завданням
сформувати сприятливий імідж для кожного регіону в
свідомості економічно та соціально активних людей
молодого покоління та закріплення та популяризації її
як всередині країни, так і за її межами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

І. Бланк [2], А. Бутняров [3], О. Гаврилюк [4], С. Гуш-
ко [5], Г. Корепанов [8], О. Носова [10], А. Пересада
[11], В. Швець [12] присвятили свої роботи актуальним
питанням залучення інвестицій в економіку України та
покращення її інвестиційного клімату. Незважаючи на
величезну кількість оригінальних та суттєвих статей як
іноземних, так і вітчизняних вчених з даного питання,
слід зазначити, що практично немає базових досліджень
для правових, соціальних та економічних умов інвести-
ційної діяльності.

Рейтинг індексів є важливим інструментом, який
політики та бізнесмени можуть використовувати для
формування більш просунутої економічної політики,
економічної безпеки та інституційних реформ в еко-
номіці.

Питанням місця України в міжнародних рейтингах
займалися такі провідні вчені: Антонюк Л. [1], Данили-
шин Б. [6], Лук'яненко Д. [9] та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є вивчення підходів до визна-

чення інвестиційної привабливості України з погляду
міжнародних рейтингів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З 2004 року Всесвітній економічний форум розпо-

чав публікацію Глобального огляду конкурентоспро-
можності країн світу. Конкурентоспроможність визна-
чається як сукупність інституцій, політичних дій та фак-
торів, що визначають рівень продуктивності країни.
Іншими словами, більш конкурентоспроможна еконо-
міка — це така, яка з часом може зростати швидше.

Аналіз сильних та слабких факторів конкуренто-
спроможності країн дозволяє їхнім урядам визначати
ключові пріоритети для здійснення реформ. Для оцін-
ки конкурентоспроможності економіки кожної країни
розраховується Індекс глобальної конкурентоспромож-

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, інвестиційний імідж, Індекс гло-
бальної конкурентоспроможності.

Key words: investment attractiveness, investment climate, investment image, Global Competitiveness Index.

ності (Global Competitiveness Index — GCI). Для його
розрахунку використовуються відкриті статистичні дані
та результати спеціальних інтерв'ю більш ніж 14 тисяч
менеджерів різних компаній, що працюють у цих краї-
нах [13—15].

Індекс глобальної конкурентоспроможності для
України становить 4,11. Щоб потрапити до 40 найкра-
щих країн, рейтинг індексу повинен дорівнювати при-
близно 4,6 і вище (табл. 1).

Експерти при складанні Індексу беруть до уваги те,
що економіки різних країн світу знаходяться на різних
етапах свого розвитку. Значення окремих факторів зро-
стання конкурентоспроможності країни пов'язане зі
стартовими умовами, або з інституційними та структур-
ними характеристиками, що дозволяють позиціонувати
державу по відношенню до інших країн крізь призму
розвитку.

Індекс глобальної конкурентоспроможності врахо-
вує дванадцять базових категорій, характеристику яких
наведено в таблиці 2.

Дослідники постійно вдосконалюють методологію
розрахунку Індексу для того, щоб він залишався адек-
ватним інструментом вимірювання рівня конкурентосп-
роможності в постійно мінливій глобальному середо-
вищі.

Важливо мати на увазі, що описані базові елементи
конкурентоспроможності не є незалежними: вони, як
правило, зміцнюють один одного, а слабкість в одній
сфері часто має негативний вплив в іншу.

Значення рангів елементів індексу глобальної кон-
курентоспроможності представлено в таблиці 3.

У 2017 р. Україна покращила свою позицію у роз-
витку фінансового ринку (120 місце у 2017 р. — 130 в
2016 р. ), зростання кредитного рейтингу країни (114
місце у 2017 році, у 2016 р. — 127 місце). Згідно з ре-
зультатами проведеного аналізу, Україна погіршила свої

Рік 
Ранг/кількість 

країн 
Індекс 

Зміна в 
порівнянні з 
попереднім 

роком 
2008–2009 72/134 4,09 +0,11 
2009–2010 82/133 3,95 –0,14 
2010–2011 89/132 3,90 –0,05 
2011–2012 82/142 4,00 +0,10 
2012–2013 73/144 4,14 +0,14 
2013–2014 84/148 4,05 –0,09 
2014–2015 76/144 4,14 +0,09 
2015–2016 79/140 4,03 –0,11 
2016–2017 85/138 4,00 –0,03 
2017–2018 81/137 4,11 +0,11 

Таблиця 1. Динаміка індексу глобальної

конкурентоспроможності для України

за 2008—2018 рр.

Джерело: узагальнено за [13—15].

considered, in particular, imperfect legislation. According to the results of the study, the main

problems identified in Ukraine in order to improve the investment environment, the main among which

were recognized: fighting corruption, judicial reform and land reform, as well as slow pace of reforms,

high rates of business lending, conflict in the East, bureaucracy smuggling and the shadow economy.
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Таблиця 2. Базові елементи конкурентоспроможності

Джерело: узагальнено за [13—15]. 

Базові елементи Характеристика 
ОСНОВНІ ВИМОГИ 

Якість інститутів Інституційний стан країни залежить від ефективності функціонування як державних, так і приватних зацікавлених сторін. 
Правова та адміністративна основа, в рамках якої взаємодіють особи, фірми та уряди, визначає якість державних інститутів 
країни та сильно впливає на конкурентоспроможність та зростання економіки, на інвестиційні рішення та організацію 
виробництва, відіграє ключову роль у тому, як суспільство визначає переваги та несе витрати на розвиток стратегії. Всесвітня 
фінансова криза 2007-2008 рр., а також численні корпоративні скандали висвітлили актуальність впровадження міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення прозорості дій запобігання шахрайству та неправильному 
управлінню, забезпечення належного управління та підтримання довіри інвесторів та споживачів 

Інфраструктура Широкомасштабна та ефективна інфраструктура має вирішальне значення для забезпечення ефективного функціонування економіки. 
Ефективні режими транспорту, включаючи високоякісні дороги, залізниці, порти та повітряний транспорт, дають змогу підприємцям 
безпечно та своєчасно отримувати свої товари та послуги, а також сприяти пересуванню працівників на робочі місця. Економіка 
також залежить від стабільного постачання електроенергії, аби підприємства працювали безперешкодно. Нарешті, всеохоплююча 
телекомунікаційна мережа дозволяє швидко розподіляти інформацію, що підвищує загальну економічну ефективність, допомагаючи 
забезпечити зв’язок підприємств та прийняття рішень економічними суб’єктами, беручи до уваги всю наявну відповідну інформацію 

Охорона здоров’я 
та початкова 
освіта 

Здорова робоча сила є життєво важливим фактором для підвищення конкурентоспроможності та продуктивності країни. 
Хворі працівники не можуть в повній мірі реалізувати свій потенціал і будуть менш продуктивними. Погане здоров’я 
призводить до значних втрат, оскільки хворі працівники часто відсутні на виробництві або працюють з низькою 
ефективністю. Таким чином, інвестиції в надання медичних послуг є критично важливими з чітких економічних, а також 
моральних міркувань. Окрім здоров’я, цей компонент враховує кількість і якість базової освіти, яка отримується населенням, 
що є основоположним елементом сучасної економіки. Базова освіта підвищує ефективність кожного окремого працівника 

Макроекономічне 
середовище 

Стабільність макроекономічного середовища є важливою для бізнесу, і, як наслідок, важливою для загальної 
конкурентоспроможності країни. Незважаючи на те, що макроекономічна стабільність сама по собі не може підвищити 
продуктивність, зрозуміло, що макроекономічна небезпека завдає шкоди економіці. Існування фіскального дефіциту обмежує 
майбутню спроможність уряду реагувати на ділові цикли. Фірми не можуть працювати ефективно, коли рівень інфляції 
збільшується. У підсумку, економіка не може бути сталою, якщо макросередовище не є стабільним 

ПІДСИЛЮЮЧІ ПРОДУКТИВНОСТІ 
Вища освіта і 
професійна 
підготовка 

Якісна вища освіта та навчання є вирішальними для економік, які хочуть запровадити інноваційні підходи до функціонування 
виробничих процесів. Зокрема сьогоднішня глобалізація економіки вимагає від країн виховання добре освічених працівників, 
які здатні виконувати складні завдання та швидко адаптуватися до змін навколишнього середовища та зростаючих потреб 
виробничої системи. Цей компонент передбачає наявність середньої та вищої освіти, а також сучасних професійних навичок. 
Ступінь підготовки персоналу також враховується в зв’язку з важливістю професійного навчання та безперервного навчання 
на робочих місцях для забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників 

Ефективність 
ринку товарів 

Країни з ефективними товарними ринками мають хороші можливості для пропорційного поєднання продуктів і послуг з 
урахуванням конкретних умов їх пропозиції і попиту, а також для забезпечення того, щоб ці товари могли бути ефективно 
реалізовані. Здорова ринкова конкуренція як вітчизняна, так і зарубіжна, має важливе значення для підвищення ефективності 
ринку і, отже, для підвищення продуктивності бізнесу. Ефективність ринку також залежить від умов попиту, таких як 
орієнтація на клієнтів і вимоги покупців. За культурних або історичних причин клієнти можуть бути більш вимогливими в 
одних країнах, ніж в інших. Це може створити важливі конкурентні переваги, оскільки змушує компанії бути більш 
інноваційними та орієнтованими на клієнта і тим самим формує умови, необхідні для підвищення ефективності на ринку 

Ефективність 
ринку праці 

Ефективність та гнучкість ринку праці мають вирішальне значення для забезпечення найефективнішого використання 
працівників у економіці та надання стимулів розвитку професійних навичок. Таким чином, ринок праці повинен бути 
гнучким, щоб швидко та з низькими витратами адаптувати працівників з однієї економічної діяльності в іншу, а також 
забезпечити коливання робочої сили без особливого соціального зриву. Ефективні ринки праці повинні також забезпечувати 
чіткі сильні стимули для працівників та сприяти розвитку талантів на робочих місцях, а також забезпечувати гендерну 
справедливість у діловому середовищі. Взагалі ці фактори позитивно впливають на продуктивність праці та привабливість 
країни для високоінтелектуальних талановитих професіоналів  

Розмір ринку Розмір ринку впливає на продуктивність, оскільки великі ринки дозволяють компаніям використовувати «ефект масштабу». 
Традиційно ринки, доступні для підприємств, були обмежені національними кордонами. В епоху глобалізації міжнародні 
ринки стали заміною внутрішніх ринків, особливо для малих країн. Таким чином, експорт може розглядатися як заміна 
внутрішнього попиту при визначенні розміру ринку для фірм країни 

Розвиток 
фінансового 
ринку 

Ефективний фінансовий сектор використовує ресурси, заощаджені населенням країни, а також ті, що надходять в економіку з-
за кордону, до підприємницьких або інвестиційних проектів з найбільшими очікуваними доходами. Бізнес-інвестиції є 
критично важливими для підвищення продуктивності. Тому економіці потрібні дієві фінансові ринки, які можуть залучити 
капітал для інвестицій з таких джерел, як позики надійного банківського сектора, добре регульованих бірж цінних паперів, 
венчурного капіталу та інших фінансових продуктів. Для того, щоб виконувати всі ці функції, банківський сектор повинен бути 
надійним та прозорим, а фінансові ринки належно врегульовані для захисту інвесторів та інших суб’єктів економіки в цілому 

Технологічна 
готовність 

Складова індексу, що стосується технологічної готовності вимірює інтенсивність, з якою економіка застосовує існуючі технології 
для підвищення продуктивності видів економічної діяльності, з особливим наголосом на його здатність повною мірою 
використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) у виробничих процесах для впровадження інновацій. Головний 
момент полягає в тому, що фірми, які працюють у країні, повинні мати доступ до сучасних інноваційних продуктів та послуг, а 
також здатність їх поглинати та використовувати. Основним джерелом поширення світових інноваційних технологій є прямі 
іноземні інвестиції (ПІІ), які відіграють ключову роль, особливо для країн на менш розвиненому етапі технологічного розвитку 

ІННОВАЦІЇ ТА ФАКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Відповідність 
бізнесу 
сучасним 
вимогам  

Відповідність бізнесу сучасним вимогам стосується поєднання двох елементів: якості загальних ділових мереж країни та якості діяль-
ності окремих фірм та стратегій. Ці фактори особливо важливі для країн на найвищому етапі розвитку, коли в значній мірі вичерпані 
більш базові джерела підвищення продуктивності праці. З огляду на різні причини важливість якості ділових мереж та допоміжних 
галузей у країні залежить від кількості та якості місцевих постачальників та ступеня їх взаємодії. Коли компанії та постачальники з 
певного сектору взаємопов’язані в географічно близьких групах, що називаються кластерами, ефективність підвищується, створюються 
нові можливості для інновацій у процесах та продуктах, а також зменшуються бар’єри для розвитку нових фірм 

Інновації  Інновації є особливо важливими для економіки, коли вони наближаються до сучасного світового рівня знань. Останнім часом 
змінюється можливість збільшення вартості шляхом інтеграції та адаптації зовнішніх технологій. У цих умовах фірми повинні 
розробляти та розвивати інноваційні продукти та послуги, щоб зберегти конкурентну перевагу та рухатися до ще більш високого рівня 
доданої вартості. Для цього прогресу потрібно середовище, яке сприяє інноваційній діяльності та підтримується як державним, так і 
приватним секторами. Зокрема це означає:  
– достатні інвестиції в дослідження та розробки (НДДКР), особливо приватним сектором;  
– наявність високоякісних науково-дослідних установ, які можуть генерувати базові знання, необхідні для впровадження нових технологій;  
– широкомасштабну співпрацю в науково-технічних розробках між науковцями та промисловістю; – захист інтелектуальної власності 
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позиції у 4 з 12 основних показників. Найб-
ільше втрачено (мінус 13 пунктів) за скла-
довою "Ефективність ринку праці". Тенден-
ція до погіршення цього показника спосте-
рігалася і в минулорічних дослідженнях, при
чому в торішньому ми погіршили за ним свої
позиції на 17 пунктів.

Також Україна зазнала втрат за оцінкою
інноваційної складової Індексу — ("мінус"
9 пунктів), інфраструктурної ("мінус" 3 пун-
кти) та за складовою, що характеризує вищу
освіту та професійну підготовку ("мінус" 2
пункти).

Посилення захисту національних інвес-
торів (129 місце в 2017 році, а в 2016 році —
136) пов'язано з механізмом державної про-
грами захисту інвестицій — згідно з
Всесвітнім економічним форумом в Україні
система прав власності і захист приватної
власності не працює належним чином, але
все ж таки за рік становище покращилося.
Зниження рейтингу в діловій складності (90
місце в 2017 році, а в 2016 році — 98) пов'я-
зане з антимонопольним законодавством і
покращенням механізмів стимулювання роз-
витку малих і середніх підприємств — податковим тис-
ком на малий і середній бізнес. З іншого боку, Україна
погіршила свої позиції у вищій освіті (в 2017 році — 35
місце, в 2016 — 33).

Індекс глобальної конкурентоспроможності відоб-
ражає конкурентні переваги країни. Це дорога для по-
тенційних іноземних інвесторів і урядів інших країн.
Відмова у формуванні міжнародної конкурентоспро-
можності, перш за все, обумовлена відсутністю як за-
гальних, так і секторних стратегій розвитку країни на
довгостроковий період. Розробка довгострокової стра-
тегії з урахуванням сильних і слабких сторін, заснова-
них на глобальному індексі конкурентоспроможності,
дозволить сформулювати тактичні і стратегічні завдан-
ня для уряду України і буде сприяти інвестиційній при-
вабливості України та поліпшити становище країни.

Основними умовами залучення інвестицій є стабілі-
зація макроекономічного середовища та вдосконален-
ня законів і нормативних актів. Найзначнішою перешко-
дою для іноземних інвесторів в Україні є недосконале
законодавство. Спроби поліпшити законодавство Украї-
ни з метою збільшення іноземних партнерів привели до
частих змін в українському законодавстві. Не існує єди-
ного законодавчого акту, який був би повним і всеосяж-
ним, щоб бути універсальним. Ситуація ускладнюється
через коригування нормативних документів коли вони
рухаються з верхніх рівнів управління на нижні. Це відбу-
вається тому, що закони та резолюції частіше за все
мають декларативний характер. Тому адміністративні
одиниці всіх рівнів інтерпретують їх на свій розсуд.

Неузгоджені і, отже, непередбачувані правові ва-
желі регулювання іноземних інвестицій викликають кри-
тику як у вчених, так і у прямих іноземних інвесторів. За
роки незалежності Україна 6 разів змінила умови інве-
стиційної діяльності для нерезидентів. Європейська
Бізнес Асоціація провела опитування серед керівників
142 найбільших українських та міжнародних компаній.

Результати показали, що негативні настрої послабили-
ся. Позитивною зміною є відкритість державних даних,
мораторій на перевірки, поступова дерегуляція, розви-
ток електронних сервісів, спрощення процедури отри-
мання документів на будівництво, послаблення валют-
ного контролю, запровадження інституту приватних
виконавців, прийняття закону про squeeze-out тощо [3].

Серед важливих проблем, на які повинна звернути
увагу влада, бізнесмени назвали три незмінні позиції:
боротьба з корупцією, судова реформа та земельна
реформа. Також негативними факторами деякі учасни-
ки назвали повільний темп реформ, зависокі ставки кре-
дитування бізнесу, конфлікт на Сході, бюрократію, кон-
трабанду та тіньову економіку.

Для створення умов, що сприяють прямим інозем-
ним інвестиціям, Україні необхідно мати справу з відсут-
ністю ринкового законодавства. Привабливе правове
середовище має відповідати трьом умовам. По-перше,
приватні інвестори, як іноземні, так і вітчизняні, повинні
бути впевнені, що їх інвестиції захищені добре розви-
нутою системою законів. По-друге, інвестори повинні
бути переконані в тому, що закони фактично реалізо-
вані. Іноземні інвестори також зацікавлені в здійсненні
законодавства — здатності судової системи і правових
процедур. По-третє, інвесторам потрібна стабільність і
передбачуваність системи юриспруденції. Часті зміни в
законодавстві серйозно підривають довіру інвесторів.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи, потрібно визнати, що загальний

інвестиційний і діловий клімат в Україні складний. За-
лучаючи іноземний капітал в країну, ми не повинні за-
бувати, що Україна вийде з кризи тільки своїми силами.
Серед основних проблем, які повинні бути вирішені в
Україні для поліпшення інвестиційного середовища, слід
виділити необхідність професійного використання
коштів та ефективного управління українськими інвес-

 
Ранг 

Значення 
індексу* 

2015–2016  
(140 країн) 

2016–2017 
(138 країн) 

2017–2018 
(137 країн) 

2017–2018 
(137 країн) 

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності України 79 85 81 4,1 
ОСНОВНІ ВИМОГИ 101 102 96 4,2 
Якість інститутів 130 129 118 3,2 
Інфраструктура 69 75 78 3,9 
Макроекономічне середовище 134 128 121 3,5 
Охорона здоров’я та початкова 
освіта 45 54 53 6,0 
ПІДСИЛЮЮЧІ 
ПРОДУКТИВНОСТІ 65 74 70 4,1 
Вища освіта і професійна 
підготовка 34 33 35 5,1 
Ефективність ринку товарів 106 108 101 4,0 
Ефективність ринку праці 56 73 86 4,0 
Розвиток фінансового ринку 121 130 120 3,1 
Технологічна готовність 86 85 81 3,8 
Розмір ринку 45 47 47 4,5 
ІННОВАЦІЇ ТА ФАКТОРИ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ  72 73 77 3,5 
Відповідність бізнесу сучасним 
вимогам  91 98 90 3,7 
Інновації  54 52 61 3,4 

Таблиця 3. Індекс глобальної конкурентоспроможності

України за складовими елементами в 2015—2018 рр.

Джерело: побудовано за даними [13—15].
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тиційними компаніями-реципієнтами, вдосконалення
правової та інституційної бази для підвищення потен-
ціалу механізмів для забезпечення сприятливого інвес-
тиційного клімату та безпеки захисту прав інвесторів.

У подальших дослідженнях доцільно провести оціню-
вання взаємовпливу елементів індексу конкурентоспро-
можності на інвестиційну привабливість країн світу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досить часто керівники з метою підвищення при-

бутковості та розширення частки ринку підприємства
докладають чимало зусиль, спрямованих на покра-
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BUSINESS MODEL: ESSENCE AND INNOVATION COMPOSITION

У сучасному ринковому середовищі, характерними рисами якого є швидкі зміни і гіпер конкурен-

ція, перед кожним підприємством постає складне завдання формування прибуткової та стійкої мо-

делі бізнесу. В динамічних умовах зовнішнього ринку поточна бізнес-модель фірми постійно є об-

'єктом атак з боку нових бізнес-моделей конкурентів. Тому все більш очевидним стає факт, що три-

валість життєвого циклу бізнес-моделі скорочується. Підприємство повинно безперервно контро-

лювати стратегічні точки змін у галузі та оновлювати свою бізнес-модель для забезпечення стійко-

го та ефективного розвитку. Як показує досвід функціонування зарубіжних та деяких вітчизняних

компаній, стабільне зростання та успіх у бізнесі залежать від уміння створювати і безперервно удос-

коналювати власну бізнес-модель. Підприємствам необхідно застосовувати венчурну ринкову тех-

нологію ведення бізнесу, що в літературі прийнято називати концепцією "інтелектуального лідер-

ства". Таким чином, сучасна бізнес-модель є такою конструкцією, що трансформує інноваційні тех-
нології в економічні вигоди для підприємства та високу споживчу цінність для клієнтів.

In today's market environment, characterized by rapid changes and hyper competition, each company

faces a difficult task of generating a profitable and sustainable business model. In the dynamic conditions

of the external market, the current business model of the firm is constantly the object of attacks from

new business models of competitors. Therefore, it becomes increasingly apparent that the life cycle of a

business model is diminishing. An enterprise must continuously monitor strategic developments in the

industry and update its business model to ensure sustainable and efficient development. As the experience
of functioning of foreign and some domestic companies shows, stable growth and success in business

depend on the ability to create and continuously improve their own business model. Enterprises need to

apply the venture market technology of doing business, which in the literature is called the concept of

"intellectual leadership". Thus, the modern business model is a design that transforms innovative

technologies into economic benefits for the enterprise and high consumer value for customers. At the

heart of business management is the development of a strategy, its adaptation to the specifics of the

company and its implementation. The company's strategy is a comprehensive management plan that

should strengthen the company's position in the market and ensure coordination of efforts, attraction

and satisfaction of consumers, successful competition and achievement of global goals. The process of

developing a strategy is based on a thorough study of all possible directions of development and activity

and consists in choosing a general direction, developed markets, served needs, competition methods,

attracted resources and business models. In other words, strategy means that a company chooses its
development path, markets, methods of competition and business. The structure of the business model

includes: financial model, organizational model, marketing model, production model, etc. The business

model reflects complex relationships and interactions between these models and their internal

components.

Ключові слова: бізнес-модель, галузева бізнес-система, стратегія компанії, шляхи реалізації інновацій
в бізнес-моделях.

Key words: business model, industry business system, company strategy, ways to implement innovations in
business models.

щання пропонованих ними продуктів чи послуг. Од-
нак, як показує досвід, інвестиції у вдосконалення
продукту потребують значних витрат і не завжди при-
носять очікуваний ефект. У зв'язку з цим підприємці
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починають звертатися до альтернативних способів
досягнення конкурентних переваг. Нещодавнє
всесвітнє опитування 4000 керівників впливових ком-
паній світу виявило, що нині важливо не те, яким ви-
дом бізнесу займається підприємство, а те, яким чи-
ном цей бізнес ведеться [1]. Дослідження аналітиків
також підтверджують той факт, що у компаній, які
звертають увагу на оптимізацію бізнес-моделей, спо-
стерігається вдвічі більше зростання операційного
прибутку за досліджуваний період, ніж у тих, які спря-
мовують свою увагу на вдосконалення продуктів чи
процесів [2, с. 36].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання еволюції та класифікації бізнес процесів на
підприємствах досліджувалися такими українськими та
зарубіжними вченими, як Б.С. Альошин, Б. Андерсен,
О.В. Виноградова, О.П. Глудкін, В.В. Єфімов, К.А. Єсіпо-
ва, В. Івлєв, А.І. Кузнєцов, С.Е. Сардак, В.І. Тоцький,
Т.М. Цугель, Т.В. Шталь та інші науковці. Проте у своїх
роботах вчені пропонують різні класифікації бізнес-про-
цесів за різними ознаками та видами або в узагальне-
ному вигляді або в залежності від виду діяльності до-
сліджуваних підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Здійснити теоретичне дослідження еволюції та кла-

сифікації бізнес-процесів підприємства за ознаками та
видами в залежності від процесів діяльності підприєм-
ства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Незважаючи на популярність вживання терміна
"бізнес-модель", на сьогодні не існує єдиного виз-
начення цього поняття. Дослідники підходять до виз-
начення моделі бізнесу з різних позицій, розгляда-
ючи її як: набір дій, за допомогою яких створюється
цінність за умови використання сприятливих можли-
востей [3]; систему, яка відображає, які дії виконує
компанія, як вона їх виконує і коли [4]; спосіб, за до-
помогою якого підприємство надає споживачам то-
вари та послуги [5]; ланку ланцюга цінності між ре-
сурсним забезпеченням та економічним результатом
[6]; історії, які пояснюють, як працює підприємство
[7]; опис того, як організація створює економічні,
соціальні та інші цінності [8]. Хоча у всіх наведених
визначеннях прослідковується єдність думок щодо
застосування бізнес-моделей для кращого розумін-
ня шляхів і способів нарощування підприємством
цінності, підходи науковців різняться щодо цільово-
го призначення моделювання. Деякі автори зосеред-
жують увагу на процесі створення підприємствами
цінності для споживачів та інших ключових зацікав-
лених сторін [9], інші пов'язують бізнес-модель із
способами нарощування цінності самого підприєм-
ства, акцентуючи увагу на отриманні максимальної
прибутковості [10]. Ряд авторів пропонує більш ши-
рокий погляд на бізнес-модель, який включає обид-
ва аспекти — і створення, і нарощування цінності [2;
5; 6; 8; 11—13].

Отже, варто спочатку окремо розглянуто поняття
"бізнес" та "модель". Бізнес — діяльність, справа, що
приносить дохід або іншу матеріальну вигоду. Модель
(фр. Modele, від лат. Modulus — міра, аналог, зразок)
— відображення, копія, схема, макет, зображення,
певний матеріальний чи подумки представлений
об'єкт або явище, що заміщає спрощенням оригіналь-
ний об'єкт або явище, зберігаючи тільки деякі важ-
ливі його властивості. Моделлю може бути серійний
повторюваний проект має набір певних, властивих
тільки даній моделі параметрів і характеристик. Це
робиться навіть в одному ряду виробів (проектів). На
сьогодні при визначенні сутності поняття "бізнес-мо-
дель" виділяють 2 підходи: 1) орієнтований на бізнес-
процеси/ролі (підхід, спрямований всередину
підприємства) [2]; 2) орієнтований на цінність/клієнта
(підхід, спрямований на зовнішнє оточення підприє-
мства) [3]. Перший підхід пов'язаний з розглядом
діяльності підприємства з точки зору бізнес-процесів
і технологій (фокус уваги спрямований всередину
підприємства). Другий підхід, навпаки, передбачає
орієнтацію на цінність, яку підприємство створює для
зовнішніх клієнтів, а також на результати діяльності.
Бізнес-модель дозволяє отримати відповідь на питан-
ня: що і як необхідно робити, щоб досягти бажаного
результату.

Ключовими елементами бізнес-моделі будь-якого
підприємства, що визначають її зміст, є:

— цінність для зовнішніх клієнтів, яку пропонує
підприємство на основі своїх продуктів і послуг;

— система створення цієї цінності, що включає по-
стачальників і цільових клієнтів, а також ланцюжки ство-
рення цінності;

— активи, які підприємство використовує для ство-
рення цінності;

— фінансова модель підприємства, що визначає як
структуру її витрат, так і способи отримання прибутку.

Отже, узагальнюючи існуючі наукові положення,
пропонуємо розглядати бізнес-модель як спрощене
відображення механізму ведення певної економічної
діяльності, пов'язаної з виробництвом продукції (про-
дажем товарів, наданням послуг, виконанням робіт),
що є цінною для споживача, та забезпечує отримання
прибутку. Бізнес-модель необхідна для формування
цілісного уявлення про такі суттєві характеристики
підприємства: яка цінність і в який спосіб створюється
для споживача; кому і яким чином вона надається; як
використовуються ресурси та можливості з метою
створення стійкої конкурентної переваги та отриман-
ня прибутку [11, с. 96]. Визначаючи сутність поняття
"бізнес-модель" слід відмітити, що даний термін часто
плутають зі стратегією, підміняючи одне поняття
іншим, або включаючи стратегію як один з компонентів
до складу бізнес-моделі. Даний факт обумовлений тим,
що бізнес-модель тісно пов'язана зі стратегією, але не
тотожна стратегії.

Хоча термін "бізнес-модель" широко використо-
вується в літературі з менеджменту та інновацій, однак
єдина загальновизнане трактування цього терміна від-
сутня.

Найчастіше під бізнес-моделлю розуміється анал-
ітична методика, яка дає реальну можливість зрозумі-
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ти в повній мірі ті процеси, завдяки яким компаніям
вдається заробляти гроші. Бізнесмени і підприємці зав-
жди користувалися цим підходом переважно на інтуї-
тивному рівні. Сучасні технології дозволяють створю-
вати дуже складні моделі бізнесу, але їх ідея зали-
шається незмінною — це системне з'єднання цілей
компанії і її бізнес-процесів з реаліями зовнішнього
середовища.

Американські фахівці в сфері інновацій Марк
Джонсон, Клейтон Крістенсен і німецький дослідник
Хен-Нинг Кагерманн вважають, що бізнес-модель
формують пари взаємозалежних елементів: це спо-
живча цінність продукту, формула прибутку, ключові
ресурси і ключові процеси [1]. Найважливіший еле-
мент — споживча цінність продукту, яка розглядаєть-
ся з позицій запропонованого К. Кристенсеном підхо-
ду [1]. Суть цього підходу полягає в тому, що компа-
нія повинна зрозуміти, що потрібно людям, яку "ро-
боту" виконує для них продукт компанії і як задоволь-
нити цю потребу з вигодою для компанії (втягує мо-
дель інноваційного процесу). Наступна складова
бізнес-моделі — це формула прибутку, або схема, що
показує, як компанія отримує доходи, пропонуючи
потрібні споживачам продукти / послуги. Складови-
ми формули прибутку є модель доходів, структура
витрат, модель валового прибутку і швидкість оборо-
ту ресурсів. Решта складових бізнес-моделі — клю-
чові ресурси і процеси — визначають, яким саме чи-
ном буде створено продукт, який виконує потрібну
споживачам "роботу".

Дослідження, проведені Андріаном Слівотскі,
Деві-будинок Морісом і іншими фахівцями консалтин-
гової когось пании Mercer Management Consulting, по-
казали, що спостерігається тенденція старіння тради-
ційних бізнес-моделей і прискорення трансформації
цінностей від старих моделей бізнесу до нових, який
спроектовано таким чином, щоб забезпечити макси-
мальну користь (цінність) споживачам і прибуток ком-
панії [1]. Модель бізнесу — це те, як компанія вибирає
споживача, формулює і розмежовує свої пропозиції,
розподіляє ресурси, визначає, які завдання вона змо-
же виконати своїми силами і для яких доведеться за-
лучати фахівців з боку, виходить на ринок, створює
цінність для споживача і отримує від цього прибуток.
Іншими словами, на думку фахівців компанії, бізнес-
модель компанії — це комплексна система дій і взає-
мин.

Про необхідність зміни моделей бізнесу пишуть че-
рез відоме фахівці в галузі стратегічного менеджмен-
ту Г. Хемел, К. Прахалад, Д. Дей, К. Маркідес і інші
[1]. На думку російського бізнес-консультанта В. Гу-
сакова, бізнес-модель компанії — це те, як і за раху-
нок чого вона заробляє гроші [5]. Бізнес-модель ха-
рактеризують п'ять основних показників: цілі та бачен-
ня компанією своїх перспектив; структура і система
управління в компанії; ринки і продукти компанії; кор-
поративна культура; ланцюжок створення цінностей
всередині компанії.

Інший російський автор В.Котельніков в найзагаль-
ніших словах визначає бізнес-модель як метод стійко-
го ведення бізнесу, який перетворює вихідні дані —
ресурси, здатності компанії та інновації — в економічні

результати [5]. Він вважає, що бізнес-модель компанії
будується з урахуванням різноманітних компонент
бізнесу — його стратегії, економіки і фінансів, марке-
тингу і конкуренції, підпри-німательства. Як і більшість
зарубіжних авторів при описі бізнес-моделі В. Котель-
ніков робить акцент на споживчі цінності, місце ком-
панії в ланцюжку створення вартості і моделі створен-
ня прибутку, Проте додавали до них стратегічні ком-
поненти (стратегію зростання і конкурентну стратегію)
і компонент сегментації ринку. Хоча трохи раніше заз-
начає, що бізнес-модель відрізняється від стратегії
компанії, яка дивиться далі і фокусується на інших зав-
даннях.

По суті, всі наведені трактування поняття "бізнес-
модель" досить близькі: бізнес-модель відображає
логіку і методи ведення успішного бізнесу. Від-
мінності з'являються на наступному рівні деталізації,
в кількості що виділяються компонент бізнес-моделі
(від чотирьох до шести), а головне — в змістовному
контексті.

На наш погляд, адекватне сприйняття будь-якого
поняття можливо лише в контексті пов'язаних з ним по-
нять. Застосування до бізнес-моделі такими поняттями
є галузева бізнес-система і стратегія компанії.

Галузева бізнес-система, ланцюжки створення до-
бавленній вартості, ланцюжок створення цінності —
це описова модель, яка використовується для відоб-
раження послідовності виробничих та інших дій (опе-
рацій) по створенню і просуванню товару на ринок. Це
повний цикл діяльності від проектування продукту до
його утилізації кінцевим споживачем, типовий для
даної галузі.

Встановлено, що "власником" ринку стає той, хто
добре розбирається в суті всієї галузевої ланцюга і ста-
рається перетворити свою компанію в найбільш важли-
ва ланка всього ланцюга. Яскравим прикладом реалі-
зації подібної стратегії є компанія Coca-Cola, що володіє
рецептурою і торговою маркою, які вона перетворила
на найбільш важливі ланки бізнес-системи з виробниц-
тва прохолодних напоїв.

Природно, що такі стратегії під силу великим
учасникам ринку, або галузевим альянсів. Для опи-
су галузевої бізнес-системи можна використати різні
види ланцюжків. Пов'язано це з різним способом
розподілення на окремі складові всіх стадій створен-
ня продукту і доведення його до споживачів і з
різним рівнем агрегування зазначених стадій, а та-
кож з можливістю опису ланцюжка в термінах про-
цесів або в термінах компонентів, що використову-
ються у виробництві продукту. У зв'язку з цим все
дослідники відзначають складність аналізу ланцю-
ги створення вартості будь-якого продукту, питання
полягає в тому, який рівень складності і, відповід-
но, деталізації необхідний для вирішення поставле-
них завдань.

Розуміння процесу формування галузевих витрат по
етапах бізнес-системи дозволяє ефективно управляти
цими витратами (інтегрувати види діяльності або, на-
оборот, передавати їх виконання на аутсорсинг, поси-
лювати одні види діяльності за рахунок інших і т.д.),
відшукувати ланки, які можуть додати цінність у пропо-
зицію компанії.
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Найбільш важливим підсумком аналізу галузевої
бізнес-системи є визначення ключових факторів успі-
ху (КФУ) і можливих галузевих стратегій. Список ти-
пових галузевих стратегій включає: стратегії верти-
кальної інтеграції з стадіях бізнес-системи і горизон-
тальної інтеграції схожих бізнесів; диверсифікації;
фокусування на ринковій ніші або стадії галузевої
бізнес-системи; стратегії розширення кордонів ком-
панії на основі організаційних інновацій (партнерство,
мережеві структури, стратегічні альянси та ін.); стра-
тегії тиражування бізнесу на основі франчайзингу;
стратегії ліквідації бізнесу (продаж непрофільних ак-
тивів), дроблення (створення дочірніх структур, пере-
дача частини функцій на аутсорсинг), переміщення ви-
робництв в регіони (Країни) з дешевою робочою си-
лою і т.д.

Відзначимо, що інноваційна бізнес-модель ком-
панії може привести до змін структури галузі, галузе-
вих правил і стандартів ведення бізнесу, проте спочат-
ку сама бізнес-модель формується в рамках галузевої
бізнес-системи, або ланцюжка створення доданої вар-
тості.

Стратегія компанії спрямована на встановлення
загальних орієнтирів і напрямів розвитку компанії при
забезпеченні гнучкості у визначенні маршрутів руху до
поставленим цілям. Іншими словами, в сучасному дина-
мічному світі стратегія компанії — це не плановий до-
кумент, а дії компанії.

На практиці реальна стратегія компаній складаєть-
ся з двох частин: запланованої стратегії, яка задає за-
гальні орієнтири, напрямки руху, і адаптивної реакції
компанії на зміни зовнішнього середовища, забезпе-
чує постійне коректування курсу (адаптивна система).
Таким чином, у процесі стратегічного управління фор-
муються дві взаємодоповнюючі системи: аналіз і вибір
стратегії і стратегічне управління в реальному масш-
табі часу. Методичною основою сучасного стратегіч-
ного управління стають сценарне планування (погляд
з майбутнього), аналіз трендів, ресурсова теорія фірми
(ресурси і компетенції фірми) і теорія агентських відно-
син.

Бізнес-модель — це спосіб організації бізнесу, який
відображає економічну логіку діяльно компанії. Най-
важливішими складовими бізнес-моделі є:

— позиціонування компанії в галузевій бізнес-сис-

темі, яке дає уявлення про те, як бізнес створює додану
вартість, забезпечуючи свій розвиток;

— формула або модель прибутку, яка показує, як
компанія отримує гроші (дістає прибуток), створюючи
цінність для споживачів, яка перевищує витрати ком-
панії;

— інноваційна складова бізнесу, яка пояснює як
нові продукти, технології, організаційні інновації ство-
рюватимуть економічну цінність для споживачів, самої
компанії, її акціонерів і партнерів (заінтересованих
груп).

На думку автора, взаємозв'язок базових понять
може бути відображено так (табл. 1).

Реалії сучасного бізнесу полягають у тому, що
ефективне функціонування підприємства передбачає
перехід до принципово нової бізнес-моделі — "від
клієнта", коли товар виробляється за запитом спожи-
вача відповідно до його побажань. Такий підхід до
організації діяльності підприємства дає цілий ряд пе-
реваг:

— відсутня проблема збуту товару: проводиться те,
що затребуване клієнтом і ринком. Знижуються витра-
ти, пов'язані з виробництвом, перевиробництвом і скла-
дуванням;

— більш точно задовольняються потреби клієнтів;
— відбувається поліпшення руху фінансових ре-

сурсів. Використання бізнес-моделі "від клієнта" стає
можливим тільки тоді, коли виробництво здатне гнуч-
ко реагувати на мінливі потреби споживачів, що пов'я-
зане з появою нових тенденцій в індустрії і нових тех-
нологій.

Форма представлення бізнес-моделі і рівень її
деталізації визначаються цілями моделювання і
прийнятою точкою зору. При визначенні бізнес-мо-
делі набір ознак, що визначають її зміст, може бути
досить широким. Зазвичай бізнес-модель формуєть-
ся з метою удосконалення процесу управління, коли
керівництво розуміє, що підприємство повинно пе-
рейти на новий щабель.  Відомий вчений H.
Chesbrough при класифікації  бізнес-моделей
(Business model framework (BMF) використовував
два параметри, за якими, на його думку, розрізня-
ються бізнес-моделі: масштаб інвестицій, відтворе-
них для підтримки бізнес-моделі, і ступінь відкри-
тості бізнес-моделі [9].

Параметри 
Галузева  

бізнес-система 
Бізнес-модель Стратегія компанії 

Сутність Ланцюг видів 
діяльності в галузі 

Спосіб организації 
бизнесу в галузі 

Компас, напрямок 
розвитку компанії 

Оріентація Розуміння 
процесу 
промисловості- 
витрати та доданої
вартості 

Створення цінності 
для споживача та 
перетворення її в 
прибуток для 
компанії 

Створення стійкої 
конкурентної переваги 

Акценти 
анализу 

Аналіз ступенів 
технологій 
продукту та 
доставки його 
кінцевим 
споживачам 

Аналіз галузевої 
бізнес-системи, її 
тенденції та 
розвитку 

Аналіз зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища компанії 

Ступінь 
унікальності 

Типова для галузі Може бути як для 
типової галузі так і 
для інноваційної 

Унікальна для 
компанії 

Таблиця 1. Складові бізнес-моделей
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ВИСНОВКИ
Але слід зазначити, що в даний час, в умовах гло-

бальної кризи, багато бізнес-моделей втратили свою
ефективність і конкурентоспроможність. Українські
підприємства, які використовували дані бізнес-моделі,
розоряються, зазнають збитків, йдуть з ринку. І навпа-
ки, ряд бізнес-моделей, які не актуальні в докризовий
період, виявилися високоефективними в умовах кризи і
забезпечили компаніям, які їх застосовують, нові мож-
ливості для зростання і розвитку бізнесу. Подальше
застосування неефективних бізнес-моделей і непово-
роткість при визначенні нових бізнес-моделей,
повільність при переході до них можуть привести бага-
то підприємств до суттєвих фінансових втрат і втрати
можливості залишитися в бізнесі в принципі. Криза —
це шанс для багатьох компаній значно посилити свої
позиції на ринку, використовуючи недоступні раніше
стратегічні можливості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В современных условиях иностранный капитал игр-

ает важную роль для развития экономики и банковской
системы любого государства. Экспансия иностранного
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банковского капитала — сложный и многогранный про-
цесс, который на рубеже ХХ—ХХI вв. стал существен-
ным фактором трансформации банковской системы
стран с переходной экономикой. Иностранные банки иг-
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рают роль "проводников" финансовой глобализации и,
по мнению большинства ученых, способствуют повыше-
нию межбанковской конкуренции на международном
уровне, использованию новых финансовых инструмен-
тов, расширению спектра банковских услуг, интенсифи-
кации притока зарубежного капитала в различные сфе-
ры экономики. По мере повышения привлекательности
азербайджанского рынка для международных финансо-
вых институтов (МФИ) особое значение приобретает со-
вершенствование нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей участие иностранного капитала в отечественном
банковском секторе. При определении подходов к ме-
ханизмам регулирования данного процесса ключевым
моментом представляется принятие оптимального сво-
да правовых требований к иностранным участникам де-
нежно-кредитного рынка Азербайджана. В утвержден-
ной Указом Президента Азербайджанской Республики
от 6 декабря 2016 года Стратегической дорожной кар-
те по развитию финансовых услуг в Азербайджанской
Республике сформулированы цели и приоритетные на-
правления модернизации банковской системы, постав-
лена задача ее стабильного и безопасного развития,
обеспечения сбалансированного роста основных сег-
ментов финансовой сферы в долгосрочной перспекти-
ве [1]. В ней акцентировано внимание на необходимость
усиления притока в страну иностранных инвестиций, в
том числе в банковский сектор, испытывающий нехват-
ку ресурсов для расширения спектра своих услуг и, осо-
бенно, финансирования ненефтяного сектора экономи-
ки. В этой связи повышается актуальность научного ос-
мысления практических действий, направленных на
улучшение соответствующих законодательных механиз-
мов.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Исследования по участию иностранного капитала в
банковском секторе стали предметом научных изыска-
ний как зарубежных, так и отечественных ученых. Тео-
ретическим и практическим аспектам данной проблемы
в современных условиях посвятили свои работы мно-
гие зарубежные ученые — А.А. Абалкина [2], Дж.П.
Бонин [3], А.А. Верников [4], А. Демиргуч-Кунт [5], Джи-
аннетти М. [6], С. Клаессенс [7], Розинский И.А. [8], Н.
ван Хорен [9], Р. де Хаас [10] и др. Деятельность иност-
ранных инвесторов на рынке банковских услуг нашла от-
ражение и в трудах украинских экономистов — В. Бат-
рименко [11], У.В. Владычин [12], В. Гееца [13], М.И. Диба
[14], Р. Корнилюка [15], О.К. Примеровой [16] и др. В
ходе изучения этих вопросов автор использовал труды
азербайджанских исследователей и специалистов — Э.М.
Исмаилова [17], А.Э. Керимова [18], З.Ф. Мамедова [19],
Ф.Ф. Муршудли [20], Э.С. Рустамова [21] и др. Следует
отметить, что данная проблематика продолжает привле-
кать внимание научного сообщества. Вместе с тем в ус-
ловиях рыночной экономики Азербайджана отдельные
ее аспекты, в частности, экономико-правовые, не полу-
чили должного освещения и остаются все еще нерешен-
ными.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью написания статьи является освещение суще-

ствующей правовой базы, регулирующей участие иност-
ранного капитала в банковском секторе Азербайджана,
и выработка авторской позиции по ее совершенствова-
нию.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Прежде чем приступить к изложению предмета на-
стоящего исследования, необходимо, на наш взгляд,
вкратце охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в
банковской системе Азербайджана. Как следствие по-
следнего мирового финансового кризиса, в условиях гло-
бальной финансовой нестабильности в банковском сек-
торе многих стран возникли серьезные проблемы, свя-
занные с устойчивостью банковской сферы, оказанием
банковских услуг и кредитованием реального сектора
экономики. Так случилось, что и в Азербайджане, в пе-
риод снижения на мировом рынке цен на энергоносите-
ли, являющихся основным источником валютных дохо-
дов страны, произошла двукратная девальвация нацио-
нальной валюты — маната. Волна лихорадки охватила,
в первую очередь, отечественный банковский сектор, в
результате чего более десяти коммерческих банков (КБ)
лишились лицензии на банковскую деятельность, а ряд
КБ вынужденно слились. На фоне этих сложностей мно-
гие зарубежные акционеры азербайджанских КБ прекра-
тили дальнейшее инвестирование, а отдельные из них
даже отозвали обратно вложенный ими капитал. Безус-
ловно, здесь не сработали определенные "рычаги", пре-
дусмотренные в банковском законодательстве и других
юридических документах. В этой связи вопросы, связан-
ные с привлечением иностранного банковского капита-
ла, подходы к обеспечению его участия в социально-эко-
номическом развитии республики должны рассматри-
ваться в качестве ключевых аспектов антикризисных мер
в условиях глобальной нестабильности.

В.К. Сенчагов и Б.В. Губин справедливо отмечают,
что "именно банковская система, ее финансовая струк-
тура и развитие в зависимости от внешних условий (фак-
тически — от вызовов мировых процессов глобализации
экономики), отвечает за характер многих финансовых от-
ношений как на наднациональном, так и на националь-
ном уровнях [22, с. 33—34]. Поэтому одним из важных
задач новой концепции финансового регулирования счи-
тается создание эффективной правовой базы для ста-
бильного функционирования банковского сектора и его
инвестирования со стороны МФИ.

В сложившихся условиях необходимо совершен-
ствовать отдельные механизмы участия иностранного
капитала в кредитных организациях страны. Так, его
доля в совокупном уставном капитале, как показатель
номинального присутствия нерезидентов, может иска-
жать реальные масштабы деятельности зарубежных ин-
весторов. Об этом позволяет объективно судить не
вышеназванный показатель, а величина собственных
средств (капитала), т.к. именно к ней привязано боль-
шинство пруденциальных нормативов. Кроме того, по-
казательна доля банков, контролируемых капиталом
нерезидентов, в совокупных активах коммерческих бан-
ков [23, с. 64].

Методологические и практические подходы к регу-
лированию нормативных актов, регулирующих участие
иностранного капитала в банковском секторе страны,
должны учитывать глобальные вызовы мировой финан-
совой системы. В данном случае национальным прави-
тельствам следует выступать с позиции экономических
интересов страны, однако при этом не отталкивать за-
рубежных кредиторов. Для этого важно сбалансировать
законодательные и нормативные акты по учету, веде-
нию и использованию заимствованного капитала и, тем
самым, обеспечить их продуктивное продвижение для
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активизации банковской деятельности и расширения
банковских услуг на взаимовыгодных условиях, а так-
же на основе сохранения принципов прибыльности (как
для кредиторов, так и для банков-заёмщиков). Такой
подход предполагает оперативное и активное вмеша-
тельство государственных органов, которое должно
иметь четкие границы с упором на законодательное ре-
гулирование, изменение существующих правовых актов
и нормативов, применение фискальных механизмов и
пруденциальных мероприятий. По нашему мнению, для
эффективной деятельности банковского сектора и по-
ощрения иностранного капитала целесообразно расши-
рить сеть филиалов зарубежных банков в стране. Это
позволит увеличить приток прямых и портфельных ино-
странных инвестиций, которые крайне необходимы для
развития реального (и, прежде всего, ненефтяного) сек-
тора экономики страны.

Следует отметить, что разработка правовых аспек-
тов экспансии иностранного капитала в банковский сек-
тор страны направлено на пресечение негативных послед-
ствий внешних заимствований и в целом позитивно воз-
действует на его деятельность. Главная проблема зак-
лючается в том, что "сильный" иностранный в полном
смысле этого слова капитал, подкреплённый новейшими
технологиями, при определенных условиях может сде-
лать национальные банки неконкурентоспособными. В
качестве противодействия такому исходу необходима вы-
работка правовых мер, способных обеспечить защиту ин-
тересов кредитных организаций, не конфликтуя с миро-
вым сообществом [24, с. 214]. В этих целях требуется
оптимизировать правовые основы и механизмы в направ-
лении усиления защиты интересов местных КБ во взаи-
мосвязи с обеспечением их эффективного партнерства с
иностранными инвесторами и с учетом принципов и кри-
териев экономической безопасности страны-реципиен-
та. Наряду с этим, надо основательно изучить правовые
нормы, меры и методы субъектов иностранного капита-
ла, которые отражены в банковском законодательстве
страны-кредитора.

В настоящее время применяются многочисленные
меры по ограничению допуска иностранного капитала в
национальную банковскую систему. При этом наиболее
распространенным количественным ограничением выс-
тупает установление квоты на участие иностранного ка-
питала. Законодательство каждой страны устанавлива-
ет квалификационные требования к банку как к юриди-
ческому лицу и его учредителям [2, с. 76]. Кроме того,
усиливается система контролирующих банковских орга-
нов по соблюдению принятых правил и нормативов в бан-
ковской деятельности. Центральному Банку и КБ прини-
мающей страны следует с особой осторожностью и вни-
мательностью подойти к выбору зарубежного инвесто-
ра и, тем самым, максимально снизить возможность по-
явления рисков по привлечению и использованию инос-
транного капитала. Местные банки должны быть заинте-
ресованы в постоянном расширении перечня банковских
услуг с применением передовых информационных тех-
нологий и увеличении собственной привлекательности
для иностранных субъектов банковского капитала.

Важно отметить, что для активизации участия и со-
хранения иностранного капитала в экономике необходи-
мо:

— осуществлять лицензирование банковских про-
дуктов и услуг на исключительной основе;

— обеспечить развитие конкуренции в банковском
секторе, что было бы возможно при стимулировании со

стороны государства создания конкурентоспособных
банковских конгломератов на базе частного сектора при
государственной поддержке;

— усовершенствовать банковское регулирование в
части мониторинга и расчета квоты участия иностранно-
го капитала в банковском секторе.

В результате этого будут разграничиваться отдель-
ные области специализации в банковском секторе, ко-
торые в дальнейшем могут сформировать сообщество са-
морегулируемых организаций, либо, напротив, — лицен-
зироваться по общим признакам и усилить господдерж-
ку для повышении конкурентоспособности банковских
конгломератов [25, с. 25].

Как известно, главной мотивацией и основным сти-
мулирующим фактором экспансии иностранного капита-
ла на новый рынок, в частности, в банковский сектор,
больше всего связано с получением прибыли и форми-
рованием источников дохода. Поэтому правовые аспек-
ты должны учитывать интересы субъектов инвестирова-
ния и, безусловно, обеспечивать финансовую стабиль-
ность банковского сектора страны путем оптимизации
требований законов по выходу на банковский рынок
субъектов иностранного капитала.

Следует подчеркнуть, что за последние 25 лет мно-
гие крупнейшие банки мира активно участвуют в банков-
ских системах постсоциалистических государств и пост-
советских республик с целью диверсификации своих до-
ходов и завоевания новых рынков услуг. Понятно, что
если бы законодательные базы в сфере банковской де-
ятельности и ведения работы, связанной с иностранным
капиталом, не были на высоком уровне, то вряд ли
субъекты иностранного капитала активно продвинулись
бы в банковские сектора вышеуказанных стран. На са-
мом деле, иностранного партнера волнуют законодатель-
ные гарантии свободного изъятия своей доли собствен-
ности, вывоза прибылей, общепринятые способы реше-
ния споров и другие практические вопросы, а не соотно-
шение долей собственности [26, с. 13].

При совершенствовании и активизации уровня пра-
вовой защиты участия иностранного банковского капи-
тала акцент должен быть сделан в сторону развития фи-
нансовых основ банковской системы, расширения переч-
ня и географии банковских услуг. Взаимодействие и со-
вместная деятельность субъектов инвестирования (ина-
че говоря, иностранных банков) должны строиться на до-
верительных отношениях и в рамках законодательной
базы с расчетом на долгосрочный период. Основные
элементы правового регулирования взаимодействия
субъектов инвестирования в банковском секторе долж-
ны учитывать международные стандарты по организации
и ведению банковских дел, соблюдению критериев фи-
нансовой устойчивости банка, обеспечению диверсифи-
кации кредитного портфеля банков и эффективного ис-
пользования заимствованного капитала.

Кроме того, процессы привлечения иностранного ка-
питала прямо и косвенно воздействуют на моделирова-
ние деятельности финансово-кредитных организаций с
учетом формирования необходимого уровня кредитных
ресурсов в распоряжении КБ. Активное участие иност-
ранного капитала в банковском секторе страны интен-
сифицирует деятельность по модернизации существую-
щих банковских механизмов с повышением их эффек-
тивности, увеличением совокупного капитала КБ. Далее,
участие иностранного капитала в национальной банков-
ской системе позволяет применить современные банков-
ские технологии, методы управления, менеджмента и
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маркетинга, подходы к минимизации уровня банковских
рисков. В этих процессах государственное регулирова-
ние и правовые аспекты должны соответствовать меж-
дународной банковской практике и способствовать ак-
тивной деятельности субъектов банковского сектора
страны и собственников иностранного капитала с учетом
соблюдения требований к нему со стороны националь-
ного законодательства1.

В процессе формирования законодательной базы
банковского сектора страны требуется учитывать послед-
ствия активного привлечения иностранного капитала и их
влияние на национальный банковский сектор, четко оп-
ределить важные принципы допуска субъектов иностран-
ного капитала в банковский сектор страны и установить
действенные эффективные механизмы банковского над-
зора за их деятельностью. В целом, законодательная
база и юридические нормативы должны способствовать
формированию здоровой конкурентной среды в банков-
ском секторе. Развитие межбанковской конкуренции, ко-
торое, в свою очередь, является результатом притока
иностранного капитала, служит важным фактором раз-
вития и укрепления данного сегмента финансового рын-
ка.

Правовую базу банковского сектора страны состав-
ляют Конституция, Гражданский и Налоговый кодексы
Азербайджанской Республики, законы "О Центральном
банке", "О банках", "О кредитных союзах", "О небанков-
ских организациях", а также указы и распоряжения Пре-
зидента страны, постановления Кабинета Министров рес-
публики, нормативные документы (правила, инструкции
и т.п.) регулирующих органов (прежде всего, Централь-
ного банка и Палаты по надзору за финансовыми рынка-
ми). Помимо этого, при регулировании банковского сек-
тора используется ряд признанных Азербайджаном меж-
дународных конвенций, в частности, акты, связанные с
отмыванием грязных денег и финансированием терро-
ризма, нелегальной деятельностью, теневой экономикой
и т.д.

В Законе "О банках" определены правовые аспекты
участия иностранного капитала в банковской системе
страны. В частности, в статье 5.1. предусмотрен лимит
участия капитала иностранного банка, а в статье 5.2. —
лимит участия иностранцев и иностранных юридических
лиц в местных банках, которые определяются органами
надзора за финансовыми рынками Азербайджанской
Республики. Ранее все эти функции выполнял Централь-
ный банк страны, однако в связи с созданием Указом
Президента Азербайджанской Республики (3 февраля
2016 г.) Палаты по контролю за финансовыми рынками
Азербайджанской Республики (далее — Палата), в дан-
ный момент финансовые рынки и процессы регулирова-
ния участия иностранного капитала в стране контроли-
рует названная Палата. В качестве главной функции Па-
латы включена деятельность по надзору за финансовы-
ми рынками, которую ранее осуществляли Государствен-
ный комитет по ценным бумагам, Государственная служ-
ба страхового контроля при Министерстве финансов и
Служба финансового мониторинга при Центральном бан-
ке, а также ряд контрольных функций самого Централь-
ного банка. В связи с формированием новой структуры
по надзору существенно увеличился уровень контроля и
регулирования различных направлений финансовой си-
стемы страны (рынок ценных бумаг, инвестиционные

фонды, страховые организации, банки, небанковские
кредитные организации, операторы почтовой связи,
предприятия, осуществляющие лицензирование деятель-
ности платежных систем и др.).

 Еще одно обстоятельство связано, как отмечалось
выше, с функциями Центрального банка, касающихся
участия иностранного капитала в финансовой системе
страны: с созданием Палаты они также перешли в ее рас-
поряжение. Однако анализ нынешнего законодатель-
ства и нормативных актов в банковском секторе стра-
ны указывают на отсутствие формального лимита учас-
тия иностранного капитала в данной сфере. Имеются
только требования к ряду дополнительных документов
иностранных юридических и физических лиц, участву-
ющих в уставном капитале банков. Согласно существу-
ющему законодательству, у высших звеньев в структу-
ре управления банками — будь то Общее собрание ак-
ционеров, Наблюдательный Совет, Аудиторский Коми-
тет или Правление — отсутствуют дифференциальные
подходы к этому участию на основе принадлежности к
резидентству.

Кроме того, нерезиденты и юридические лица, кото-
рые имеют регистрацию в оффшорных зонах и вошли в
список Палаты, не имеют права быть учредителями мес-
тных банков или участвовать в них в качестве акционеров,
в том числе при учреждении дочерних банков, открытии
филиалов и представительств. В целом в Законе "О бан-
ках" практически нет статьи, ограничивающей участие
иностранного капитала в банковском секторе страны. Это
ограничение было отменено 28 ноября 2003 г. решени-
ем Центрального банка Азербайджана [27]. Таким об-
разом, с 1 января 2004 года банковский сектор Азербай-
джана был объявлен открытым для иностранных банков
и были отменены все лимиты для их участия на финансо-
вом рынке страны.

Так, оценка существующей законодательной базы по
регулированию банковского сектора Азербайджана по-
казывает, что в требованиях, предъявляемых к банковс-
кой деятельности, отсутствуют какие-либо ограничения
участия иностранного капитала, однако присутствуют
дифференциальные требования к участию в банковском
секторе на основе статуса резидента. Например, в ста-
тье 8 Закона "О банках", которая называется "Правила
рассмотрения обращений на получение банковской ли-
цензии" зафиксировано, что, если владелец, приобрета-
ющий акции банка с правом голоса, является иностран-
ным юридическим лицом, то помимо документов, кото-
рые требуются согласно этому Закону, необходим так-
же легализованный в установленном законодательстве
порядке документ, подтверждающий прохождение ре-
гистрации в стране его нахождения; устав, прошедший
аудиторскую проверку; финансовый отчет за последние
не менее чем три финансовых года и аудиторское зак-
лючение.

Кроме того, в статье 13 Закона "О банках" Азербай-
джана рассматриваются дополнительные требования для
выдачи лицензии местным дочерним структурам иност-
ранного банка и иностранной банковской холдинговой
компании, местным филиалам иностранного банка и для
получения разрешения на открытие местного представи-
тельства иностранного банка. В статье 14 данного Зако-
на рассматриваются условия выдачи банковской лицен-
зии или разрешения местным филиалам банков и иност-____________________________

1 В мировой практике эти требования подразделяются на 3 группы: изъятия из национального режима; квалификационные
требования к банку и его учредителям; требования надзорных органов к качеству банковского надзора в стране происхождения
капитала.



Інвестиції: практика та досвід № 20/201848

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ранным банкам. И, наконец, в Статье 16 Закона отраже-
ны процедуры аннулирования банковской лицензии бан-
ка или местного филиала иностранного банка в связи с
нарушением банковского законодательства, невыполне-
ния обязательств перед кредиторами вследствие неадек-
ватности совокупного капитала и др. Прочие тонкости
толкования данного Закона более подробно изложены
в Инструкции по принудительной ликвидации банков и
местных филиалов иностранных банков Центрального
банка Азербайджана [28].

На основе действующего законодательства закреп-
лено требование, в соответствии с которым банк должен
постоянно хранить совокупный капитал, а местный фи-
лиал иностранного банка — средства, эквивалентные со-
вокупному капиталу, на уровне не ниже минимального
размера совокупного капитала, определяемого Цент-
ральным банком для кредитных учреждений. Кроме того,
согласно требованиям статьи 21 Закона "О банках", ни
один банк без предварительного письменного разреше-
ния Центрального банка не может уменьшить совокуп-
ный капитал путем оплаты его стоимости во время по-
купки акций или уменьшения номинальной стоимости
акций, а также без предварительного письменного раз-
решения не может уменьшить средства, приравненные к
совокупному капиталу, путем отзыва средств, приравнен-
ных к уставному капиталу.

ВЫВОДЫ
Для совершенствования существующего законо-

дательства и нормативных актов, регулирующих бан-
ковский сектор, необходимо учесть следующие мо-
менты:

— правовая база и основные механизмы банковско-
го сектора в контексте участия в нем иностранного капи-
тала должны всесторонне учитывать глобальные эконо-
мические вызовы;

— отношение к инвестированию иностранного капи-
тала должно строиться дифференцированно, с учетом
стратегических целей, стоящих перед банковским сек-
тором страны;

— требуется осуществление мероприятий по совер-
шенствованию законодательной базы, регулирующей
участие иностранного капитала в банковском секторе
страны, рассмотрение требований стратегических целей
к правовым аспектам данного процесса с учетом долго-
срочной перспективы;

— необходимо обеспечить сбалансированное раз-
витие банковского сектора страны с учетом иностран-
ного фактора и исходя из воздействий глобальных
факторов на устойчивость экономической системы
страны;

— следует глубоко изучать международный опыт по
формированию и развитию законодательной базы в сфе-
ре внешнего инвестирования в банковский сектор.

Литература:
1. Стратегическая Дорожная Карта по развитию фи-

нансовых услуг в Азербайджанской Республике. — Баку.
— 2016. — 59 с.

2. Абалкина А.А. Правовые аспекты выхода банков
за рубеж: российский опыт / А.А. Абалкина, Е.В. Рябо-
ва // Банковское дело. — 2014. — № 8. — С.74—79.

3. Bonin J.P. Bank Performance, Efficiency and
Ownership in Transition Countries / J.P. Bonin, I. Hasan, P.
Wachtel // Journal of Banking & Finance. — Vol. 29. — Issue
1. — January 2005. — P. 31—53.

4. Верников А.В. Иностранные банки в переходной
экономике: сравнительный анализ / А.А. Верников. —
М.: ИМЭПИ РАН. — 2005. — 304 с.

5. Demirguc-Kunt A. Foreign Banks and International
Transmission of Monetary Policy: Evidence from the
Syndicated Loan Market / A. Demirguc-Kunt, B.L. Horvath,
H. Huizinga. — World Bank Group. Policy Research Working
Paper 7937. — 2017. — 51 p.

6. Giannetti М., Ongena S. "Lending by Example": Direct
and Indirect Efects of Foreign Banks in Emerging Markets
/ М. Giannetti, S. Ongena // Journal of International
Economics. — 2012. — Vol. 86 (1). — P. 167—180.

7. Claessense S. Foreign Banks: Trends and Impact /
S. Claessense, H. van Horen // Journal of Money, Credit
and Banking. — 2014. — Vol. 46. — Iss. s1. — P. 295—
326.

8. Розинский И.А. Иностранные банки и нацио-
нальная экономика. — М.: Экономика, 2009. — 384 с.

9. Van Horen N. Foreign Banking in Developing Count-
ries; origin matters / N. van Horen // Emerging Markets
Review. — 2007. — Vol. 8. — Iss. 2. — P. 81—105.

10. De Haas R. Foreign Banks in Central and Eastern
Europe: Asset or Risk Factor? / R. de Haas, I. van Lelyveld
// Maandschrift Economie. — 2003. — Vol. 67. — No. 3.
— P. 188—209.

11. Батрименко В.В. Експансія транснаціональних
банків у нових ринкових економіках: монографія / В.В.
Батрименко. — Київ: ВПЦ "Київський університет". — 2011.
— 570 с.

12. Владичин У.В. Iноземне банкiвництво в Українi:
монографія / У.В. Владичин. — Львiв: ЛА "Пiрамiда". —
2011. — 280 c.

13. Геєць В. Iноземний капiтал у банкiвськiй системi
Українi / В. Геєць // Дзеркало тижня. — 2006. — №
26 (205).

14. Диба М.I. Вплив iноземного капiталу на економiчнi
процесси в Українi / М.I. Диба, Є.С. Осадчий // Фiнанси
Українi. — 2009. — № 11. — С. 35—46.

15. Корнилюк Р.В. Iноземнi банки в Українi: вплив та
регулювання: монографія / Р.В. Корнилюк, I.Б. Iвасiв,
О.М. Диба. — Київ: КНЕУ. — 2012. — 234 с.

16. Прімєрова О.К. Особливості діяльності банків з
іноземним капіталом / О.К. Прімєрова // Формування
ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. —
Вип. 3 (70). — 2007. — С. 40—43.

17. Исмаилов Э.М. Валюты стран Центральной Евра-
зии в условиях финансовой глобализации / Э.М. Ис-
маилов. — Стокгольм: СА&СС Press. — 2009. — 132 с.

18. Керимов А.Э. Рынок банковских услуг: теория и
практика (на примере коммерческих банков Азербайд-
жанской Республики) / А.Э. Керимов. — Баку: АГЭУ. —
2010. — 400 с.

19. Мамедов З.Ф. Экспансия российского банковс-
кого капитала в других странах СНГ и присутствие их бан-
ков на рынке РФ / З.Ф. Мамедов // Кавказ и глобали-
зация. — 2008. — Т. 2. — № 1. — С. 67—81.

20. Муршудли Ф.Ф. Банковское обслуживание внеш-
неэкономической деятельности Азербайджана в услови-
ях финансовой глобализации. Монография / Ф.Ф. Мур-
шудли. — Баку: Издательский Дом "Sarq-Qarb", — 2013.
— XVI, 416 c.

21. Рустамов Э. Финансовая глобализация и качество
институтов / Э.С. Рустамов // Вопросы экономики. —
2010. — № 2. — С. 39—52.

22. Сенчагов В.К. Современные системы развития фи-
нансовой системы в условиях глобализации / В.К. Сен-



49

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

чагов, Б.В. Губин // Современные технологии управле-
ния. — 2015. — № 9 (57). — С. 29—39.

23. Верников А.В. Доля иностранного капитала в бан-
ковском секторе: вопросы методологии / А.В. Верников
// Деньги и кредит. — 2006. — № 6. — С. 63—71.

24. Князева Е.Ю. Правовые аспекты экспансии за-
рубежного капитала в банковской сфере России / Е.Ю.
Князева, С.В. Тимофеев // Вестник РГГУ. Серия: Эко-
номика. Управление. Право. — 2009. — № 11. — С. 209—
216.

25. Гурин Н.В. Регулирование деятельности банков в
условиях оттока иностранного капитала / Н.В. Гурин //
Финансы и кредит. — 2016. — № 24 (696). — С. 25—34.

26. Чунаева О.К. Предприятия с участием иностран-
ного капитала: правовой и экономический аспекты / О.К.
Чунаева // Российское предпринимательство. — 2011.
— Т. 12. — № 11. — С. 10—14.

27. Сборник нормативно-правовых актов о банках.
— Баку: ЦБ АР. — 2009.

28. Инструкция Центрального банка Азербайджана
по принудительной ликвидации местных филиалов бан-
ков и иностранных банков. — Баку: ЦБ АР. — 2010.

References:
1. President of the Republic of Azerbaijan (2016),

Strategicheskaja Dorozhnaja Karta po razvitiju finansovyh
uslug v Azerbajdzhanskoj Respublike [Strategic Roadmap
for the development of financial services in the Republic of
Azerbaijan], Baku, Azerbaijan.

2. Abalkina, A.A. and Rjabova, E.V. (2014), "Legal
aspects of the exit of banks abroad: the Russian
experience", Bankovskoe delo, vol. 8, pp. 74—79.

3. Bonin, J.P. Hasan, I. and Wachtel, P. (2005), "Bank
Performance, Efficiency and Ownership in Transition
Countries", Journal of Banking & Finance. Vol. 29 (1), pp.
31—53.

4. Vernikov, A.V. (2005), Inostrannye banki v
perehodnoj jekonomike: sravnitel'nyj analiz [Foreign banks
in a transition economy: a comparative analysis], IMJePI
RAN, Moscow, Russia.

5. Demirguc-Kunt, A. Horvath, B.L. and Huizinga, H.
(2017), "Foreign Banks and International Transmission of
Monetary Policy: Evidence from the Syndicated Loan
Market", World Bank Group, Policy Research Working
Paper, vol.7937.

6. Giannetti, М. and Ongena, S. (2012), "Lending by
Example": Direct and Indirect   Effects of Foreign Banks in
Emerging Markets", Journal of International Economics, Vol.
86 (1), pр. 167—180.

7. Claessense, S. van Horen, H (2014), "Foreign Banks:
Trends and Impact", Journal of Money, Credit and Banking,
Vol. 46 (s1), pp. 295—326.

8. Rozinskij, I.A. (2009), Inostrannye banki i
nacional'naja jekonomika [Foreign banks and national
economy],  Jekonomika, Moscow, Russia.

9. Van Horen, N. (2007), "Foreign Banking in Developing
Countries; origin matters", Emerging Markets Review, Vol.
8 (2), pp. 81—105.

10. De Haas, R. Van Lelyveld, I. (2003), "Foreign Banks
in Central and Eastern Europe: Asset or Risk Factor?",
Maandschrift Economie, Vol. 67 (3), pp. 188—209.

11. Batrymenko, V.V. (2011), Ekspansiia trans-
natsional'nykh bankiv u novykh rynkovykh ekonomikakh:
Monohrafiia [Expansion of transnational banks in new
markets: Monograph],  VPTs "Kyivs'kyj universytet", Kyiv,
Ukraine.

12. Vladychyn, U.V. (2011), Inozemne bankivnytstvo v
Ukraini: monohrafiia [Foreign banking in Ukraine:
Monograph], LA "Piramida", L'viv, Ukraine.

13. Heiets', V. (2006), "Foreign capital in the banking
system of Ukraine", Dzerkalo tyzhnia,  Vol. 26 (205).

14. Dyba, M.I. (2009), "Influence of foreign capital on
economic processes in Ukraine", Finansy Ukraini, vol. 11,
pp. 35—46.

15. Kornyliuk, R.V. Ivasiv I.B. and Dyba O.M. (2012),
Inozemni banky v Ukraini: vplyv ta rehuliuvannia: monohrafiia
[Foreign banks in Ukraine: influence and regulation:
monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.

16. Primierova, O.K. (2007), "Features of activity of
banks with foreign capital", Formuvannia rynkovykh
vidnosyn v Ukraini: Zbirnyk naukovykh prats', Vol. 3 (70),
pp. 40—43.

17. Ismailov, Je.M. (2009), Valjuty stran Central'noj
Evrazii v uslovijah finansovoj globalizacii [Currencies of
Central Eurasia countries in the conditions of financial
globalization], SA&SS Press, Stockholm, Sweden.

18. Kerimov, A.Je. (2010), Rynok bankovskih uslug:
teorija i praktika (na primere kommercheskih bankov
Azerbajdzhanskoj Respubliki) [Market of banking ser-
vices: theory and practice (on the example of commercial
banks of the Azerbaijan Republic)], AGJeU, Baku, Azer-
baijan.

19. Mamedov, Z.F. (2008), "Expansion of Russian
banking capital in other CIS countries and the presence of
their banks in the Russian market", Kavkaz i globalizacija,
Vol. 2 (1), pp. 67—81.

20. Murshudli, F.F. (2013), Bankovskoe obsluzhivanie
vneshnejekonomicheskoj dejatel'nosti Azerbajdzhana v
uslovijah finansovoj globalizacii [Banking services of foreign
economic activities of Azerbaijan in the conditions of
financial globalization], Izdatel'skij Dom "Sarq-Qarb", Baku,
Azerbaijan.

21. Rustamov, Je. (2010), "Financial globalization and
the quality of institutions", Voprosy jekonomiki, Vol. 2, pp.
39—52.

22. Senchagov, V.K. and Gubin B.V. (2015), "Modern
systems of development of the financial system in the
conditions of globalization", Sovremennye tehnologii
upravlenija, Vol. 9 (57), pp. 29—39.

23. Vernikov, A.V. (2006), "The share of foreign capital
in the banking sector: questions of methodology", Den'gi i
kredit, Vol. 6, pp. 63—71.

24. Knjazeva, E.Ju. and Timofeev, S.V. (2009), "Legal
aspects of the expansion of foreign capital in the banking
sector of Russia", Vestnik RGGU. Serija: Jekonomika.
Upravlenie. Pravo, Vol. 11, pp. 209—216.

25. Gurin, N.V. (2016), "Regulation of banks in the
conditions of outflow of foreign capital", Finansy i kredit,
Vol. 24 (696), pp. 25—34.

26. Chunaeva, O.K. (2011), "Enterprises with foreign
capital:  legal and economic aspects", Rossijskoe
predprinimatel'stvo, Vol. 12 (11), pp. 10—14.

27. Central Bank of Azerbaijan (2009), Sbornik nor-
mativno-pravovyh aktov o bankah [Collection of normative
legal acts on banks], CB AR, Baku, Azerbaijan.

28. Central Bank of Azerbaijan (2010), Instrukcija
Central'nogo banka Azerbajdzhana po prinuditel'noj
likvidacii mestnyh filialov bankov i inostrannyh bankov
[Instruction of the Central Bank of Azerbaijan on the forced
liquidation of local branches of banks and foreign banks],
CB AR, Baku, Azerbaijan.
Стаття надійшла до редакції 04.10.2018 р.



Інвестиції: практика та досвід № 20/201850

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 336.330

М. А. Андрєєв,
аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

M. Andreev,
PhD student, Kyiv national university of trade and economics

FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CLUSTERS AS A TOOL
FOR THE INTRODUCTION OF SCIENCE-INTENSIVE TECHNOLOGIES

Ключові слова: наукоємні технологій, кластер, інтелектуальна компетентність, інтелектуальний
кластер, фінансове забезпечення.

Key words: science-intensive technologies, cluster, intellectual competence, intellectual cluster, financial support.

Статтю присвячено можливості створення інтелектуальних кластерів та їх фінансовому забезпе-

ченню. Розкрито сутність наукоємних технологій. Визначено, що наукоємні технології є найбільш

новими та прогресивними технологіями сучасності. Доведено, що саме розробкою та впроваджен-

ням наукоємних технологій повинні займатися заклади вищої освіти, науково-дослідні інститути та

ін. Ця сфера не має достатнього рівня фінансування. Саме тому існує нагальна потреба створювати

інтелектуальні кластери. В роботі проведений аналіз визначення "кластер", сформовано характерні

його ознаки, угруповано найважливіші його показники. Розкрито сутність поняття "інтелектуально-

го кластеру", "інтелектуальної компетентності", визначено їх характеристики. Встановлено, що

впровадження кластерних технологій об'єднання підприємств сприяє зростанню ділової активності

підприємницьких структур, поліпшенню інвестиційного клімату в країні, розвитку соціальних, еко-

номічних, інформаційних і інтеграційних систем, що, в свою чергу, дає імпульс для більш інтенсив-

ного розвитку підприємництва, залучення інвестицій та економічного підйому територій. Запропо-
новано сучасні джерела фінансового забезпечення розробки інтелектуальних кластерів.

The article is devoted to the possibility of creating intellectual clusters and their financial support. The

essence of hi-tech technologies is revealed. It is determined that high technology technologies are the

newest and most progressive technologies of our time. It is known that the creation and development of

such science-intensive technologies can today be engaged in highly intellectual people. However, it is

known that the level of funding for such development and implementation by the state is extremely low.

For the development and further life of institutions of higher education, research institutions, etc. It is
necessary to unite, and one of such forms of unions can become the intellectual cluster. In the work the

analysis of the definition of "cluster" was carried out, its characteristic features were formed, and its

most important indicators were grouped. It has been established that the cluster as an integrated formation

of enterprises, firms, organizations, institutions, whose activities are in the same sphere of business, is

a global phenomenon. They exist both in developed and developing countries, as well as in transition

economies. The essence of the concept of "intellectual cluster", "intellectual competence" is revealed,

their characteristics are determined. It was also noted in the work that cluster development of the economy

is a certain tool of business. It is determined that a market-oriented society forms the rules of the activities

of its business entities through laws, relationships, banking sector, support institutes, etc. Therefore,

the cluster existing within the framework of these rules is nothing more than a specially organized space

that allows the development of large firms, small enterprises, suppliers (equipment, components,

specialized services), infrastructure objects, research centers, universities and other organizations. At
the same time, it is important that the cluster achieves first of all a synergistic effect, since the participation

of competing enterprises becomes mutually beneficial. It was established that the introduction of cluster

technologies of the enterprises' association contributes to the growth of business activity of business

structures, improvement of the investment climate in the country, development of social, economic,

information and integration systems, which, in turn, gives impetus to more intensive business

development, attraction of investments and economic recovery of territories. The modern sources of

financial support for the development of intellectual clusters are proposed.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасної інформаційної економіки однією

з наймогутніших рушійних сил розвитку цивілізації є
інтелектуальна діяльність людини. Від обсягу накопи-

чених суспільством знань та ефективності використан-
ня інтелектуальних ресурсів нації залежать ефективність
економіки, науково-технічний рівень виробництва, соці-
ально-економічний прогрес.

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.50
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Світовий досвід показує необхідність та перс-
пективність саме інтелектуальної моделі розвитку
суспільства. Висококваліфіковані та високоінтелек-
туальні фахівці, зайняті у сфері високих технологій
і є основним суспільним багатством розвинутих
країн.

ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
Вагомий вклад у розробку теоретичних засад понят-

тя "інтелектуального кластеру" зробили як вітчизняні,
так і закордонні вчені. До вітчизняних науковців, які
досліджують проблеми розвитку кластерів в Україні,
належать: Л.М. Бандоріна, І.В. Вишнякова, Л.М. Матро-
сова, С. Мицюк, Л.В. Оболенцева, О.А. Чупайленко та
ін. Серед закордонних ватро виділити М. Армстронга,
Д. Белла, Е. Брукінга, Д. Даффі, Л. Джойя, Л. Едвінсо-
на, Д. Клейна, Х. Макдональда, М. Мелоуна, Л. Пруса-
ка, П. Саллівана, К. Свейбі, Т. Стюарта.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз процесу створення інтелекту-

ального кластеру та розгляд можливих джерел його
фінансового забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальновідомо, що технологія (від грец. τέχνη —
мистецтво, майстерність, уміння) — сукупність методів
та інструментів для досягнення бажаного результату;
метод перетворення даного в необхідне; спосіб вироб-
ництва.

Наукоємність — це один із показників, що характе-
ризують технологію, що відображає ступінь її зв'язків з
науковими дослідженнями і розробками. Є підстави вва-
жати, що наукоємною є технологія, яка включає в себе
обсяги наукових досліджень і розробок, що перевищу-
ють середнє значення цього показника в певній галузі.

Згідно із Законом України "Про Загальнодержав-
ну комплексну програму розвитку високих науко-
ємних технологій" високі наукоємні технології — тех-
нології, що створюються на підставі результатів нау-
кових досліджень та науково-технічних розробок, за-
безпечують виготовлення високотехнологічної про-
дукції, сприяють запровадженню високотехнологіч-
ного виробництва на підприємствах базових галузей
промисловості [1].

Наукоємні технології є найбільш новими та прогре-
сивними технологіями сучасності. Це нанотехнології, за
допомогою яких можливо створювати штучні атоми,
квантові дроти, квантові кристали, котрі можуть бути
використані як деталі молекулярних процесорів. На базі
останніх будуть створюватися дедалі могутніші систе-
ми штучного інтелекту, котрі згодом будуть управляти
наноасемблерами, здатними збирати із атомів будь-які
речовини. Це також технології виробництва нейрочипів
для імплантування в тіла живих істот; технології, що
впливають на геноми з метою конструювання трансген-
них істот, котрих до цього не існувало в природі; нано-
медичні технології [2, с. 16].

Відомо, що створенням і розробкою таких науко-
ємних технологій на сьогодні можуть займатися висо-
коінтелектуальні люди. Але відомо, що рівень фінан-

сування таких розробок та впроваджень з боку дер-
жави надзвичайно низький. Для розвитку і подальшо-
го життя закладам вищої освіти, науково-дослідним ус-
тановам і т.п. необхідно об'єднуватися, і однією з та-
ких форм об'єднань може стати саме інтелектуальний
кластер.

Кластер як інтегровані утворення підприємств, фірм,
організацій, установ, діяльність яких знаходиться в
одній сфері бізнесу, є глобальним явищем. Вони існу-
ють як у розвинених, так країнах, що розвиваються, а
також у країнах з перехідною економікою.

На сьогодні у фаховій літературі визначення понят-
тя має часткові розбіжності, але характерною ознакою
його сутності є об'єднання окремих елементів та ком-
понентів в єдине ціле для виконання взаємодії певної
функції або реалізації певної мети.

Необхідно відзначити, що кластерний розвиток
економіки — це певний інструмент бізнесу. Ринково
орієнтоване суспільство формує правила діяльності
своїх господарюючих суб'єктів через закони, взаєми-
ни, банківський сектор, інститути підтримки і т.д. Тому
кластер, існуючих в рамках цих правил, — це ні що
інше, як особливим чином організований простір,
який дозволяє успішно розвиватися великим фірмам,
малим підприємствам, постачальникам (обладнання,
комплектуючих, спеціалізованих послуг), об'єктів
інфраструктури, науково-дослідним центрам, вузам і
іншим організаціям. При цьому важливо, що в клас-
тері досягається насамперед синергетичний ефект,
оскільки участь конкуруючих підприємств стає взає-
мовигідною [3].

Кластери можна ідентифікувати як групу фірм учас-
ників того чи іншого ринку, що об'єдналися на основі
довгострокових контрактів з метою ефективного вико-
ристання ресурсів і специфічних переваг для спільної
реалізації підприємницьких проектів. Використовуючи
переважно горизонтальні зв'язки, спеціалізацію і допов-
нюючи один одного, вони отримують можливість для
досягнення більш високих результатів.

Відмітна риса кластера — цільова підприємницька
діяльність. У рамках кластера об'єднуються не тільки
виробничий, але і інноваційний бізнес, комплексне
управління якістю продукції, сервісне обслуговування.
Об'єднання зусиль підприємців, органів управління,
суб'єктів інвестиційної та інноваційної діяльності на
певній території дає значні переваги в конкурентній бо-
ротьбі, сприяє раціоналізації виробничо-ринкових про-
цесів, перерозподілу ризиків і проведення гнучкої полі-
тики, необхідної в умовах мінливої кон'юнктури. Таке
об'єднання зусиль у розвинених країнах виявилося до-
сить ефективним.

Слід зазначити, що кластери створюють умови
для залучення інвестицій, оскільки необхідні для їх
освіти ініціатива, інновації, інтеграція, інформація,
інтерес є необхідними складовими для залучення
інвесторів.

Впровадження кластерних технологій об'єднання
підприємств сприяє зростанню ділової активності
підприємницьких структур, поліпшенню інвестиційного
клімату в країні, розвитку соціальних, економічних,
інформаційних і інтеграційних систем, що, в свою чер-
гу, дає імпульс для більш інтенсивного розвитку підприє-
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мництва, залучення інвестицій та економічного підйому
територій.

Головним завданням впровадження кластерної мо-
делі є зміна психології підприємців, розуміння ними
можливості чесного, відкритого і взаємовигідного
співробітництва всіх учасників кластерного об'єднання
заради спільної економічної вигоди.

Кластер може включати велику або малу кількість
підприємств, а також великі і малі підприємства в різно-
му співвідношенні. Він є тією "ареною", на якій здійсню-
ється реальна взаємодія між місцевими підприємниць-
кими структурами, а також між підприємницькими струк-
турами та іншими інститутами.

Характерні ознаки кластерів можна звести до 12 по-
казників:

— можливості з дослідження і розвитку;
— кваліфікація робочої сили;
— розвиток трудового потенціалу;
— близькість постачальників;
— наявність капіталу;
— доступ до спеціалізованих послуг;
— відносини з постачальниками обладнання;
— асоціюються структури;
— інтенсивність формування мереж;
— підприємницька енергія;
— інновації і навчання;
— колективне бачення і керівництво [3].
Найбільш розвинені кластери мають п'ять важли-

вих показників, перші три з яких можуть розглядатися
в якості стартових передумов для формування клас-
терів.

1. Наявність конкурентоспроможних підприємств.
Ключовою умовою для розвитку кластера є на-

явність конкурентоспроможних на ринку підприємств в
кластері. Концентрація зайнятості на депресивних
підприємствах може бути передумовою для формуван-
ня і розвитку кластера, але не є критерієм його наяв-
ності. В якості індикаторів конкурентоспроможності
можуть розглядатися: відносно високий рівень продук-
тивності компаній і секторів, що входять в кластер; ви-
сокий рівень експорту продукції і послуг; високі еко-
номічні показники діяльності компаній (такі як прибут-
ковість, акціонерна вартість).

2. Наявність конкурентних переваг для розвитку
кластера.

Наприклад, вигідне географічне положення; доступ
до сировини; наявність спеціалізованих людських ре-
сурсів, постачальників комплектуючих і пов'язаних по-
слуг, спеціалізованих навчальних закладів та освітніх
програм, спеціалізованих організацій, які проводять
НДДКР, необхідної інфраструктури та інші фактори. В
якості індикаторів конкурентних переваг території мо-
жуть розглядатися: порівняно високий рівень залучених
іноземних інвестицій на рівні підприємств або секторів,
що входять у кластер.

3. Географічна концентрація і близькість.
Ключові учасники кластерів знаходяться в гео-

графічній близькості один до одного і мають можливості
для активної взаємодії. Географічний масштаб може
варіюватися від типу і особливостей кластера і охоплю-
вати один або кілька регіонів держави. В якості індика-
торів географічної концентрації можуть розглядатися

різні показники, що характеризують високий рівень
спеціалізації даного регіону.

4. Широкий набір учасників і наявність "критичної
маси".

Кластер може складатися з компаній, що виробля-
ють кінцеву продукцію і послуги, як правило, що екс-
портуються за межі, системи постачальників комплек-
туючих, устаткування, спеціалізованих послуг, а також
професійних освітніх установ, НДІ та інших підтримую-
чих організацій. В якості індикаторів можуть розгляда-
тися показники, що характеризують високий рівень зай-
нятості на підприємствах і в секторах, що входять в кла-
стер, кількість компаній і організацій відносяться до
секторів, які входять в кластер.

5. Наявність зв'язків і взаємодії між учасниками кла-
стерів.

Одним з ключових факторів успіху для розвитку
кластерів є наявність робочих зв'язків і координації зу-
силь між учасниками кластеру. Ці зв'язки можуть мати
різну природу, включаючи формалізовані взаємини між
головною компанією і постачальниками, між самими
постачальниками, партнерство з постачальниками об-
ладнання і спеціалізованого сервісу; зв'язку між ком-
паніями, ЗВО та НДІ в рамках співпраці під час реалі-
зації спільних НДДКР і освітніх програм. Контакти між
компаніями малого та середнього розміру можуть бути
пов'язані також з координацією їх зусиль по колектив-
ному просуванню товарів і послуг на існуючі та нові рин-
ки [4].

Слід зазначити, що в кластерах різної спрямованості
спостерігається значна інноваційна активність, зацікав-
леність у розвитку та пошук нових форм взаємодії всіх
суб'єктів діяльності. Тим самим кластери розглядають-
ся як точки росту національних ринків і фактори росту
конкурентоспроможності країни на міжнародній арені.

У рамках кластерного простору виникають спе-
цифічні виробничо-економічні відносини, що визнача-
ють ефективність функціонування учасників кластера і
забезпечують умови для створення комплексного про-
дукту, конкурентного на ринку, підвищення рівня капі-
талізації суб'єктів господарювання, що входять у клас-
тер. Важливою характеристикою кластера виступає
інноваційна сприйнятливість, що формує умови для зро-
стання економіки, залучення інвестицій, посилення кон-
курентних позицій підприємств території. Використан-
ня кластерної політики при реалізації інноваційної стра-
тегії дає можливість країнам, які застосовують таку мо-
дель управління, домагатися приросту ВВП на рівні від
75 % до 90 % [5]. Стратегії реалізації інноваційної пол-
ітики можуть використовувати різні підходи до концен-
трації інтелектуальної компоненти і саме "кластерна
концентрація" інтелектуального кластера стає все при-
вабливішою.

Особливої уваги в цих умовах заслуговує розвиток
інтелектуальної компетентності трудових ресурсів, без
якого неможливе розширення виробництва наукоємних
продуктів і високотехнологічних послуг.

Інтелектуальна компетентність — це здатність пра-
цівників володіти прийомами активних когнітивних про-
цесів (осмислення, застосування, аналіз, узагальнення,
оцінка та синтез інформації), що дозволяє ефективно
вирішувати професійні завдання різного рівня склад-
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ності, використовуючи свої особистісні якості на основі
індивідуального досвіду з метою досягнення результа-
ту в певній предметній галузі. До основних характерис-
тик інтелектуальної компетентності відносять: 1) сприй-
нятливість і відкритість до інновацій; 2) наявність інно-
ваційного та креативного мислення в контексті конкрет-
них завдань; 3) вміння доводити теоретичні розробки
до техніко-технологічного втілення.

Отже, інтелектуальний кластер формується на ос-
нові мережевого принципу організації економічних
відносин його структурних елементів, за яким передба-
чається координація діяльності незалежних учасників
єдиного послугового процесу (науково-дослідного, кон-
салтингового, освітнього тощо), об'єднаних горизон-
тальними взаємозв'язками та зобов'язаннями, діяль-
ність яких направляється господарським суб'єктом —
інтегратором мережі на досягнення спільної мети.

Створення інтелектуального кластеру, здатне за
рахунок накопичення людського капіталу і досягнення
синергетичного ефекту в результаті об'єднання знань у
предметних і міжпредметних областях істотно підвищи-
ти як потенціал в сфері інноваційної, так і рівень його
використання.

Оскільки сьогодні в багатьох високотехнологічних
галузях життєвий цикл ідеї від її виникнення до реалі-
зації досить короткий, одним з можливих інструментів
підвищення віддачі від накопичених до певного момен-
ту компетенцій і їх цілеспрямованого формування відпо-
відно до майбутніх пріоритетів може стати створення
інтелектуальних кластерів як бази для інноваційного
розвитку. При цьому формування подібних кластерів
має відбуватися як мінімум на рівні регіону або на більш
високому рівні [6].

Інтелектуальні кластери є системою тісних взаємоз-
в'язків не тільки між фірмами, їх постачальниками і
клієнтами, але і між інститутами знань, серед яких ве-
ликі дослідницькі центри і університети як генератори
нових знань і інновацій забезпечують високий освітній
рівень регіону, як наслідок — модернізація економіки
окремого регіону і економіки загалом. З'являється мож-
ливість координування зусиль і фінансових засобів як
передбачених у бюджетах різних рівнів, так і приватно-
го капіталу для створення нового продукту і технологій
і виходу з ними на ринок. У межах кластера стає мож-
ливим вибудовування замкнутого технологічного лан-
цюжка — від створення продукту до його виробництва

і виходу на ринок. Разом з тим, цей ланцюжок дозво-
ляє значною мірою економити державні інвестиційні
кошти з максимізацією економічного та соціального
ефекту.

Інтелектуальний кластер характеризується:
— галузевими мережами організацій, що надають

інтелектуальні послуги. Це внутрішньопослугові мережі
надання конкретного виду послуг (освітні, консалтин-
гові, культурні тощо мережі) та міжпослугові мережі
надання різних видів інтелектуальних послуг;

— міжгалузевими мережами, що є організаційною
формою економічних зв'язків організацій, що надають
інтелектуальні послуги та, по-перше, постачальників
ресурсів (ресурсні мережі); по-друге, споживачів інте-
лектуальних послуг (клієнтські мережі); по-третє, учас-
ників різних стадій інноваційного процесу (інноваційні
мережі);

— регіональні соціальні мережі, включення у які
організацій, що надають інтелектуальні послуги сприяє
реалізації їх ролі як чинника людського розвитку у ре-
гіоні.

Слід зазначити, що, по-перше, всі види інтелектуаль-
них кластерів можуть бути створені як державними (ко-
мунальними), так і приватними комерційними та неко-
мерційними організаціями, що діють у сферах освіти,
охорони здоров'я, консалтингу, науково-технічного
обслуговування, соціально-культурних послуг. Це дер-
жавні та приватні школи, вищі навчальні заклади,
лікарні, консультаційні та науково-технічні центри та ін.
По-друге, головними регуляторами діяльності суб'єктів,
що надають інтелектуальні послуги, є ринок інтелекту-
альних послуг, спеціальні акти державно-нормативної
регламентації діяльності в сферах освіти, охорони здо-
ров'я, консалтингу, науково-технічного обслуговуван-
ня, закони та підзаконні акти, що регулюють підприєм-
ницьку діяльність, саморегульовані організації: різні
асоціації, об'єднання, спілки медичних працівників, кон-
сультантів, працівників освіти, науки та ін.

Джерелами фінансового забезпечення розробки
інтелектуальних кластерів на сьогодні можуть бути
власні, позикові та залучені ресурси (табл.1).

Власні джерела — це кошти, вкладені учасниками
кластера, а також кошти, що формуються як резуль-
тат фінансової та виробничо-господарської діяльності
кластера загалом, що визначається результатами
діяльності окремих його учасників. Позиковими дже-

Власні джерела 
Позикові 
джерела 

Залучені джерела 

Власні кошти підприємств-
учасників кластера 

Банківські 
позики 

Субвенції та державне 
інвестування 

Прибутки від виробничо-
господарської, фінансової 
діяльності кластера 

Комерційні 
позики 

Кошти регіональних і 
місцевих організацій 
сприяння економічному 
розвитку 

Пайові внески учасників 
кластера 

Лізингові 
угоди 

Кошти міжнародних 
цільових фондів 

Кошти статутного та 
амортизаційного фондів 

Андеррайтинг Інша безоплатна 
фінансова допомога 

Кошти координаційного 
центру (Ради кластера) від 
основної діяльності 

 Кредиторська 
заборгованість 

Внутрішнє запозичення за 
рахунок власних джерел 

 Кошти венчурних 
фондів 

Таблиця 1. Джерела фінансового забезпечення розробки інтелектуальних кластерів
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релами є банківський кредит на поповнення обігових
коштів, а також кредиторська заборгованість, яка ос-
таннім часом практично виступає головним джерелом
короткотермінового фінансування суб'єктів господа-
рювання.

Проте стосовно кластера цей поділ має певні особ-
ливості. Власними джерелами є: кошти статутного,
амортизаційного фондів, нерозподілений прибуток
підприємства-реалізатора, власні кошти одноосібних
виробників і кошти некомерційної організації — коор-
динаційного центру від основної діяльності, ресурси
кредитних спілок, створених суб'єктами кластера. До
позикових та залучених джерел формування фінансо-
вого капіталу слід віднести кошти суб'єктів підприєм-
ницької діяльності, що не є безпосередніми членами, але
можуть бути учасниками кластера, кошти населення,
іноземні інвестиції, бюджетні асигнування під реалізації
регіональних програм у межах кластера, ресурси банків
і небанківських фінансово-кредитних установ [7], залу-
чені коштів за допомогою андеррайтингу, кошти венчур-
них фондів та "бізнес-ангелів".

Також в інтегрованих структурах поширеною є
практика взаємного кредитування, що передбачає
фінансування визначеної операції чи проекту одного
з учасників об'єднання з кредитів, наданих іншими
учасниками об'єднання. Таке джерело формування
фінансового капіталу інтегрованої структури (внут-
рішнє запозичення за рахунок власних джерел) —
ефективний інструмент оперативного фінансування
учасників групи, що дає змогу швидко перерозподі-
лити фінансовий капітал для реалізації передбачених
завдань [8].

ВИСНОВОК
Проведене нами дослідження свідчить про те, що

на сьогодні інтелектуальна кластерна модель розвит-
ку є надзвичайно актуальною та необхідною. Така мо-
дель дає змогу поєднувати інтереси різних структур,
стає передумовою формування специфічних соціаль-
но-економічних відносин, забезпечує створення спри-
ятливої інфраструктури та бізнес-клімату. Саме завдя-
ки розвитку і впровадженню наукоємних технологій
можливе певне економічне зростання. Проведене дос-
лідження не вичерпує всіх питань означеної пробле-
ми, а відкриває перспективу для розробки фінансових
механізмів забезпечення діяльності інтелектуальних
кластерів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З кожним роком інтенсивний розвиток промисло-

вості та послуг пред'являє до фахівців будь-якої сфе-
ри діяльності нові, більш високі, вимоги до рівня знань
техніки, програмного забезпечення, нормативних до-
кументів тощо. В таких умовах наявність освіченого,
добре підготовленого працівника є ключовим факто-
ром для збереження конкурентоспроможності у
світовій економіці. Тим більше, коли мова йде про сфе-
ру життєзабезпечення населення, альтернативи якої
немає. На забезпечення якості питної води, якості по-
слуг з питного водопостачання та водовідведення,
впливають у тому числі і кваліфікація і компетентність
працівників підприємства водопровідно-каналізаційно-
го господарства.

УДК 351:628.1](477)

Н. І. Олійник,
д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри економічної
політики та врядування Національної академії державного управління
при Президентові України, м. Київ, Україна
І. І. Крилова,
к. ю. н., докторант Національної академії
державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

ПИТАННЯ АТЕСТАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

N. Olijnyk,
Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Policy
and Governance of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine
I. Krylova,
Candidate of Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President
of Ukraine, Kyiv, Ukraine

QUESTIONS OF APPROVAL AND CERTIFICATION OF EMPLOYEES IN WATER SUPPLY
AND WASTEWATER SECTOR

У статті розглянуто питання оцінки відповідності персоналу у сфері водопостачання та водовідве-
дення. Проаналізовано нормативно-правові акти у сфері освіти, професійної підготовки персоналу,

стандартизації та сертифікації, водопостачання та водовідведення та суміжних галузей та особли-

вості сертифікації і атестації в них. Визначено різницю між процедурами "атестація" і "сертифікація"

та їх характерні риси. Опрацьовано питання застосування понять "атестація" та "сертифікація" в нор-

мативно-правових актах. Розглянуто міжнародні норми щодо навчання та професійної підготовки

кадрів у водному секторі. Розглянуто міжнародну практику з підготовки фахівців водопровідно-кана-

лізаційного комплексу. Охарактеризовано стан оцінки відповідності персоналу в Україні, наведено

його характерні риси, систематизовано проблемні питання. Запропоновано впровадження оцінки

відповідності персоналу у сфері водопостачання та водовідведення.

The article deals with issues of personnel compliance in the field of water supply and wastewater. The

normative-legal acts in the sphere of education, personnel training, standardization and certification, water

supply and wastewater and related industries, and the peculiarities of certification and attestation in them

are analyzed. The difference between the attestation and certification procedures and their characteristics

are determined. The international standards concerning training and vocational training of personnel in the

water sector are considered. The status of staff assessment in Ukraine is described. The introduction of

assessment of personnel compliance in the field of water supply and wastewater is proposed.

Ключові слова: водопостачання та водовідведення, оцінка відповідності, кваліфікація, атестація, сертиф-
ікація персоналу.

Key words: water supply and wastewater, conformity assessment, qualification, certification, certification of personnel.

Для вирішення цих завдань необхідна підготовка
фахівців на новому науково-технічному, методичному та
інформаційному рівні, на міжнародно визнаній основі.
Нинішнє законодавство про питну воду, питне водопоста-
чання та водовідведення не містить вимог щодо кваліфі-
кації та компетентності фахівців галузі, щодо оцінки якіс-
них показників персоналу. Тому запровадження в Україні
системи безперервного підвищення професійного рівня на
навчальних програм з незалежною сертифікацією та пер-
іодичним підтвердженням кваліфікації спеціалістів є на-
гальною проблемою, вирішення якої дасть можливість
запровадити ефективної державну політику у сфері водо-
постачання та водовідведення, забезпечити якість питної
води та послуг з питного водопостачання та водовідведен-
ня. Саме ці питання визначили напрямок дослідження.

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.55
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженнями у галузі державного регулювання

та житлово-комунального господарства, в тому числі
сфери водопостачання та водовідведення, займалися
такі науковці, як: П. Анпілогов, Є. Антонова, В. Венгер,
А. Бабак, О. Білянський, Н. Гура, Н. Журба, І. Запатріна,
Г. Семчук, Н. Олійник, Ю. Хіврич, О. Ігнатенко, О. Гор-
бунова, О. Романюк, В. Тітяєв, В. Михайленко, О. Дим-
ченко, Є. Кайлюк, О. Кучеренко, Н. Матвеєв, В. Ніко-
лаєв, Г. Оніщук, Л. Шаповал, Т. Юр'єв, Т. Качал, Ю. Лега,
О. Тищенко, В. Полуянов, В. Торкатюк, Л. Шутенко,
Т. Юр'єва, І. Осипенко, В. Дорофієнко, Г. Лубенець,
М. Кондратьєва, В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко, В.Д. Ба-
куменко, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, В.Я. Малиновсь-
кий, Н.Р. Нижник, О.Ф. Скакун, О.І. Ющик, Г.В. Атаман-
чук, І.Л. Бачило, Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарєв, Г.Х. По-
пов, Ю. М. Старілов, Ю.О. Тихомиров, В.Є. Чиркин та
інші.

Питанням формування системи сертифікації персо-
налу займалися такі дослідники, як Дж. Хейл, Дж.
Маккілліп, М. Лінглік-Холл, А.М. Яшин, Г.В. Ніколаєва,
Н.Д. Машукова, Н.Ю. Посталюк, М.Є. Курочкін, М.Я.
Мухаровський, О.І. Глухова. Разом з тим питання оці-
нювання персоналу у сфері водопостачання та водо-
відведення, підтвердження їх відповідності сфери во-
допостачання та водовідведення, побудови системи
незалежної сертифікації у сфері потребує окремого
дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Основною метою написання даної статті є аналіз

стану нормативно-правової бази у сфері водопостачан-
ня та водовідведення, з питань професійної підготовки,
стандартизації для формування підходу щодо побудо-
ви системи оцінки в цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема забезпечення ринку праці кваліфіковани-

ми кадрами не є проблемою конкретної галузі народ-
ного господарства, це проблема системна, яка вирі-
шується на державному рівні. Для забезпечення еконо-
мічного розвитку країни постійно необхідні нові кадри,
які б мали відповідний рівень кваліфікації, володіли
інформаційними технологіями, могли б адаптуватись до
практичної діяльності в ринкових умовах. Велику роль
для розвитку кадрового потенціалу відіграють держав-
на політика, моделі поведінки, які формуються в про-
цесі навчання, життєві принципи, базові уявлення про
світ та інноваційний розвиток, прагнення до удоскона-
лення, здатності людини тощо.

В умовах ринкового середовища результативність
діяльності підприємств вирішальною мірою залежить від
якісних характеристик персоналу та вміння управлінсь-
кого апарату ефективно використовувати цей найваж-
ливіший виробничий ресурс. Ефективне управління пра-
цівниками вимагає періодичного їх оцінювання й атес-
тування для вирішення таких питань: планування потреб
у залученні нових працівників; переміщення наявних
всередині організації; звільнення працівників; підвищен-
ня їх кваліфікації і планування професійних кар'єр, ство-
рення резерву кадрів; визначення і диференціації вина-
город; підвищення ефективності мотивування праці та

її якості; оптимізація обміну інформацією між керівни-
ками і підлеглими; проведення організаційних змін. Ви-
сновки оцінювання й атестування персоналу впливають
на ефективність системи управління організацією і пе-
ребіг виробничо-господарських та управлінських про-
цесів у ній [7, 6].

Атестація персоналу, на відміну від сертифікації
(про яку країна дізналась у 1990-х роках), як метод оці-
нювання персоналу, прийшла в сучасні організації з ра-
дянського минулого. Найбільшої актуалізації на зако-
нодавчому рівні це питання набуло після прийняття Дер-
жавної програми економічного і соціального розвитку
України на 2010 рік, яка визначила за необхідне врегу-
лювати систему професійного навчання та підтверджен-
ня кваліфікації працівників, зайнятих у різних сферах
економічної діяльності, спрямованої на забезпечення
потреб сучасного виробництва у кваліфікованих робіт-
никах та фахівцях, підвищення їх кваліфікаційного рівня
шляхом професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації, атестації та сертифікації [6].

Необхідність законодавчого врегулювання цього
питання була викликана різким зменшенням обсягів на-
вчання кадрів на виробництві. Так, у 2007 році підви-
щенням кваліфікації було охоплено 9,2 % штатної
кількості працівників, в 2010 році — лише 8,6 % обліко-
вої кількості штатних працівників. Періодичність підви-
щення кваліфікації складала в середньому по Україні
раз на 12 років проти нормативної — раз на 5 років. На
багатьох підприємствах прийом на роботу здійснював-
ся без попереднього професійного навчання працівників
за професіями, яких вони не мали, що призводило до
зниження ефективності їх виробничої діяльності та
підвищення ризику травматизму. Проблема зниження
якості робочої сили ускладнювалась також демографі-
чними ризиками. Старіння та поступове вибуття висо-
кокваліфікованих працівників, третина яких на багатьох
підприємствах мала передпенсійний вік, призводила до
гострого дефіциту кваліфікованих кадрів з основних ви-
робничих професій. Як наслідок, було прийнято Закон
України "Про професійний розвиток працівників".

Про те, що персонал можна сертифікувати, що існує
Міжнародна організація з питань стандартизації, краї-
на дізналась за часів незалежності у зв'язку з активним
впровадженням міжнародних стандартів. Внаслідок
чого було прийнято Декрет Кабінету Міністрів України
"Про стандартизацію і сертифікацію", яким було унор-
мовано систему стандартизації і сертифікації продукції
(процесів, робіт і послуг) для життя, здоров'я та майна
громадян, охорони навколишнього природного середо-
вища [13]. Сертифікація, в основному, сприймалась як
сертифікація продукції. Співробітництво в галузі оцін-
ки стандартів та оцінки відповідності між Україною та
Європейським співтовариством було закріплено в Угоді
про партнерство та мало сприяти взаємному визнанню
в питаннях оцінки відповідності та покращити якість ук-
раїнської продукції [16].

Для забезпечення розумiння сутностi процедури
оцінювання персоналу необхідно проаналізувати понят-
тя "атестація" і "сертифікація", які застосовуються в на-
шому законодавстві.

У науковій літературі під атестацією розуміють про-
цедуру визначення рівня, кваліфікації знань, практич-
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них навиків, ділових якостей працівників і встановлен-
ня їх відповідності (не відповідності) робочим місцям,
посадам, які вони займають, виявлення їх потенціаль-
них можливостей. Мета атестації — раціональне роз-
міщення працівників, ефективне використання їх знань,
навичок, умінь. Основне завдання атестації — не конт-
роль виконання, а виявлення резервів підвищення рівня
віддачі працівників. За результатами атестації керівник
організації має право приймати рішення щодо: підви-
щення (пониження) працівника в кваліфікаційній кате-
горії; підвищення (пониження) посадового окладу; ви-
значення винагород; вирішення підвищення кваліфі-
кації, набуття нової спеціальності. Атестація спрямова-
на на пошук резервів підвищення продуктивності праці,
зацікавленості працівників у результатах своєї праці та
організації; на оптимальне використання економічних
стимулів і соціальних гарантій, а також на створення
умов для динамічного і всебічного розвитку особистості.
Відповідно до існуючої практики атестація повинна про-
водитись періодично, тобто один раз в п'ять років;
відносно керівників і спеціалістів виробничих галузей
народного господарства — один раз в три роки;
майстрів, начальників цехів — один раз в два роки. Ви-
діляють три види атестації: підсумкову, проміжну і спеці-
альну [17].

Законодавчо поняття "атестація" визначено як про-
цедуру оцінки професійного рівня працівників кваліфі-
каційним вимогам і посадовим обов'язкам, проведення
оцінки їх професійного рівня [12].

Під "сертифікацією персоналу" в науковій літера-
турі розуміють процедуру підтвердження відповідності,
за допомогою якої незалежний акредитований орган із

сертифікації персоналу в письмовій формі робить ви-
сновок про те, що працівники сертифікованої організації
відповідають професійним стандартам (кваліфікаційним
вимогам) [15].

Законодавчо поняття "сертифікація" визначено як
підтвердження відповідності третьою стороною (осо-
бою, яка є незалежною від особи, що надає об'єкт оцін-
ки відповідності, та від особи, що заінтересована в та-
кому об'єкті, як споживач чи користувач), яке стосуєть-
ся продукції, процесів, послуг, систем або персоналу
[14]. Законодавець передбачив обов'язкову, добро-
вільну, міжнародну, національну сертифікації.

Аналіз чинних нормативно-правових актів різних
сфер регулювання показав неоднозначність і неузгод-
женість застосування термінів "атестація" та "сертифі-
кація". Що говорить про помилкове сприйняття цих
термінів, як синонімів. Але вони мають принципову
різницю. "Атестація персоналу" і "сертифікація персо-
налу" є різними процедурами, різними видами оціню-
вання працівників, що має бути чітко врегульовано за-
конотворцем, так само як і оформлення результатів
такої оцінки персоналу.

Таблиця 1 відображає основні моменти різниці між
атестацією та сертифікацією персоналу.

Таким чином механізм оцінки відповідності персо-
налу було запроваджено на законодавчому рівні і
підтримано на практиці. Сьогодні функціонують систе-
ми сертифікації/атестації аудиторів, адвокатів, бухгал-
терів, енергоаудиторів, фахівців з обстеження інженер-
них систем, архітекторів, виконавців робіт (послуг), по-
в'язаних із створенням об'єктів архітектури тощо. За-
проваджується професійна атестація управителів жит-

Таблиця 1. Різниця між атестацією і сертифікацією

Атестація Сертифікація 
Процедура оцінки професійного рівня працівників 
кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення 
оцінки їх професійного рівня (ст. 1 Закон України «Про 
професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI) 

Підтвердження відповідності третьою стороною (особою, яка є 
незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та 
від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач чи 
користувач), яке стосується продукції, процесів, послуг, систем 
або персоналу (ст. 1 Закону України «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII) 

Атестація персоналу охоплює, з певними винятками, всіх 
керівників і професіоналів та фахівців організації, має в 
основному масовий характер 

Сертифікація працівників, хоч теж може стосуватися значної 
частини персоналу, включаючи робітників, але для неї здебільш 
властивий індивідуальний характер 

Мета атестації - перевірка відповідності робітника займаній 
посаді (в т.ч. раціональне розміщення працівників, ефективне 
використання їх знань, навичок, умінь) 
 

Мета сертифікації персоналу - підтвердження професійної 
спеціалізації персоналу, захист інших суб’єктів від отримання 
ними неякісних послуг (у т.ч. оцінка рівня підготовки, 
професійних знань, навичок і досвіду фахівця для підтвердження 
його відповідності встановленим вимогам і визначення його 
можливостей належним чином здійснювати конкретні дії в тій чи 
іншій сфері діяльності) 

Атестація пов’язана з трудовими відносинами, здійснюється 
комісією, керівництвом роботодавця 

Перевірка рівня кваліфікації спеціалістів здійснюється 
уповноваженим органом (а не безпосереднім керівництвом 
підприємства, де вони працюють) 

Результат атестації:  
рішення про відповідність або невідповідність працівника 
займаній посаді або виконуваній роботі (класичний варіант). 
При кваліфікаційній атестації, яка проводиться після первинної 
професійної підготовки робітників, присвоюється кваліфікація 
«кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного 
розряду (класу, категорії, групи) та видається свідоцтво про 
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.  
Наприклад, у законі про адвокатуру та адвокатську діяльність, 
атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом, є 
кваліфікаційний іспит. У результаті якого адвокату видається 
свідоцтво 

Результат сертифікації: документ про відповідність - декларація  
(в тому числі декларація про відповідність), протокол (у тому 
числі протокол випробувань), звіт, висновок, свідоцтво, 
сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який 
інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які 
стосуються об’єкта оцінки відповідності 

Інші варіанти, що зустрічаються в законодавстві.  
Зокрема в будівельному законодавстві, результат атестації -
кваліфікаційний сертифікат. 
У законодавстві про енергоефективність будівель, результат 
атестації - кваліфікаційний атестат 

У законі про аудиторську діяльність, сертифікація – це визначення 
кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю. 
В результаті якої видається сертифікат 
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лового будинку. Очолюють цю діяльність, як правило,
професійні співтовариства, та уповноважені саморегу-
люванні організації. Зазначені системи сертифікації/
атестації персоналу функціонують на своїх професій-
них стандартах, оскільки на державну рівні такі стан-
дарти (вимоги) до цих спеціальностей відсутні.

Оновлений Закон про освіту від 05.09.2017 змінив
структуру та рівні освіти, і запровадив рівні Національ-
ної рамки кваліфікацій [9]. Згідно із ст. 35 цього Зако-
ну, в Україні функціонують Національна рамка кваліфі-
кацій та галузеві рамки кваліфікацій. Національну рам-
ки кваліфікацій було розроблено як структурований
опис кваліфікаційних рівнів, який: впроваджує резуль-
татний (оснований на результатах навчання) підхід до
здобуття та присвоєння кваліфікацій; охоплює усі типи
кваліфікацій — освітні та професійні; запроваджує
4 базові компетентності та інтегральну компетентність
як основу для опису кваліфікацій; є базою для забезпе-
чення прозорості та порівнянності вітчизняних кваліфі-
кацій на національному та міжнародному рівнях. Галу-
зевих рамок кваліфікацій, які б конкретизували опис їх
рівнів у термінах компетентностей, що характерні для
кваліфікацій певної галузі знань та/або виду економіч-
ної діяльності, затверджених в установленому порядку
нині немає.

Сфера водопостачання і водовідведення є сферою
життєзабезпечення населення, складовою національної
безпеки країни, пріоритетною сферою економіки, при-
родною монополією, яку складають всі суб'єкти госпо-
дарювання, що виробляють питну воду, забезпечують
населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною
водою шляхом централізованого і нецентралізованого
питного водопостачання, надають послуги з водовідве-
дення [11]. Діяльність цих суб'єктів господарювання
безпосередньо пов'язана із життям та здоров'ям гро-
мадян, які є споживачами послуг з водопостачання та
водовідведення, з екологічною безпекою джерел водо-
постачання та навколишнього середовища. Тому вона
потребує особливого рівня персоналу та відповідаль-
ності, що має бути врегульовано законодавчо. Разом з
тим, в Законі України "Про питну воду, питне водопос-
тачання та водовідведення", який визначає правові, еко-
номічні та організаційні засади функціонування систе-
ми питного водопостачання та водовідведення, нічого
не сказано про підтвердження відповідності, про квалі-
фікаційні вимоги до персоналу, який керує та експлуа-
тує об'єкти цієї сфери.

Загальні правові та організаційні засади проведен-
ня процедур оцінки відповідності визначені Законом
України "Про технічні регламенти та оцінку відповід-
ності" [14]. Законодавець визначив законодавчо вре-
гульовану і законодавчо неврегульовану сфери, де
застосовується процедура оцінки відповідності. З
01.01.2018 року, в Україні, в законодавчо регульованій
сфері застосовується єдина процедура оцінки відпові-
дності продукції — згідно з Технічними регламентами,
які розповсюджуються на конкретну продукцію.

Згідно із ч.3. ст.2 дія цього Закону не поширюється
на обов'язкову оцінку відповідності послуг. Обов'язко-
ва оцінка відповідності послуг здійснюється відповідно
до законодавства (що є суто декларативною нормою).
Таким чином, сфера водопостачання та водовідведен-

ня, не підпадає під законодавчо врегульовану сферу
застосування єдиної процедури оцінки відповідності (ані
стосовно персоналу, ані стосовно послуг). У разі, якщо
продукція, послуги, персонал не підпадають під дію Тех-
нічних регламентів, проте, і виробники (постачальники),
і споживачі зацікавлені в наявності сертифіката відпов-
ідності на таку продукцію (виробники — для підвищен-
ня конкурентоспроможності, іміджу, впевненості в
стабільній якості продукції, що виготовляється, спожи-
вачі — для впевненості того, що продукція, відповідає
встановленим вимогам), діє процедура добровільної
сертифікації. Законом України "Про технічні регламен-
ти та оцінку відповідності" не передбачено будь-яких
вимог до здійснення добровільної оцінки відповідності.
Добровільна оцінка відповідності здійснюється на доб-
ровільних засадах, в будь-яких формах, включаючи
випробування, декларування відповідності, сертифіка-
цію та інспектування, та на відповідність будь-яким за-
явленим вимогам. Документи про відповідність, видані
за результатами добровільної оцінки відповідності, виз-
наються згідно з правилами, визначеними українським
та іноземним органами з оцінки відповідності, які до-
мовляються про таке визнання, або згідно з правилами
міжнародних чи регіональних систем оцінки відповід-
ності, членами яких є український та іноземний органи
з оцінки відповідності. Тобто в законодавчо неврегуль-
ованій сфері визнаний орган сертифікації має право
використовувати міжнародні стандарти, системи якості
тощо. Наприклад, документи, що встановлюють вимо-
ги до процедури сертифікації персоналу: ISO, SNT-TC-
1A, EN, ГОСТ, ДСТУ та інші процедурні документи.

У глобальному світовому контексті, водний сектор
є найбільшим після нафтового та енергетичного за
рівнем надання послуг та функціонування, і потребує
кваліфікованих кадрів. У більшості зарубіжних країн
сформовано ринок послуг з питного водопостачання та
водовідведення, який, в свою чергу, формує вимоги до
операторів водопостачання та водовідведення, невико-
нання яких робить їх неконкурентоспроможними. А ви-
моги до професійної кваліфікації та сертифікації опе-
раторів водопостачання та водовідведення є частиною
державного регулювання галузі, і унормовано на зако-
нодавчому рівні.

Наприклад, в Австрії освіта та навчання є важливи-
ми елементами австрійської системи водопостачання.
Під час адаптації австрійського законодавства до Вод-
ної директиви ЄС, вимоги до кваліфікації та навчання
персоналу цього сектору стали частиною державної
політики. Питанням підвищення кваліфікації та навчан-
ням спеціалістів "майстрів води" у водному секторі пе-
реймаються некомерційні асоціації: Австрійська асо-
ціація газу і води (ОVGW) та Австрійська асоціація з ке-
рівництва стічними водами та відходами (ОWAV) [8]. В
законодавстві Литви передбачені кваліфікаційні вимо-
ги до операторів води та стічних вод [10]. Система, "под-
війного навчання" в Німеччині забезпечується тісною
співпрацею уряду Німеччини спільно з операторами та
асоціаціями підприємств водного господарства, які го-
тують навчальні програми. Зокрема активна діяльність
у питанні навчання, підвищення кваліфікації, видання
інструкцій та посібників для спеціалістів водного сек-
тора проводиться Германським водним партнерством
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(GWP), яке є розробником міжвідомчої стратегії роз-
витку кадрового потенціалу у водному секторі [4]. В
Британії, Партнерство у сфері енергетики та комуналь-
них послуг (The Energy & Utilities Skills Partnership), ство-
рене із 28 провідних організацій у сфері енергетики и
комунального господарства затвердило Стратегію онов-
лення трудових ресурсів і професійних навичок в галузі
до 2020 р., яка передбачає співробітництво з держав-
ними установами, регуляторами в питанні стимулюван-
ня збільшення інвестицій в професійну підготовку
кадрів, перегляду та затвердження навчальних програм,
методів навчання для підвищення компетенції профе-
сіоналів галузі [2]. За рік реалізації Стратегії було відміче-
но певний прогрес, до якого відносять створення неза-
лежної оціночної служби з енергетики комунального
господарства (EUIAS), яка дає учням галузі можливість
продемонструвати компетентність працювати в критич-
но важливих галузях промисловості; більше 2000 учнів
пройшли стажування в енергетичних і комунальних
організаціях. Ще 250 вже пройшли через службу оцін-
ки кінцевих точок EUIAS і зайнялися роботою в цьому
секторі з такими провідними компаніями, як E.ON,
Electricity North West, Morrison Utility Services, Scottish
& Southern Electricity Networks, Severn Trent Water і UK
Power мереж тощо [1]. У Франції Міжнародне бюро по
водним ресурсам (IOWater) є некомерційною асоціа-
цією, утвореною Інститутом водних ресурсів, Міжнарод-
ним навчальним центром з управління водними ресур-
сами (CEFIGRE), Французькою асоціацією з вивчення
водних ресурсів (AFEE), займається питанням підготов-
ки фахівців та проектами інституційної підтримки у вод-
ному секторі [3]. Крім того, питанням технічної профе-
сійної освіти у водному секторі переймається Міжнарод-
ний центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, діяльність якого направ-
лена на скорочення дефіциту професійних навичок та
задоволення потреб ринку праці водного сектору [5].
Міжнародний досвід створення систем сертифікації та
підвищення кваліфікацій показує, що система сертифі-
кації (оцінки відповідності персоналу) повинна мати га-
лузевий напрямок на рівні незалежних організацій,
об'єднаних за професійним галузевим напрямком, а також
підтримку держави та відповідну державну політику.

У сфері водопостачання та водовідведення Украї-
ни, на нашу думку, необхідно передбачити створення
системи оцінки та сертифікації кваліфікації випускників
вищих навчальних закладів та професійно-технічних
закладів, а також персоналу підприємств водопровід-
но-каналізаційного господарства, за участі профільних
міністерств, саморегулівних організацій, підприємств-
роботодавців, учбових закладів. Окрім оцінки відпо-
відності та сертифікації кваліфікації система має перед-
бачити утворення навчальних базових центрів, на базі
навчальних закладів в тому числі. Слід зазначити, що
об'єктами сертифікації у сфері водопостачання та во-
довідведення окрім кваліфікації спеціалістів мають ста-
ти і послуги з водопостачання та водовідведення, рівень
якості яких в має відповідати встановленим стандартам.
Це питання потребує більше глибокого дослідження.

Підсумовуючи викладене, стан оцінки відповідності
персоналу, в тому числі і у сфері водопостачання та во-
довідведення, можна охарактеризувати наступними
показниками: сертифікація і атестація персоналу, як

процедури оцінки відповідності, використовуються дер-
жавою в якості інструменту державного регулювання,
але не в усіх галузях господарства (зокрема, в сфері
водопостачання та водовідведення таких процедур
профільним законом не визначено); система сертифі-
кації і атестації була позбавлена системного підходу в
реалізації (впровадження здійснювалось на практиці без
належного наукового дослідження); в нормативно-пра-
вових актах прослідковується нечіткість та неузгод-
женість термінології "атестація" та "сертифікація", що
призводить до їх некоректного застосування та нео-
днозначного розуміння; в галузевих нормативно-право-
вих актах у сфері освіти, професійної підготовки кадрів,
галузевих напрямків відсутній чіткий механізм взаємодії
всіх учасників процесу: освітніх установ, підприємств-
роботодавців, профільних міністерств, регуляторів,
профільних професійних асоціацій тощо.

ВИСНОВКИ
Функціонування і розвиток будь-якої галузі народ-

ного господарства без кваліфікованих працівників не-
можливий. Особливо це стосується сфери водопоста-
чання та водовідведення, яка забезпечує життєво-
необхідним ресурсом та послугами мільйони споживачів
щодня, 24 години на добу. Жодна людина і жодна га-
лузь виробництва не обійдеться без питної води і вида-
лення стічних вод. Жодна програма розвитку населе-
ного пункту, регіону, країни в цілому, не реалізується
без розвитку інфраструктури, до складу якої входить
сфера водопостачання та водовідведення. Робота во-
допровідно-каналізаційного господарства дуже склад-
на і структурована і потребує кваліфікаційного персо-
налу. Підприємства водопровідно-каналізаційного гос-
подарства, як роботодавці, мають безпосередньо бра-
ти участь у формуванні вимог до навчання, до надання
кваліфікації випускникам вищих навчальних закладів та
професійно-технічних закладів, до організації практич-
ної діяльності для випускників, до формування профе-
сійних стандартів та галузевих рамок кваліфікації. Стан
сфери і об'єктів водопостачання та водовідведення,
модернізація та запровадження новітніх технологій,
професійна підготовка робочого персоналу галузі,
приведення навчальних програм у відповідність до су-
часних реалій — все це елементи пов'язаної системи,
яка має регулюватись державою.
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VOLUNTEER POTENTIAL FOR PUBLIC MONITORING IN THE PUBLIC SERVICES SYSTEM

У статті обгрунтовано доцільність залучення до процесу надання публічних послуг волонтерсь-

ких ініціатив, у частині здійснення громадського моніторингу за якістю надання послуг насе-

ленню територіальної громади, шляхом активізації взаємодії органів місцевого самоврядування

з представниками громадянського суспільства. Сьогодні розвиток громад, забезпечення ви-

сокої конкурентоспроможності без інноваційних управлінських підходів неможливі, тому взає-

модія органів публічного управління та волонтерських рухів є ефективним інструментом у про-

цесі соціального розвитку територій. Визначено, що волонтерський рух є процесом самоорга-

нізації місцевих громад, який дає змогу швидко та ефективно реагувати на виклики часу, залу-

чаючи до підтримки найбільш уразливих верств населення. В статті обгрунтовано теоретичні

засади взаємодії органів публічного управління та волонтерських рухів в умовах суспільних

трансформацій. Визначено, що здійснення конструктивної співпраці зазначених суб'єктів на

основі принципу емерджентності, в контексті надання послуг на місцевому рівні, сприятиме

формуванню простору відкритості та довіри, створенню сприятливого середовища для опти-

мізації системи публічних послуг, підвищенню ефективності обслуговування населення та своє-

часного задоволення потреб та запитів громадян. Запропоновано практичний алгоритм орга-

нізації громадського моніторингу за якістю надання публічних послуг із залученням волонтерсь-

кого потенціалу, який налічує чотири етапи: організаційний, дослідницький, аналітичний, звітно-

інформаційний.

The article substantiates the expediency of involving volunteer initiatives in the process of providing

public services, in the part of carrying out public monitoring of the quality of providing services to the

territorial community population, by enhancing the interaction of local self-government with

representatives of civil society. Today, the development of communities, ensuring high

competitiveness without innovative management approaches are impossible, therefore, the

interaction of public administration authorities and volunteer movements is an effective tool in the

process of social development of the territories. It has been determined that volunteer movement is

a process of self-organization of local communities, which allows them to respond quickly and

effectively to the challenges of time, involving the support of the most vulnerable segments of the

population. The article substantiates the theoretical principles of interaction between public

administration and volunteer movements in the conditions of social transformations. It was

determined that the constructive cooperation of the abovementioned subjects, based on emergence

principle, in the context of the provision of services at the local level, will facilitate the formation of

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.61
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес децентралізації влади, що грунтується на

Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, передбачає проведен-
ня реформи управління в державі, основи якої поляга-
ють в перерозподілі завдань, повноважень, ресурсів між
органами влади на центральному, регіональному та
місцевому рівнях, зокрема передачу повноважень,
функцій та ресурсів від держави органам місцевого са-
моврядування з одночасним наданням їм фінансової
самостійності, зміцнення основ місцевого самовряду-
вання. В ході процесу децентралізації повноважень на
міський рівень особливої актуальності набуває питання
надання публічних послуг як "сервісу" для задоволен-
ня потреб громадян на певній території. Вітчизняний
науковець В.С. Куйбіда [7] підкреслює: "Від органів
місцевого самоврядування вимагається не тільки відкри-
тість, прогнозування і врахування змін зовнішнього се-
редовища, забезпечення зворотного зв'язку зі спожи-
вачами послуг, а й націленість на інновацію, пошук но-
вих організаційно-функціональних принципів і методів
діяльності". Безумовно, реалізація ідеї "сервісної дер-
жави", яка полягає в удосконаленні процесу надання
публічних послуг, є ключовою умовою реформування
органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування, де децентралізація повноважень з надання
публічних послуг є одним з фундаментальних принципів
системи державного управління, що призводить до
підвищення якості надання публічних послуг й покра-
щення результатів роботи органів місцевої влади.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА
ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Вкрай важливим у даному контексті вбачається якіс-
не надання послуг. Покладені в основу визначення
"якості послуги" критерії оцінки послуг споживачами,
були сформульовані зарубіжними авторами А.Ф. Ва-
сильєвою, Ф. Котлером, А.Б. Майдировою, Л.А.Мицке-
вич, Е.В. Морозовою, С.С. Муксимовим, К.О. Усачовою.

openness and trust, creating a favorable environment for optimizing the public services system,

improving the efficiency of public services and timely meeting the needs and requests of citizens. A

practical algorithm was proposed for organizing public monitoring of the quality of public services

provision with the involvement of volunteer potential has four stages: organizational, research,

analytical, reporting and information.

Ключові слова: публічні послуги, волонтерський рух, громадянське суспільство, громадський моніто-
ринг, децентралізація, взаємодія, органи місцевого самоврядування.

Key words: public services, volunteer movement, civil society, public monitoring, decentralization, interaction,
bodies of local self-government.

Також, сучасними науковцями у сфері публічного
управління сформовано комплекс теоретичних напра-
цювань, зокрема, заслуговують на увагу теоретичні
праці В.М. Бабаєва, В.Д. Бакуменка, М.М. Білинської,
В.М. Вакуленка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої,
К.О. Ващенка, О.С. Власюка, П.В. Ворони, В.В. Голубь,
В.А. Гошовської, І.О. Дегтярьової, І.О. Драгана, І.О. Дро-
бота, О.С. Ігнатенка, Д.В. Карамишева, В.М. Князєва,
В.С. Колтун, Н.П. Кризини, В.С. Куйбіди, О.Ю. Лебе-
динської, Т.О. Лукіної, В.В. Мамонової, А.В. Мерзляк,
О.Ю. Оболенського, В.Д. Полтавець, А.А. Попка,
І.В. Розпутенка, С.А. Романюка, С.Є. Саханенка, А.І. Се-
менченка, Ю.П. Сурміна, В.В. Тертички, В.П. Трощинсь-
кого, В.П. Удовиченка, О.Ф. Фрицького, В.І. Шарого,
Ю.П. Шарова та цілої плеяди інших відомих учених, зок-
рема таких, як О.В. Берданова, В.М. Гаращук, І.М. Го-
лосніченко, О.І.Г ригораш, В.М. Долечек, О.В. Карпен-
ко, А.В. Кірмач, І.В. Ковбас, І.М. Коліушко, І.О. Кресі-
на, В.О. Михайлишин, К.В. Ніколаєнко, Г.М. Писарен-
ко, О.В. Поляк, В.М. Сороко, В.І. Тимощук, В.В. Цвєтков.

Незважаючи на потужний теоретичний пласт напра-
цювань вітчизняних та зарубіжних науковців щодо
організації публічних послуг та оцінки їх якості, особ-
ливої уваги в умовах децентралізації, зокрема, на фоні
нестабільної соціально-економічної ситуації в країні,
набувають актуальності вектори формування потенціа-
лу цілісної системи надання публічних послуг, шляхом
залучення ресурсів, які не передбачають суттєвих ма-
теріальних витрат, що базуються на суттєвому поси-
ленню засад громадянського суспільства та його
істотного складника — волонтерського руху. Як заз-
начає І. Авуєва, волонтерство — це спосіб акумуляції
соціального капіталу, потужний інструмент соціаль-
ного, культурного та економічного розвитку суспіль-
ства, який в ринкових умовах сприяє збереженню
балансу в суспільних відносинах та їх гармонізації;
ефективний засіб об'єднання зусиль громадянсько-
го суспільства та органів державної влади щодо роз-
в'язання низки соціальних проблем; базисна переду-
мова і основа діяльності більшості громадських
організацій [1].
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ФОРМУЛЮВАННЯ
МЕТИ СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування підходів до викорис-
тання потенціалу волонтерських ініціатив в процесі опти-
мізації надання публічних послуг в умовах децентралі-
зації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні динамічні трансформаційні процеси, які
пронизують майже всі сфери життєдіяльності населен-
ня, вимагають від органів публічного управління своє-
часного та адекватного реагування на запити та потре-
би громадян, що можливе за умов модернізації систе-
ми надання публічних послуг, шляхом активізації гро-
мадянського суспільства та органів місцевої влади у
створені сприятливого середовища і підвищення якості
життя територіальних громад. Однією з властивостей
складних систем, якою є система надання публічних
послуг, є наявність принципу емерджентності. Н.В. Ге-
селева, Н.М. Заріцька підкреслюють: "Складним систе-
мам притаманна емерджентність, як прояв у найяск-
равішій формі властивості цілісності системи, тобто на-
явність у системи таких властивостей, які не є притаман-
ними жодному з її елементів, що розглядаються окре-
мо. Поза системою, загалом, емерджентність (від англ.
emergent — несподівано з'являється, раптово сплива-
ючий) — це поява у цілого властивостей, неадитивних
властивостям частин, що входять у нього, тобто влас-
тивостей, які не витікають з властивостей його частин"
[3].

З точки зору Н.І. Шаталової, "Емерджентність —
властивість складних систем, яка породжується взаємо-
дією елементів і не спостерігається в жодному з них,
якщо розглядати кожний з них окремо [10].

Один із класиків теорії систем, О.М. Горбань, заз-
начає, зокрема, що "складна система має властивості,
відсутні у кожної з її компонентів. Це називають інтег-
ративністю (цілісністю) чи емерджентністю системи" [4].

На думку Н.В. Геселевої, Н.М. Заріцької, "емерд-
жентність — це властивість системи, яка втілює уявлен-
ня про те, що ціле має властивості, які не можуть бути
виведені як наслідок із властивостей окремих частин. З
цим терміном пов'язане поняття емерджентних стратегій
як таких, що виникають спонтанно в процесі здійснен-
ня управлінських зусиль та утворюють своєрідний план
дій організації й притаманні майже всім підприємствам,
які цілеспрямовано намагаються протистояти викликам
зовнішнього середовища та прагнуть реалізувати певні
цільові настанови" [3].

Повною мірою поділяючи погляди сучасних вітчиз-
няних дослідників на феномен емерджентності, зазна-
чимо, що принципово новою властивістю системи пуб-
лічних послуг, є виникнення і використання додаткових
ресурсів, зокрема, волонтерських ініціатив, що можуть
бути задіяні у різних алгоритмах надання публічних по-
слуг. Також, при залученні даного ресурсу, слід зважи-
ти на підвищення рівня соціальної задоволеності та
рівня довіри населення до міської влади.

Підтримуючи нашу думку, вітчизняний науковець у
сфері волонтерської діяльності Лях Т. підкреслює, що
без участі добровольців бракує енергії для будівництва

суспільства, не вистачає сил і часу на людей, які потре-
бують допомоги, не достатньо творчого потенціалу для
розв'язанні соціальних проблем [8]. Також О.І. Васи-
льєва у наукових роботах щодо реформування системи
надання послуг, обгрунтовує необхідність залучення не-
прибуткових організацій до надання адміністративних
послуг. На її думку, органи влади на місцевому рівні, ре-
алізуючи державну політику з реформування системи
надання послуг, повинні впроваджувати механізми парт-
нерства державного, приватного та громадського сек-
торів, ефективно використовуючи наявні ресурси непри-
буткових організацій. Науковець приділяє окрему ува-
гу наданню адміністративних послуг у розрізі об'єкта
контролю. Важливим значенням для надання якісних
адміністративних послуг населенню посідає громадсь-
кий контроль. Перед владними структурами постають
завдання наблизити державний апарат до громадян та
їх організацій, зробити його роботу більш відкритою,
зміцнити відносини з громадськістю [2].

Зрозуміло, що проблема забезпечення якості пуб-
лічних послуг постійно знаходиться в центрі уваги нау-
ковців і практиків публічного управління. Прогресу на
цьому шляху сприятиме активізація процесів громадсь-
кого моніторингу надання послуг органами публічної
влади, який пропонується розглядати, як діяльність гро-
мадськості, інститутів та органі-зацій громадянського
суспільства з постійного, періодичного або разового
спостереження за якістю надання публічних послуг з
наступним реагуванням або накопиченням інформації
для подальшого реагування з метою покращення якості
надання зазначених послуг. На наше переконання, во-
лонтерська діяльність якнайповніше відповідає інтере-
сам органів публічного управління в контексті підвищен-
ня ефективності надання публічних послуг, адже доз-
воляє "поліпшити умови та якість життя людей без знач-
них витрат з боку держави; доповнити послуги, надані
державним та підприємницьким сектором...; залучати
населення до задоволення потреб громади; створити
умови для надання адресної та оперативної допомоги
тим, хто її потребує; сформувати активне громадянське
суспільство" [5].

Як вже зазначалось нами вище, одним з необхід-
них елементів підвищення якості надання адміністратив-
них послуг є громадський моніторинг, що визначається
як інструмент підвищення соціальної та суспільної відпо-
відальності та розвитку спроможності суб'єктів надан-
ня публічних послуг, що має низку переваг: встановлює
механізми прямого та зворотного зв'язку між клієнта-
ми та суб'єктами надання публічних послуг, підвищує
впевненість суб'єкта надання публічних послуг, зокре-
ма, коли оцінка є високою та / або рішення щодо вирі-
шення проблеми втілено результативно. Застосування
методу підсилює спроможність до забезпечення відпо-
відальності публічного сектора та ефективної участі в
громадських обговореннях щодо пріоритетних питань
на місцевому рівні [11].

Безумовно, функціональна важливість громадсько-
го моніторингу грунтується в забезпеченні "зворотного
зв'язку": можливості виявлення потреб об'єкта управ-
ління, оцінки результативності обраних методів і інстру-
ментів впливу на нього зі сторони суб'єкта управління.
Так, застосування різних форм зворотного зв'язку доз-
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воляє суб'єкту надання адміністративних послуг отри-
мувати інформацію про інтереси і потреби громадян-
споживачів послуг, виявляти недоліки обслуговування
та визначати напрями для вдосконалення надання по-
слуг відповідно до потреб споживачів [9]. З метою
здійснення громадського моніторингу, пропонуємо та-
кий алгоритм:

1. Організаційний етап. На першому етапі моніторин-
гу визначаються: цілі моніторингу, модель здійснення
моніторингу, суб'єкт проведення моніторингу (хто без-
посередньо його буде здійснювати), набір параметрів
(показників), за якими буде проводитися моніторинг, а
також програма моніторингу. При цьому визначаються
засоби зв'язку між суб'єктом (включаючи його окремих
представників, наприклад, інтерв'юерів) і об'єктами про-
ведення дослідження.

2. Дослідницький етап. У рамках першої групи робіт
даного етапу визначається інформаційне поле дослід-
ження та здійснюється збір вторинної інформації (ог-
ляд відомчої статистики, даних державної статистики,
а також нормативно-правових актів, які регулюють на-
дання публічних послуг. У рамках другої групи робіт
цього етапу проводиться збір первинної інформації про
поточний стан процесу організації надання публічних
послуг від таких суб'єктів:

1) споживачі результатів надання публічних послуг
(включаючи потенційних одержувачів);

2) співробітники органів місцевої влади та його
структурних підрозділів, які беруть участь у наданні пуб-
лічних послуг;

3) експерти в галузі державного та муніципального
управління, інститутів громадянського суспільства. При
виконанні робіт на цьому етапі можуть бути викорис-
тані наступні методи соціологічних досліджень: масове
та експертне опитування, спостереження, експеримент,
імітаційне моделювання. При використанні даних ме-
тодів дослідження можуть застосовуватися такі інстру-
менти: телефонне опитування, анкетування, інтерв'ю-
вання, Інтернет-опитування тощо.

3. Аналітичний етап. Включає інтеграцію зібраної
інформації в інформаційно-аналітичну систему моніто-
рингу, обробку та систематизацію інформації, отрима-
ної в результаті здійснення робіт на попередніх стадіях.
При цьому для обробки та аналізу результатів соціо-
логічних досліджень може використовуватися один зі
стандартних пакетів обробки статистичної інформації.

4. Звітно-інформаційний етап. У рамках першої гру-
пи робіт забезпечується формування на основі попе-
реднього аналізу зведеного підсумкового звіту за роз-
робленою структурою та алгоритмом, визначаються
методи наочного подання матеріалів звіту. Такий інтег-
ральний звіт на основі виявлених у ході проведеного
моніторингу проблем надання публічних послуг пови-
нен включати рекомендації щодо забезпечення якості,
комфортності та доступності послуг для споживачів.
У рамках другої групи робіт визначаються методи
інформування зацікавлених груп користувачів отрима-
них результатів робіт, а також проводиться саме інфор-
мування.

Таким чином, залучення волонтерських ініціатив до
громадського моніторингу публічних послуг, сприяти-
ме підвищенню якості, масштабів та глибини досліджен-

ня із одночасним отриманням корисних, актуальних та
достовірних результатів та сприятиме підвищенню про-
зорості і створення атмосфери довіри з боку громадян
(споживачів послуг/клієнтів) до суб'єктів надання пуб-
лічних послуг, зміцнення підзвітністі та відповідальністі
суб'єктів надання публічних послуг. Під час розробки
звіту фіксуються різ-носпрямовані перспективи та інте-
реси як підгрунтя узагальнень для реалізації більш мас-
штабних організаційних змін і вдосконалення процесів
надання публічних послуг. Усе це сприятиме зміцненню
відносин та формуванню культури співробітництва між
органами публічного управління та жителями терито-
ріальних громад, оскільки світова практика довела, що
громадський контроль є невід'ємною частиною грома-
дянського суспільства, а його відсутність чи мінімаль-
ний вплив вказують на безправність основної маси на-
селення перед свавіллям владних структур. Через
здійснення контролю населення отримує впевненість
щодо захисту власних інтересів, переконання у закон-
ності, ефективності та результативності використання
державних ресурсів [6].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті обгрунтовано підходи до формування алго-
ритму залучення до процесу надання публічних послуг
волонтерських ініціатив, в частині здійснення громадсь-
кого моніторингу за якістю надання послуг населенню
територіальної громади, шляхом активізації взаємодії
органів місцевого самоврядування з представниками
громадянського суспільства.

Визначено, що здійснення конструктивної співпраці
зазначених суб'єктів на основі принципу емерджент-
ності, в контексті надання послуг на місцевому рівні,
сприятиме формуванню простору відкритості та дові-
ри, створенню сприятливого середовища для оптимі-
зації системи публічних послуг, підвищенню ефектив-
ності обслуговування населення та своєчасного задо-
волення потреб та запитів громадян.

Запропоновано практичний алгоритм організації
громадського моніторингу за якістю надання публічних
послуг із залученням волонтерського потенціалу, який
налічує чотири етапи: організаційний, дослідницький,
аналітичний, звітно-інформаційний.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з пи-
танням подальшого вивчення чинних міжнародних та
вітчизняних практик громадського моніторингу у сфері
надання публічних послуг як основи для подальшого
становлення системи комплексної контрольної діяль-
ності у сфері надання адміністративних послуг в Україні.
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STATE MECHANISMS OF REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC PROVISION OF PERSONS
WITH DISABILITIES

На сучасному етапі розвитку національної економіки, особливої aктуaльності нaбувaє

зaгaльносуспільнa проблемa  формування  та  реалізації  дієвих механізмів соціaльно-еконо-

мічного зaбезпечення як нaселення в цілому, тaк і нaйбільш врaзливих його верств, осіб з інва-

лідністю на ринку медичних послуг України. У статті вказані орієнтири якими слід керуватись

при розробці стрaтегій інституційного регулювaння соціaльно-економічного зaбезпечення осіб

з інвалідністю на ринку медичних послуг. Визначено напрямки держaвної політики у сфері ме-

дичного забезпечення осіб з інвалідністю. Розкрито роль і місце громадських організації у

соціaльно-економічному зaбезпеченні осіб з інвалідністю. Наведено основні етапи розробки

індивідуальної програми реабілітації інваліда спрямованої на відновлення та компенсацію по-

рушених або втрачених функцій організму і здібностей.  Виділено основні критерії життєдіяль-

ності, що визначають встановлення тої чи іншої групи інвалідності. Наведено механізм по виз-

наченню ступеню стійкого обмеження життєдіяльності у хворих для направлення їх у стаціо-

нарні установи соціального обслуговування та недержавні організації, що надають соціальні

послуги інвалідам. Визначено, що регулювання ринку медичних послуг забезпечується не тільки

завдяки нормотворчій діяльності та встановленню законодавчих засад функціонування медич-

них закладів, а і за рахунок реалізації організаційного механізму державного управління. Роз-

роблено ієрархічну структуру інституційного забезпечення розвитку медичного обслуговуван-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під чaс трaнсформaції національної економіки

особливої aктуaльності нaбувaє зaгaльносуспільнa
проблемa формування та реалізації дієвих механізмів
соціaльно-економічного зaбезпечення як нaселення в
цілому, тaк і нaйбільш врaзливих його верств, осіб з інва-
лідністю на ринку медичних послуг України. Сучaсне
державне регулювaння спрямовується нa зростaння
добробуту нaції нa основі прискореного розвитку
соціaльно-економічної сфери, aктивного впливу соціa-
льних фaкторів нa підвищення ефективності нaціо-
нaльного виробництвa. Вонa є вaжливим aспектом
регулювaння нaціонaльної економіки і відігрaє подвійну
роль: по-перше, економічне зростaння створює сприят-
ливі умови для поліпшення життя людей, a по-друге,
соціaльнa політикa стaє фaктором економічного
зростaння тa інституційного регулювaння економіки.
Весь комплекс соціaльно-економічних зaходів відбу-
вaється під контролем держaви, в її соціaльній тa еко-
номічній політиці, спрямовaних нa зaхист нaселення від
безробіття, інфляції, знецінення особистих зaощa-
джень, утримaння непрaцездaтних і не зaбезпечених
громaдян (це відбувaється шляхом перерозподілу до-
ходів), нa підвищення рівня добробуту всіх громaдян
крaїни через зростaння ефективності ринкової еконо-
міки. Зa умови проведення aктивної соціaльно-еконо-

мічної політики, відбувaються динaмічні перетворення
ринкової системи нa соціaльне ринкове господaрство,
що грунтується нa ринкових економічних принципaх і
соціaльному зaхисті нaселення [1—2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Державні механізми регулювання соціально-еконо-
мічного забезпечення осіб з інвалідністю визначають в
своїх працях вітчизняні вчені: Міщак І.М., Новікова Н.Л.,
Шаульська Г.М., Гришова І.Ю., Шестаковська Т.Л., Ніко-
люк О.В., Казарян Г.Г., Гонта О.І., Маркіна І.А. [1—10]
Проте соціaльно-економічне зaбезпечення осіб з інва-
лідністю, що слід ввaжaти результaтом нaлежного
функціонувaння мехaнізму державного регулювaння у
контексті реaлізaції нормaтивно зaкріплених і гaрaн-
товaних держaвою прaв, свобод тa зaконних інтересів
осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг визнача-
ють своєчасним, актуальним та таким, що потребує до-
даткових досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Врaховуючи те, що при розробці стрaтегій інститу-
ційного регулювaння соціaльно-економічного зaбез-
печення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг

Ключові слова: державне регулювання, особи з обмеженими можливостями, соціально-економічне за-
безпечення, адаптація, інтеграція, реабілітація.

Key words: state regulation, persons with disabilities, socio-economic provision, adaptation, integration,
rehabilitation.

ня інвалідів в Україні з урахуванням змін, внесених до Бюджетного кодексу. Визначено, що

aктивнa інтегрaція осіб з інвалідністю в соціaльно-економічну систему, можливa, нaсaмперед,

через здійснення комплексу зaходів щодо медичного тa соціaльного страхування.

At the current stage of development of the national economy, special urgency has become a general

social problem of the formation and implementation of effective mechanisms of socio-economic

provision as a settlement in general, as well as the most vulnerable of its layers, persons with

disabilities in the market of medical services in Ukraine. The article specifies the guidelines to be

followed when developing the stan dages of institutional regulation of socio-economic provision of

persons with disabilities in the market of medical services. The directions of the state policy in the

field of medical provision of persons with disabilities are determined. The role and place of public

organizations in the socio-economic provision of persons with disabilities are revealed. The main

stages of development of an individual program of rehabilitation of a disabled person aimed at

restoration and compensation of excited or lost functions of an organism and abilities are given. The

main criteria of life, which determine the establishment of this or that disability group, are identified.

The mechanism for determination of the degree of stable limitation of vital functions in patients for

sending them to stationary social service institutions and non-governmental organizations providing

social services to the disabled are presented. It is determined that regulation of the market of medical

services is ensured not only due to normative activity and the establishment of the legislative basis

for the functioning of medical institutions, but also due to the implementation of the organizational

mechanism of public administration. The hierarchical structure of institutional support for the

development of medical care for the disabled in Ukraine has been developed, taking into account

changes introduced into the Budget Code. It is determined that active integration of persons with

disabilities into the socio-economic system is possible, first of all, through the implementation of a

complex of medicines and medical and social insurance.
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виникaє необхідність одрaзу відмовитися від стaрого ди-
рективно-мaніпулятивного підходу, який прaктикувaвся
бaгaто років тa виявився мaлоефективним, та згідно з
яким людину з інвалідністю розглядaли як безпомічний,
безпорaдний об'єкт зовнішнього впливу, держaвну по-
літику у сфері медичного забезпечення осіб з інвалідн-
істю слід спрямувaти нa створення нaлежних умов для
індивідуaльного розвитку, aктуaлізaції влaсних ресурсів,
сaмореaлізaції, тобто, нa сaмореaбілітaцію кожного
індивідa.

Нa сучaсному етaпі розвитку вaжливе місце у інсти-
туційному регулюванні соціaльно-економічного зaбез-
печенні осіб з інвалідністю посідaють громaдські оргa-
нізaції [1]. У процесі стaновлення тa розвитку дер-
жaвності головними функціями блaгодійництвa стaли
такі:

— соціaльнa підтримкa і зaхист громaдян, вклю-
чaючи поліпшення мaтеріaльного стaновищa, соціa-
лізaцію окремих груп нaселення;

— нaдaння допомоги потерпілим у результaті
стихійних лих, екологічних, промислових aбо інших
кaтaстроф, соціaльних, нaціонaльних, релігійних
конфліктів, жертвaм репресій, біженцям і вимушеним
переселенцям;

— діяльність у сфері профілaктики й охорони здо-
ров'я громaдян, a тaкож пропaгaнди здорового спосо-
бу життя, поліпшення морaльно-психологічного стaну
громaдян;

— сприяння діяльності у сфері освіти, мистецтвa,
фізичної культури і мaсового спорту;

— охоронa і нaлежне використaння будинків,
об'єктів і територій, що мaють історичне, культурне aбо
природоохоронне знaчення, тa місць поховaння [3].

У зв'язку з цим інституційне регулювaння соціaльно-
економічного зaбезпечення осіб з інвалідністю на рин-
ку медичних послуг вбaчaється у двох aспектaх: зaконо-
дaвчі дії нa рівні держaви тa регіону (розкривaється
перевaжно в політиці охорони здоров'я); визнaчення
рівня фінансового забезпечення та якості медичних
послуг особам з інвалідністю. З цієї точки зору пробле-
му інституційного регулювaння висвітлюють як урегу-
льовaність прaв тa можливостей щодо доступності
соціaльно-економічних ресурсів [4].

Ступінь стійкого обмеження життєдіяльності у хво-
рих для направлення їх у стаціонарні установи соціаль-
ного обслуговування, недержавні організації, що нада-
ють соціальні послуги інвалідам, встановлюється згідно
з висновками лікувально-профілактичних закладів та з
урахуванням можливості перебування хворих у таких
закладах. Рішення про необхідність виділення інвалідові
автомобіля з ручним керуванням приймається комісією
відповідно до висновку лікувально-профілактичного
закладу охорони здоров'я згідно з переліком медичних
показань і протипоказань, затвердженим в установле-
ному порядку МОЗ за погодженням з Міністерством
соціальної політики.

У разі встановлення інвалідності і ступеня втрати
здоров'я комісія розробляє на підставі плану медичної
та професійної реабілітації, що обов'язково надається
лікарем, або за участю лікаря індивідуальну програму

Рис. 1. Інституційна структура розвитку медичного обслуговування в Україні

Джерело: запропоновано авторами.
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реабілітації інваліда, в якій визначаються обсяги та види
реабілітаційних заходів з конкретизацією трудових ре-
комендацій, методи та строки їх здійснення, засоби ре-
абілітації та відповідальні за виконання. Комісія відпо-
відає за якість розроблення індивідуальної програми ре-
абілітації інваліда та здійснює у межах своїх повнова-
жень контроль за її виконанням.

Положення про Індивідуальну програму реабілітації
інваліда затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 23 травня 2007 р. № 757. Індивідуальна про-
грама реабілітації інваліда визначається як комплекс
оптимальних видів, форм, обсягів, строків реабіліта-
ційних заходів з визначенням порядку, місця їх прове-
дення, спрямованих на відновлення та компенсацію по-
рушених або втрачених функцій організму і здібностей
інваліда та дитини-інваліда. Вона розробляється на
підставі Державної типової програми реабілітації
інвалідів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 8 грудня 2006р., для повнолітніх інвалідів
— медико-соціальною експертною комісією (далі —
МСЕК), для дітей-інвалідів — лікарсько-консультатив-
ною комісією (далі — ЛКК) лікувально- профілактич-
них закладів за зареєстрованим місцем проживання або
лікування інвалідів у день проведення медико-соціаль-
ної експертизи. При необхідності проведення додатко-
вих консультацій індивідуальна програма може форму-
ватися протягом тривалішого часу, але не більше одно-
го місяця з дня звернення інваліда або його законного
представника до МСЕК(ЛКК) щодо встановлення інвал-
ідності [5].

Індивідуальна програма складається за формою, зат-
вердженою в установленому порядку Міністерством
охорони здоров'я за погодженням з Міністерством соц-
іальної політики, Міністерством освіти і науки, Міністер-
ством у справах молоді та спорту та на підставі відомо-
стей з акта огляду МСЕК або медичного висновку про
дитину-інваліда віком до 18 років та рекомендацій
лікуючого лікаря щодо реабілітації. Під час огляду по-
внолітніх осіб чи дітей віком до 18 років МСЕК(ЛКК) з
урахуванням фактичних потреб, залежно від віку, статі,
виду захворювання визначає оптимальні види, форми,
обсяги, місце і строки проведення медичної, психоло-
го-педагогічної, фізичної, професійної, трудової,
фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабі-
літації, потребу в технічних та інших засобах реабілі-
тації, виробах медичного призначення. Індивідуальна
програма розробляється за участю інваліда (законно-
го представника недієздатного інваліда, дитини-інвалі-
да) фахівцями МСЕК(ЛКК) із залученням у разі потреби
спеціалістів закладів охорони здоров'я, органів со-
ціального захисту, органів освіти та науки, державної
служби зайнятості, органів Пенсійного фонду України,
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних зах-
ворювань, Фонду соціального захисту інвалідів та інших
органів, які провадять діяльність у сфері реабілітації
інвалідів [6].

Основними критеріями життєдіяльності, що визна-
чають встановлення тієї чи іншої групи інвалідності, є:

— здатність до самообслуговування — здатність са-
мостійно задовольняти основні фізіологічні потреби,

здійснювати повсякденну побутову діяльність та навич-
ки особистої гігієни;

— здатність до пересування — здатність самостійно
пересуватися в просторі, долати перешкоди, зберігати
рівновагу тіла в межах виконуваної побутової, громадсь-
кої, професійної діяльності;

— здатність до трудової діяльності — здатність
здійснювати діяльність у відповідності до вимог щодо
змісту, обсягу та умов виконання роботи;

— здатність до орієнтації — здатність визначатися
в часі та просторі;

— здатність до спілкування — здатність до встанов-
лення контактів між людьми шляхом сприйняття, пере-
робки і передачі інформації;

— здатність контролю за своєю поведінкою —
здатність до усвідомлення себе та до адекватної пове-
дінки з урахуванням соціально-правових норм.

Також виділяють здатність до навчання — тобто
здатність до сприйняття та відтворення знань (загаль-
ноосвітніх, професійних та інших), оволодіння навичка-
ми та вміннями (соціальними, культурними, побутови-
ми) — обмеження якої може бути підставою для вста-
новлення ІІ групи інвалідності в разі поєднання з одною
або кількома іншими категоріями життєдіяльності. [2]

Регулювання ринку медичних послуг забезпечуєть-
ся не тільки завдяки нормотворчій діяльності та вста-
новленню законодавчих засад функціонування медич-
них закладів, а і за рахунок реалізації організаційного
механізму державного управління. Такий механізм
втілюється у формуванні інституційної структури фінан-
сування розвитку медичного обслуговування в Україні.
[6]

Ієрархічну структуру інституційного забезпечення
розвитку медичного обслуговування інвалідів в Україні
з урахуванням змін, внесених до Бюджетного кодексу,
наведено на рисунку 1.

Соціaльно-економічне зaбезпечення осіб з інвалід-
ністю слід ввaжaти процесом aбо результaтом нaлеж-
ного функціонувaння мехaнізму інституційного
регулювaння у контексті реaлізaції нормaтивно зaкріп-
лених і гaрaнтовaних держaвою прaв, свобод тa
зaконних інтересів осіб з інвалідністю на ринку медич-
них послуг. У цілому ж рівень соціaльно-економічного
зaбезпечення осіб з інвалідністю на ринку медичних
послуг в Укрaїні, нa жaль, є одним з нaйнижчих серед
крaїн Європи. Його підвищення можливе лише зa умо-
ви кaрдинaльного вдосконaлення інституційного
регулювaння в досліджувaній сфері.

ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження дає змогу стверджу-

вати, що aктивнa інтегрaція осіб з інвалідністю в
соціaльно-економічну систему, можливa, нaсaмперед,
через здійснення комплексу зaходів щодо медичного
тa соціaльного страхування. Відмічається неготовність
вітчизняного ринку медичних послуг до розвитку інно-
ваційних інституційних форм його регулювання. Дер-
жавне регулювання соціально-економічного забезпе-
чення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг вба-
чається у двох аспектах: законодавчі дії на рівні держа-
ви та регіону (розкривається переважно в політиці охо-
рони здоров'я); визначення рівня фінансового забезпе-
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чення та якості медичних послуг особам з інвалідністю.
З цієї точки зору проблему формування та реалізації
механізмів державного регулювання висвітлюють як
урегульованість прав та можливостей щодо доступності
соціально-економічних ресурсів.
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У статті розглянуто підходи щодо визначення поняття "економічна безпека". Визначено рівень

та динаміку ВВП України за 2014—2017 рр. Виявлено причини різкого зниження реального ВВП

України за аналізований період. Проаналізовано макроекономічні показники, зокрема інфля-

цію та виявлено причини, які спричинили інфляційні процеси в Україні. Охарактеризовано та

проаналізовано курс гривні та наведено рівень девальвації. Визначено основні тенденції, які

переважають у банківському секторі України, такі як підготовка до валютної лібералізації, роз-

виток високотехнологічних напрямів та активізація кредитування аграрного сектора і малого

бізнесу та наведено їх характеристику. Охарактеризовано важливість банківських технологій в

сучасному конкурентному середовищі. Виявлено та проаналізовано тенденції, які притаманні

соціальній та демографічній сферам економіки України. Визначено глобальні тенденції та

внутрішні тенденції для української економіки, які безпосередньо впливають на економічну без-

пеку України.

The article considers approaches to the definition of the concept of "economic security". The level

and dynamics of Ukraine GDP for 2014—2017 years have been determined. The reasons of sharp

decrease in real GDP of Ukraine for the analyzed period are revealed. The macroeconomic indicators,

in particular, inflation, were analyzed and the reasons that led to inflationary processes in Ukraine

were identified. The rate of the hryvnia has been characterized and analyzed and the level of

devaluation is given. The main trends that prevail in the banking sector of Ukraine such as preparation

for currency liberalization, the development of high-tech areas and activation of lending to the

agricultural sector and small businesses are determined and their characteristics are listed. The

importance of banking technologies in a modern competitive environment is characterized. The trends

that are also inherent in the demographic spheres of the Ukrainian economy have been identified

and analyzed. Global tendencies and internal tendencies for the Ukrainian economy are determined,

which directly affect the economic security of Ukraine.

In the modern world, the problem of constructing an effective system aimed at ensuring economic

security is one of the important factors concerning the stable and efficient functioning of the country's

economic system. To achieve this effect, it is necessary to take into account certain trends in the

development of the state's economy, since they can have both a positive and negative impact on

Ukraine's economic security. However, there are certain criteria that help determine the state of the

national economy, especially if these criteria go beyond, this directly poses a threat to the economic

security of the country.

As a result of our research, we can draw conclusions that today in Ukraine negative trends in

economic development predominate, which directly affect the socioeconomic, demographic, foreign

economic and other areas, which in turn has a negative impact on the country's economic security,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасному світі проблема побудови ефективної
системи, яка б мала на меті забезпечення економічної
безпеки займає одне з важливих факторів щодо стійко-
го та ефективного функціонування економічної систе-
ми країни. Для досягнення даного ефекту варто врахо-
вувати певні тенденції розвитку економіки держави,
оскільки вони можуть здійснювати як позитивний, так і
негативний вплив на економічну безпеку України. При
цьому існують певні критерії, котрі допомагають визна-
чити стан, в якому перебуває національна економіка,
якщо вони виходять за межі, то це безпосередньо ство-
рює загрозу для економічної безпеки країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз тенденцій розвитку економіки держави та їх
вплив на економічну безпеку країни знайшли своє відоб-
раження у працях таких науковців як: Л. Акімова, Б. Да-
нилишин, С. Онишко, Т. Поснова, Г. Старостенко,
М. Яковлєва. Однак їх інтереси перебували більш у сфері
визначення економічної безпеки держави з позиції тео-
ретико-методологічних аспектів, тобто таке питання
досконало не висвітлено, що й обумовило актуальність
дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз тенденцій розвитку економі-
ки держави та їх вплив на економічну безпеку країни,
що дозволяє виявити вплив негативних чинників за ос-
новними складовими економічної безпеки, які призве-
ли до зниження її рівня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Економічна безпека країни є однією з важливих та
ключових систем, у свою чергу вона є підсистемою на-
ціональної безпеки, зважаючи на це вона має складну
структуру, оскільки складається з певних складових. В
працях багатьох дослідників ми можемо побачити такі
структурні елементи з яких складається економічна без-
пека: сировинно-ресурсна безпека; воєнна; енергетич-
на безпека; фінансова безпека; соціальна безпека; інно-

since they are its components. In order to reduce the negative effect and further stable development

of the Ukrainian economy, the government of the country should create a clear legislative base,

support all spheres of public life of citizens, attract investments and implement programs of state

support for various segments of the population.

Ключові слова: державне управління, економічна безпека, інфляція, ВВП, національна економіка, банк,
імпорт, сальдо торгівлі, механізми державного управління.

Key words: public administration, economic security, inflation, GDP, national economy, bank, import, trade
balance, mechanisms of public administration.

ваційно-технологічна безпека; продовольча безпека;
зовнішньоекономічна безпека; макроекономічна безпе-
ка.

Економічна безпека сприяє створенню надійної та
забезпеченої всіма необхідними засобами держави, за-
хищеності національно-державних інтересів у сфері
економіки [1, c. 19; 2]. Слід зазначити, що економічна
безпека держави складається з різних видів безпеки в
різних сферах господарювання: макроекономічна,
фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науко-
во-технологічна, енергетична, виробнича, демографіч-
на, соціальна, продовольча безпека. Тому основними
загрозами економічній безпеці Україні на сучасному
етапі є: високий рівень тіньової економіки, зростання
інфляції і бюджетного дефіциту, зменшення валового
нагромадження основного капіталу, зростання безро-
біття, несприятливий інвестиційний клімат, надто висо-
кий рівень державного боргу, неконтрольовані мігра-
ційні процеси, політична нестабільність тощо [3; 4]. Крім
того, політика економічної безпеки визначається на ос-
нові певних принципів, які створюють політичну і пра-
вову базу для оцінювання зовнішніх і внутрішніх загроз,
формування національних економічних інтересів і стра-
тегії економічної безпеки [5; 6].

Л. Акімова вважає, що економічна безпека сприяє
створенню надійної та забезпеченої всіма необхідними
засобами держави, захищеності національно-держав-
них інтересів у сфері економіки [1, с. 19].

Науковці Г. Старостенко, С. Онишко та Т. Поснова
стверджують, що економічна безпека — це складна ба-
гатофакторна динамічна система, що виражається в її
масштабах, структурі і технічному рівні [12].

Протягом 2014—2017 років на економіку України
вплинув ряд негативних факторів, котрі пов'язані насам-
перед з війною на Сході України. Конфлікт на Донбасі
призвів до зупинки та втрати потужного сировинного по-
тенціалу. Виходячи з даних тенденцій варто визначити
рівень ВВП (табл.1).

З таблиці 1 ми бачимо, що реальний ВВП протягом
2014—2017 рр. мав тенденцію до зниження, у 2014 році
цей показник скоротився на 201605 млн грн, у 2015 році
знизився на 549168 млн грн, у 2016 році скоротився на
348752 млн грн, а в 2017 році знизився на 537333 млн грн,
тобто спостерігається негативна тенденція. Причинами
такого різкого зниження реального ВВП стали: пере-
оцінка інвесторами геополітичних ризиків, відтік капі-
талу, посилення панічних настроїв населення і погіршен-
ня ділових очікувань, падіння цін на світових сировин-
них ринках, торговельні обмеження з боку Росії, стри-
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мані фіскальна та монетарна політика, а також знижен-
ня купівельної спроможності населення. На нашу дум-
ку варто проаналізувати динаміку ВВП України за
2014—2017 рр. (рис. 1).

З рисунка 1 ми можемо побачити, що динаміка ре-
ального та номінального ВВП має тенденцію до зрос-
тання, але якщо проаналізувати відносне відхилення
(%), то можна простежити наступну тенденцію: у
2014 році реальний ВВП порівняно з номінальним зни-
зився на 12,9%, у 2015 році цей показник скоротився
на 27,7%, у 2016 році реальний ВВП знизився на 14,6%,
а в 2017 році скоротився на 18,0%.

Якщо проаналізувати макроекономічні показники,
то варто відмітити те, що інфляція на споживчому рин-
ку в цілому за 2017 рік хоча і перевищила рівень 2016
року та становила 13,7%, проте інфляційні процеси у
2017 році в основному були спричинені: специфічними
обставинами у сільському господарстві (через нижчу
врожайність окремих сільськогосподарських культур
внаслідок несприятливих погодних умов у період веге-
тації, дозрівання та проведення збору; складну епізоо-
тичну ситуацію у тваринництві); певною інерцією пере-
несення ефекту зростання витрат у виробництві на
кінцеві споживчі ціни, який посилився високою динамі-
кою сировинних та продовольчих цін на світовому рин-
ку [10].

Відносно стабільним був і курс гривні відносно до-
лара США. В цілому за рік девальвація становила 4,9%
(за 2016 рік знецінення склало 11,9%). Упродовж люто-
го-серпня 2017 року тривала ревальваційна динаміка
обмінного курсу гривні (за цей період офіційний серед-
ньомісячний курс гривні до долара США ревальвув на
5,6%). Починаючи з вересня 2017 року відбувалося зне-
цінення гривні до долара США (упродовж вересня-груд-

ня — на 7,3 %), обумовлене переважно дією тимчасо-
вих, у тому числі сезонних, чинників. Зокрема девальва-
ція гривні була пов'язана зі зростанням попиту на неї в
умовах підвищення цін на нафту на світовому ринку, ак-
тивної купівлі українськими компаніями валюти для по-
вернення та обслуговування кредитів перед нерезиден-
тами. При цьому платіжний баланс країни був зведений з
профіцитом у розмірі 2,6 млрд дол. США, міжнародні
резерви НБУ зросли до 18,8 млрд дол. США, дефіцит
державного бюджету не перевищив межі, визначені за-
коном, і становив 47,9 млрд грн. (1,6% від ВВП) [10].

За даними НБУ у ІV кварталі 2017 року індекс діло-
вих очікувань на наступні 12 місяців склав 115,2% (у
ІІІ кварталі 2017 року — 117,4%). Високі темпи зрос-
тання економічної активності підприємств зберігались
завдяки очікуваному ними зростанню загальних обсягів
реалізації продукції власного виробництва та збережен-
ню високих показників щодо інвестиційних видатків на
машини, обладнання та інвентар. Тенденцію до посту-
пового зміцнення конкурентних переваг України у
міжнародному середовищі засвідчило покращення по-
зицій України у рейтингу Глобального індексу конку-
рентоспроможності (ГІК) 2017/2018 (на 4 пункти до
81 місця серед 137 країн світу) [10].

Водночас в умовах застосування положень Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, які регламентують
питання вільної торгівлі, відбувалось збільшення вар-
тісних обсягів експорту товарів до країн ЄС — за
2017 рік на 31,9% (питома вага в загальному обсязі ек-
спорту товарів — 35,4%).

Вартісні обсяги імпорту товарів та послуг збільши-
лись на 18,1%, порівняно з 2016 роком. При цьому най-
більшу питому вагу в імпорті товарів займають товари
інвестиційного призначення (за групою "Машини, устат-
кування, транспортні засоби та прилади" — 27,6%, об-
сяги імпорту зазначених товарів збільшились на 30,9%).
Тобто йде модернізація економіки та закладається ос-
нова для економічного розвитку в майбутньому. Це по-
зитивна тенденція. Вартісні обсяги імпорту товарів з
країн ЄС зросли на 22,7% (питома вага в загальному
обсязі імпорту товарів — 37,4% за 2017 рік). Загалом
негативне сальдо торгівлі товарами та послугами за
2017 рік становило "мінус" 6848 млн дол. США [7].

На нашу думку, варто також проаналізувати банкі-
вський сектор країни. Головними тен-
денціями в якому є: підготовка до ва-
лютної лібералізації, розвиток висо-
котехнологічних напрямків та активі-
зація кредитування аграрного секто-
ра і малого бізнесу. Лібералізація
дозволяє банкам та їх клієнтам при-
швидшити проведення операцій та
зробити дану процедуру ефективні-
шою. Наприклад, з 1 травня змінився
розмір валютної позиції банків, що
дає їм можливість торгувати інозем-
ною валютою у великих обсягах. Це
дозволяє міжбанківському ринку
ефективніше згладжувати коливання,
що виникають, завдяки різниці в об-
сягах валюти, яка купується і про-
дається [14].
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Рис. 1. Динаміка ВВП України за 2014—2017 рр.

Джерело: складено автором на основі [11].

Таблиця 1. Рівень ВВП України

за 2014—2017 рр.

Джерело: складено автором на основі [11].

№ 
з.п. 

Роки 
Номінальний 

ВВП,  
млн грн 

Реальний 
ВВП,  

млн грн 

Абсолютне 
відхилення, 

млн грн 
1 2014 1566728 1365123 -201605 
2 2015 1979458 1430290 -549168 
3 2016 2383182 2034430 -348752 
4 2017 2982920 2445587 -537333 
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Напередодні лібералізації Національний банк поси-
лив контроль за операціями. Відповідні угоди з Євро-
союзом передбачають, що країна залишається під кон-
тролем з боку більшості солідних світових організацій
через війну і високий рівень корупції.

На сьогодні українські банки вже перебувають у
конкурентному середовищі між собою, зокрема, це по-
яснюється тим, що банк хоче примножити свої прибут-
ки. Окрім цього, банки в Україні конкурують також, з
електронними гаманцями різноманітних платіжних сис-
тем та мобільних операторів. На вітчизняному ринку
доступні платіжні технології Google Pay та Android Pay.
У 2018 році в Україні з'явився Apple Pay, тому саме че-
рез це банкам доводиться все більше інвестувати в тех-
нології. Банки також зацікавлені малим та середнім
бізнесом на аграрному ринку. Для країн Європейсько-
го Союзу та Сполучених Штатів Америки саме невеликі
підприємці становлять основу добробуту, через це
підтримка цього сектору важливе стратегічне завдан-
ня.

Зокрема Кабінет Міністрів України схвалив програ-
ми підтримки аграрного сектору за ключовими на-
прямами у рамках Державного бюджету на 2018 рік.
Загальна сума підтримки складе 6,3 млрд грн проти
5,5 млрд грн у минулому році. Саме за допомогою банків
здійснюватиметься компенсація частини тіла кредиту,
залученого на будівництво тваринницьких комплексів,
що формує ефективну ставку на рівні 3%, відшкодуван-
ня вартості введених в експлуатацію тваринницьких ком-
плексів, збудованих за власний кошт інвестора, а також
здешевлення до 3% позик для проектів, що реалізують-
ся в сфері аквакультури, вівчарства, козівництва тощо
[9].

Якщо аналізувати соціальну сферу, то для неї ха-
рактерні такі тенденції: заклади, які функціонують у
такій сфері зумовлюють соціальний ефект, який дося-
гається за рахунок наданих послуг. Звісно, з одного
боку, це є позитивною тенденцією, але з іншого їхні інте-
реси не перебувають знаходять свого відображення у
прагненні примножити свої прибутки. Але варто пам'я-
тати, що для ефективного та стабільного функціонуван-
ня потрібні вагомі капіталовкладення. В цій сфері
більшого розповсюдження та становлення займають
приватні заклади охорони здоров'я та освіти, телераді-
окомпанії, кінотеатри, шоу-бізнес, видавництва та інші.
Оскільки вони є комерційними суб'єктами ринку, то їх
діяльність спрямована на максимізацію прибутку, що є
позитивною тенденцією, за допомогою цього вони мо-
жуть вдосконалювати якість наданих послуг, але, з іншо-
го боку, вони можуть звести значення соціального ефек-
ту нанівець.

Однією з головних складових, які впливають на еко-
номічну безпеку є демографічний чинник. Від розвитку
демографічного сектору залежить чисельність населен-
ня, що в свою чергу впливає на розвиток трудового по-
тенціалу, що в результаті безпосередньо впливає на ве-
личину сукупного національного доходу. За даними Держ-
стату, в Україні в січні 2018 року народилось 302 тис.
дітей, у той час як у січні 2017 року цей показник стано-
вив 305 тис. За січень поточного року було зафіксовано
природне зменшення населення — 236 тис. осіб, тоді як
за аналогічний період минулого року природне зменшен-

ня становило 276 тис. осіб. При цьому кількість осіб, які
приїхали до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав
із країни на 2175 осіб, за січень 2017 року цей показник
становив 1421 особа [8]. Дані показники свідчать про
негативну тенденцію розвитку та подальшого забезпечен-
ня економічної безпеки країни. Важливою проблемою в
цьому секторі економіки є також трансформація вікової
структури населення, зокрема зростання питомої ваги
осіб старших вікових груп, тобто можна говорити про
старіння нації, яке в свою чергу здійснює тиск на ринок,
тобто товаровиробники будуть повинні змінити асорти-
мент продукції та рівень цін.

Виходячи з вищенаведеного аналізу тенденцій роз-
витку економіки держави, варто визначити глобальні та
внутрішні тенденції для української економіки, які без-
посередньо впливають на економічну безпеку України.
До глобальних негативних тенденцій відносять:

— збільшення ставки Федерального резервного
банку від 2,2% до 2,5% [13];

— зростання зовнішнього боргу України;
— девальвація гривні;
— не вчасна реструктуризація боргу.
До внутрішніх негативних тенденцій для українсь-

кої економіки належать:
— високий рівень інфляції;
— девальвація гривні;
— дефіцит держбюджету;
— війна на Сході України;
— корупція;
— старіння нації;
— збільшення видатків для комерційних закладів

соціальної сфери;
— зменшення витрат на впровадження технологій в

банківській сфері;
— зниження реального ВВП.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, з вищепроведеного аналізу ми можемо зро-
бити висновки про те, що на сьогодні в Україні перева-
жають негативні тенденції розвитку, які безпосередньо
стосуються соціально-економічної, демографічної, зов-
нішньоекономічної та інших напрямів, що в свою чергу
здійснюють негативний вплив на економічну безпеку
країни, оскільки саме вони є її складовими. Для знижен-
ня негативного ефекту та подальшого стабільного роз-
витку економіки України, уряд країни повинен створи-
ти чітку законодавчу базу, здійснювати підтримку всіх
сфер суспільного життя громадян, залучати інвестиції
та впроваджувати програми державної підтримки різних
верств населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У вітчизняному законодавстві нещодавно відбули-

ся суттєві зміни — прийнято Закон України "Про націо-
нальну безпеку України" і Стратегію розвитку системи
Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року [2;
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Визначено, що розвиток державного управління у сфері національної безпеки можливий у

межах використання інструментів інституційного підходу в цій сфері. Воно можливе за умови

прийняття відповідного закону. Установлено, що такий закон було прийнято Верховною Радою

України 21 червня 2018 року. Визначено, що Президент України, Верховна Рада України, Дер-

жавна надзвичайна служба України, Міністерство внутрішніх справ України та інші інституції

формують сили національної безпеки, які мають право визначати глибину участі у забезпеченні

цієї безпеки. З огляду на зазначене, обстоюється позиція, що національна безпека відзначаєть-

ся процесами інституціоналізації організаційно-правових механізмів. Вони, у свою чергу, за-

безпечуються такими прийнятими законами, як Декларація про державний суверенітет Украї-

ни, Конституція України тощо.

It is determined that the development of public administration in the sphere of national security is

possible within the framework of using the instruments of the institutional approach in this sphere.

The use of these tools within an institutional approach in this field is possible under the condition of

entering into adoption of the relevant law. It was established that such a law was passed by the

Verkhovna Rada of Ukraine on June 21, 2018. It was determined that the President of Ukraine,

Parliament of Ukraine, State Emergency Service of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine,

etc. shall forces of national security, which are entitled to determine the depth of participation in

ensuring this security. Taking into account the indicated above, the viewpoint that the national security

is determined by the processes of institutionalization of organizational and legal mechanisms is

defended. They, in turn, are ensured by such relevant laws as The Declaration on the State Sovereignty

of Ukraine, the Constitution of Ukraine, etc.
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3]. Їх прийняттю передував ряд причин. Зважаючи на
це, потребують аналізу ці причини, а, відтак, організа-
ційно-правове підгрунтя й інституційні напрямки функ-
ціонування системи державного управління у сфері за-
безпечення національної безпеки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Організаційні, правові, економічні та інші аспекти
здійснення внутрішньо-і зовнішньополітичної, а також
безпекової діяльності України певною мірою розгляда-
ються у дослідженнях С. Войцеховської, І. Домбровсь-
кого, С. Домбровської, І. Грицяка, О. Євсюкова, А. Злен-
ко, Д. Карамишева, В. Кравченко, С. Полторака, В. Сад-
кового, Є. Тихонова та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Разом із тим, необхідно провести комплексне до-

слідження організаційно-правових механізмів реалізації
державного управління у сфері забезпечення національної
безпеки. Усе це й становить мету нашого дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система державного управління у сфері національ-

ної безпеки становить комплекс теоретико-методоло-
гічних, нормативно-правових, політико-дипломатичних,
інформаційно-аналітичних, організаційно-управлінсь-
ких, науково-технічних та інших заходів, які вживають-
ся органами виконавчої влади у внутрішньо- і зовніш-
ньополітичній сфері, спрямованих на забезпечення про-
вадження безпекової діяльності в умовах нестабіль-
ності, що передбачає зміцнення обороноздатності та
забезпечення національної безпеки України, з метою
захисту суверенітету, територіальної цілісності та непо-
рушності державних кордонів України, реалізації її полі-
тичних, торговельно-економічних та інших національних
інтересів, а також відновлення територіальної цілісності
Української держави.

Основними правовими актами, що визначають за-
сади безпеки, зовнішньої політики та повноваження дер-
жавних органів України у цій сфері, є такі:

1. "Декларація про державний суверенітет України",
яка прийнята Верховною Радою Української РСР 16 лип-
ня 1990 р. № 55-XII [1]. Із Декларація випливає, що Ук-
раїна як суверенна національна держава розвивається
в існуючих кордонах на основі здійснення українською
нацією свого невід'ємного права на самовизначення,
здійснює захист й охорону національної державності
українського народу.

2. Постанова Верховної Ради Української РСР "Про
проголошення незалежності України" 24 серпня 1991 ро-
ку № 1427-XII [1]. Із цієї постанови випливає, що Украї-
на оголосила про свою незалежність, виходячи з права
на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та
іншими міжнародно-правовими документами.

3. Конституція України [1], визначальне значення в
якій для нашого дослідження має ст. 18.

4. "Заява про без'ядерний статус України", яка прийня-
та Верховною Радою України 24 жовтня 1991 р. № 1697-XII
[1], де зазначено, що наявність на території України
ядерної зброї колишнього союзу РСР є тимчасовою.

5. Основні напрями зовнішньої політики України,
схвалені Верховною Радою України 2 липня 1993 р. [1].
У цьому документі зазначено, Україн будує демокра-
тичну правову державу, першочерговою метою якої є
забезпечення прав та свобод людини.

6. Закон України "Про основи національної безпе-
ки України" від 19 червня 2003 р. № 964-IV [1]. Цей За-

кон визначав засади державної політики, спрямованої
на захист національних інтересів і гарантування в Ук-
раїні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх
і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

Важливо, що в цьому Законі визначено основні ре-
альні та потенційні загрози національній безпеці Украї-
ни, стабільності в суспільстві:

1) у зовнішньополітичній сфері це посягання на дер-
жавний суверенітет України та її територіальну ціліс-
ність, територіальні претензії з боку інших держав, а
також воєнно-політичну нестабільність, регіональні та
локальні війни (конфлікти) в різних регіонах світу, на-
самперед, поблизу кордонів України;

2) у сфері державної безпеки це розвідувально-
підривна діяльність іноземних спеціальних служб; по-
ширення корупції, хабарництва в органах державної
влади, зрощення бізнесу і політики, організованої зло-
чинної діяльності; загроза використання з терористич-
ною метою ядерних та інших об'єктів на території Укра-
їни; спроби створення і функціонування незаконних
воєнізованих збройних формувань тощо;

3) у воєнній сфері та сфері безпеки державного кор-
дону України.

Слід зазначити, що у війнах нового покоління (гіб-
ридних війнах) значно зростає роль правової, економі-
чної, гуманітарної, інформаційної і психологічної скла-
дових боротьби. У законодавчо визначеному переліку
мають бути конкретизовані інформаційні, інформацій-
но-інструментальні загрози та загрози психологічні дії
з території інших країн, спрямовані на порушення нор-
мального функціонування систем державного і військо-
вого управління. Некоректним є визначення в якості
загроз воєнній безпеці прорахунків та бездіяльності
органів влади, зокрема таких, як "небезпечне знижен-
ня рівня забезпечення військовою та спеціальною техн-
ікою та озброєнням нового покоління Збройних Сил
України; повільність у здійсненні та недостатнє фінан-
сове забезпечення програм реформування Воєнної
організації та оборонно-промислового комплексу Ук-
раїни; накопичення великої кількості застарілої та не-
потрібної для Збройних Сил України військової техні-
ки, озброєння, вибухових речовин". Відпрацьовування
цих питань є безпосередніми функціями самих органів
державної влади.

7. Варто відзначити, що у червні 2018 року був прий-
нятий Закон України "Про національну безпеку Украї-
ни" [1]. Як і нова Воєнна доктрина України, він визна-
чає сили безпеки й оборони. До них входять такі інсти-
туції:

— Міноборони;
— ЗСУ;
— МВС;
— Нацгвардія;
— Нацполіція;
— Держприкордонслужба;
— Державна міграційна служба;
— Державна служба з надзвичайних ситуацій;
— СБУ;
— Управління держохорони;
— Держслужба спецзв'язку та захисту інформації;
— Державна спеціальна служба транспорту;
— Апарат РНБО;
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— розвідувальні органи;
— центральний орган виконавчої влади щодо вій-

ськово-промислової політики та інші органи.
Серед усіх цих інституцій одне з визначальних місць

займає Президент України [там само]. Оскільки згідно
із Конституцією України він є верховним головнокоман-
дувачем, керує всіма силами безпеки й оборони, що
охоплює таке:

— оголошує війну та вводить воєнний стан/надзви-
чайний стан;

— приймає рішення про загальну або часткову мо-
білізацію;

— видає накази, директиви з питань оборони;
— очолює Раду національної безпеки та оборони;
— призначає та звільняє секретаря РНБО та його

заступників;
— призначає/звільняє вище командування ЗСУ (за

рекомендаціями головнокомандувача);
— затверджує пропозицію про утворення Ставки

верховного головнокомандувача, яку подає РНБО та ін.
Щодо Міністерства оборони України, то відповідно

до нового Закону України "Про національну безпеку
України" [1] новації торкнуться його (міністерства) у
перспективі. Як і раніше, це міністерство повинне зай-
матися підготовкою держави до оборони, воєнною та
військово-технічною політикою, оборонним плануван-
ням, дбати про розподіл ресурсів, свою кадрову полі-
тику, ресурсним забезпеченням ЗСУ тощо. Разом із
тим, міністр оборони має бути цивільною особою (не
військовою), а також його заступники. У законі [там
само], зокрема міститься норма, за якою міністр обо-
рони України призначається на посаду Верховною Ра-
дою України за поданням президента України з числа
цивільних осіб. Перший заступник міністра оборони
України та заступники міністра оборони України також
призначаються з числа цивільних осіб [там само, ст. 15].
У прикінцевих положеннях [там само] зазначено, що цей
закон набирає чинності з наступного дня його опублі-
кування, окрім статті 15 про призначення цивільного
міністра оборони та його заступників, останні положен-
ня набирають чинності з 1 січня 2019 року.

Щодо Міністерства внутрішніх справ України, то
останні зміни у законодавство про нацбезпеку й обо-
рону не суперечать прямим законам, які стосуються
правоохоронних органів, а також документам щодо
розвитку системи МВС України. Разом із тим, потребу-
ють узгодження положення Закону України "Про націо-
нальну безпеку України" із Стратегією розвитку систе-
ми Міністерства внутрішніх справ України на період до
2020 року, зокрема в частині пріоритетів такого розвит-
ку (забезпечення охорони прав людини і основних сво-
бод, інтересів суспільства і держави; підтримання пуб-
лічної безпеки і порядку; організація цивільного захис-
ту, запобігання виникненню НС і ліквідація їх наслідків
тощо) [1].

Вітчизняне законодавство про безпеку має чітко
розмежовувати повноваження державних органів, на-
самперед, органів сектору безпеки, забезпечувати
міжвідомчу координацію, зокрема за умов тривалої аг-
ресії проти України, яка частково здійснюється у, так
званих, "гібридних" проявах. При цьому слід конкрети-
зувати аспекти "цивільного контролю". Новий Закон

України "Про національну безпеку України" [1] має усу-
нути невиправдане розділення Законів України "Про
основи національної безпеки України" і "Про демокра-
тичний цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави", оскільки забез-
печення цивільного демократичного контролю є не-
від'ємною складовою реалізації державної політики у
сфері національної безпеки.

У продовження відзначимо, що Закон України "Про
національну безпеку України" [там само] передбачає
комплексне стратегічне управління в означеній сфері,
що включає й планування. Свого часу планування у
сфері оборони відбувалося з урахуванням положень,
зокрема Закону України "Про організацію оборонного
планування". Водночас існує необхідність комлексно-
го законодавчого врегулювання планування у сфері
цивільної безпеки та його узгодження з процесами пла-
нування у сфері оборони. Потребують правового за-
кріплення зв'язок між рішеннями вищих органів держав-
ної влади у сфері національної безпеки, діяльністю
органів сектору безпеки, спрямованих на їх реалізацію,
виділенням відповідних ресурсів для забезпечення такої
діяльності, спеціальні процедури парламентського кон-
тролю за процесами планування у сфері національної
безпеки тощо. Крім того, важливим є уточнення ролі та
місця органів державної влади, які здійснюють держав-
ну політику у сфері зовнішньополітичної діяльності з
метою підтримки необхідного рівня безпеки України й
її позитивного іміджу на міжнародній арені. Усе це по-
кликаний врегулювати новий Закон України "Про націо-
нальну безпеки України" [там само], аналізу положень
якого й присвячена дана наукова праця.

ВИСНОВКИ
Актуальною проблемою, що має важливе суспіль-

но-політичне значення для стабільного функціонуван-
ня демократичної правової державності, є формування
компетентних, адекватних механізмів державного управ-
ління у сфері зовнішньополітичної діяльності держави,
а також підвищення їх ефективності. Від цього багато в
чому залежить успішна реалізація зовнішньополітично-
го курсу України на міжнародній арені. Тому детальний
аналіз нормативно-правової бази з питань організації
державного управління у сфері зовнішньополітичної
діяльності України щодо забезпечення національної без-
пеки держави та правова регламентація діяльності кож-
ного державного органу, які беруть участь у зовнішньо-
політичному процесі на основі покладених на них зако-
ном повноважень, об'єктивно необхідні й обгрунтовані з
правових позицій в цілях узгодження діяльності держав-
них органів України у сфері міжнародних відносин.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Внаслідок суспільних перетворень та розвитку ко-

мунікацій між всіма регіонами світу постало питання у
контексті міграційного переміщення населення та їх
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інтеграції в суспільство іншої країни. Основну пробле-
матику в процесі міграції-переміщення становить адап-
тація та ідентифікація людей як трудових, так і стаціо-
нарних мігрантів. Важливого значення набуває дослі-
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дження етносоціальних та етнополітичних характерних
рис мігрантів, що трансформують життя соціуму краї-
ни-реципієнта (країна, що прийняла до себе мігрантів),
а також впливають на політичні та економічні перетво-
рення. Імігранти стають одним з ключових елементів, у
зростанні потенціалу соціуму та конкурентоспромож-
ності країни. Водночас активною повинна бути взаємо-
дія державних органів влади з емігрантами з метою їх
повної асиміляції до навколишнього середовища краї-
ни — економічних, соціальних, культурних та політич-
них процесів країни. Тому вирішення міграційної скла-
дової в державному розвитку виступає одним з напрямів
країни, збільшуючи цінність інноваційних ресурсів та
зростання на глобальному рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань інтенсифікації міграційного
процесу, в яких зазначалося формування теоретико-ме-
тодичних підходів, є в працях таких вчених: теорія де-
мографічного переходу (Т. Акімова, В. Хаскін); теорія
чинників міграції (Е. Лі); екологічна теорія міграції (О.
Старк); теорія сегментованого ринку праці (М. Піора);
теорія соціальних мереж (Д. Массей); теорія історично-
го структуралізму (С. Каслз); теорія міграційних систем
(М. Крітц, Л. Лім, Х. Злотник); теорія ''притягування —
виштовхування (pull-push)'' (Дж.-Ф. Мут); теорія етног-
рупування та відокремлення (С. Ердоган); концепція
транснаціональної міграції (Л. Прис, Т. Файст). Питан-
ням інтеграції іноземців та осіб без громадянства в ук-
раїнське суспільство було окреслено в наукових дослі-
дженнях — С. Бенхабіб, М. Гібернау, У. Кимліка, Ч. Ку-
катаса, Н. Преображенської, Т. Саррацина, Ч. Тейлора,
М. Уолцера. Визначення моральних чинників та мотивів
міграційного процесу було визначено дослідження ук-
раїнськими вченими — В. Воронковою, С. Мочерним,
А. Семеновим, Б. Лановик, Н. Совинським. Але разом з
тим аналіз наукових публікацій дає підстави стверджу-
вати, що досліджуванні питання інтеграції іноземців та
осіб без громадянства в українське суспільство є ще
недостатньо дослідженими.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити питання забезпечення інтег-

рації іноземців в українське суспільство та сформувати
механізм даної інтеграції.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Починаючи з середини ХХ—ХХІ ст. пожвавились
міграційні потоки з бідних країн до країн Західної
Європи. Об'єктивними причинами стали більші мож-
ливості самореалізації, соціальний статус та дохо-
ди. Але виникає необхідність інтеграції в нове сусп-
ільство, розуміння культурних особливостей, істо-
ричних особливостей, економічних, політичних та
демографічних. Окрім того, сам процес міграція
істотно впливає на такі чинники в країнах-реципієн-
тах, як розширення і етнічних груп мігрантів, зрос-
тання долі висококваліфікованих мігрантів та інших
категорій мігрантів, активізація внутрішніх міграцій-
них настроїв серед місцевого населення [1]. Мігра-

ційний процес на сьогодні відрізняється своєю ма-
совістю та динамічністю. Тільки за 2015 рік внаслі-
док міграційних потоків населення Європи зросло
майже до 1,5 млн [1—4]. У 2013 році поза межами
своєї країни проживало близько 175 млн осіб, для
порівняння у 1990 році — 154 млн [5]. Також внасл-
ідок такого феномену як міграція до Європейського
Союзу були визначені підходи щодо обмеження на
європейські ринки праці населення з третіх країн
світу. На нашу думку, також варто підкреслити ос-
новні стадії адаптації мігрантів, як один з інстру-
ментів зниження негативного впливу міграційного
процесу на розвиток країн-реципієнтів:

1. Цілеспрямований конформізм — перший крок
адаптації мігранта до нових умов існування, людей,
культури, способу життя. В процесі відбувається прий-
няття культурних цінностей місцевого населення та
мігрантів. Одному з основних ролей відіграють місцеві
ЗМІ, що поширюють інформацію про етнічні групи
мігрантів в Україні, впливаючи на відношення до них
місцевого населення. Державні органи влади завдяки
ЗМІ можуть впливати на упередженість місцевих жи-
телів по відношенню до мігрантів. Негативною сторо-
ною засобів масової інформації може виступати полі-
тика залякування та упередження корінних жителів
відносно мігрантів, тим самим створюючи безпідставні
страхи місцевого населення, такі як: мігрантофобія,
етнофобія, ксенофобія тощо. Основними причинами
даних страхів може бути перенесення провини з основ-
них винуватців на ''чужих'', тобто мігрантів, а саме:
підвищення конкуренції на ринку праці внаслідок зни-
ження її ціни з боку мігрантів. Проблемним питанням
щодо інтеграції мігрантів в культурне середовище
іншої країни є підсвідоме звертання до попередньої
культури, традицій, звичок, підкоряючись при цьому
зовнішнім ''правилам гри''. Місцеве населення вивчає
мігрантів, їх особливості культурні звичаї, історичне
минуле, політичні погляди взаємовідносинами з ото-
чуючими, терпимістю до культурних відмінностей, го-
товністю разом долати труднощі.

2. Взаємодія культур — комунікація між місцевим
населенням та мігрантами, прояви взаємної терпимості
(толерантності) сторін. Основними чинниками етносів,
резидентів чи мігрантів є: національний склад населен-
ня; тип поселення; віковий діапазон як мігрантів, так і
резидентів; соціальний статус; рівень освіти; політичні
погляди. Внаслідок певних умов етнічність може стати
чинником соціальні стратифікації.

3. Акомодація — характеризується або проявами
взаємної терпимості сторін, але на користь культури і
способу життя однієї зі  сторін. Але внаслідок
збільшення потоків мігрантів в країнах-реципієнтах
може трансформуватися саме суспільство, якщо
мігрантів стане більше ніж місцевого населення. Ці
обставини можуть вплинути на формування політики
як на місцевому так і на національному рівні визначен-
ня культурних цінностей та ін. Процес перегрупування
відбувається поступово з проникненням більшості (іно-
етнічного чи інорелігійного) у внутрішнє середовище
країни-реципієнта.

4. Культурна самоідентифікація — дана стадія ха-
рактеризується асиміляцією та культурним поглинан-
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ням, а також можливим виникненням нової культури,
чому посприяла інтеграція нового етносу. Збільшення
потоків мігрантів може вплинути на культурне розмаїт-
тя та спровокувати нові культурні інновації з метою їх
загального поширення [5].

Регулюючи питання демографії в своїй країні за
рахунок іммігрантів, можливо вирішити проблеми
старіння та скорочення населення. Завдяки інтег-
рації мігрантів у суспільство підвищується інтелек-
туальний та трудовий потенціал населення країни.
Важливою умовою інтеграції мігранта в суспільстві
є його самоідентифікація до населення країни, що
прийняла його.

Прикладом інтеграції іммігрантів слугує різнома-
нітний досвід у політиці країн світу. Наприклад, у
Франції міграційна політика відносно іммігрантів спря-
мована на повну асиміляцію. Всі мешканці Франції по-
вноправними французькими громадянами та мають
право брати участь в економічному, соціальному та
політичному житті країни. Для Німеччини інтеграція
мігрантів визначається у відкритому ринку праці, осві-
ти, професійному навчанні. Інтеграція мігрантів у
Фінляндії передбачає створення індивідуальних планів
інтеграції для кожного іммігранта, а також розроб-
ляється система оцінки кваліфікації мігранта на ринку
праці. Швеція спрямовує зусилля на вдосконалення
освіти, професійної орієнтації, навчання та політики
підприємства. Бельгія та Великобританія розробляють
спеціальні заходи в професійній освіті. Нідерландами
створено система, що зобов'язує приватні підприєм-
ства обов'язково надавати певний процент іммігран-
тської молоді на наявні вакансії [3]. Для нелегальних
мігрантів у Португалії передбачена наступна інтегра-
ційна складова як у випадку народження дитини та за-
кінчення нею школи.

На основі вищевикладеного слід зазначити ос-
новні заходи щодо соціальної, економічної інтеграції
мігрантів  у  суспільств і — активне залучення
іммігрантів до економічного життя в країні — внасл-
ідок обмежень відносно мігрантів відбуваються такі
негативні наслідки, як бідність, ізоляція, відсутність
доступу до роботи та доступу до інформації, зло-
чинність, погіршення здоров'я, нові шкідливі звички.
Тому соціально-економічна залученість іммігрантів
стає фактором підвищення людського потенціалу,
залучення мігрантів має бути гарантованим на зако-
нодавчому рівні. Держава має контролювати розподіл
мігрантів по різним сферам діяльності, для того щоб
уникнути утворення галузі, що буде тільки призначе-
на для мігрантів.

 Основними компонентами залучення до еконо-
мічної діяльності в країні-реципієнта: впровадження
системи залучення мігрантів у форматі співпраці
служби зайнятості і соціального захисту для інтеграції
мігрантів на ринку праці, для того щоб мати мож-
ливість вивчити мову та мати права отримати пенсій-
не та соціальне забезпечення; перекваліфікація
мігрантів для заповнення ринку праці спеціалістами,
яких бракує. Дослідження, проведене науковцями в
США, показало, що перекваліфікація та підвищення
професійного рівня мігрантів впливають на економі-
чний стан країни — за рахунок цих дій на ринку праці

відбуваються кардинальні зміни у відтворенні освіче-
ного покоління, зменшення навантаження на фонд
соціального захисту та підвищення надходжень до
бюджету країни [5].

Державна міграційна політика має бути спрямова-
на на підвищення рівня освіти до потреб ринку праці,
зусилля держави в напрямку обмежень низько квалі-
фікованих іммігрантів до ринку країни-реципієнта. Пе-
рекваліфікація низькокваліфікованих трудових мігран-
тів, що уповільнює процес зберігаючі технології, вис-
тупає одним з головних напрямів зниження тиску на
економіки країни. В цьому напрямі також актуальни-
ми буде впровадження програм щодо перекваліфікації
між галузями, атестацію мігрантів, для уникнення "ви-
мивання мізків". Наступним чинником щодо інтеграції
мігрантів є надання вивчення курсів мов. Одним з яск-
равих прикладів є такі країни — у Данії мовні курси
займають 2000 годин, у Австралії — 1300, а Бельгії —
200 годин. Також з боку держави має бути наявний кон-
троль вивчення мовних курсів, наприклад, як у Німеч-
чині іммігранти, що ухиляються від відвідування мов-
них курсів, можуть бути позбавлені права на постійне
місце проживання і отримання соціальних виплат [7].
Важливим інструментом набуття громадянства
іммігрантами є створення альтернатив — правил на-
буття громадянства. Наступним кроком є стимуляція
сімейної імміграції, вона представлена щонайменше
чотирма видами: возз'єднання сімей, створення сім'ї
(шлюбна міграція), міграція всієї сім'ї та міграція за
спонсорством членів сім'ї.

Починаючи з 2009 року інтеграція іноземців в Ук-
раїні набула значних заходів. Варто підкреслити, що
надання статусу біженця є значно незначною порівняно
з кількістю іммігрантів в Україні. починаючи 2011 року
Кабінет Міністрів України затвердив план щодо інтегра-
ції мігрантів в українське суспільство на 2011—2015 рр.
До основних заходів Кабінету Міністрів України щодо
інтеграції було впроваджено такі елементи інтеграції
іммігрантів — мова, вивчення історії, розуміння держав-
ного устрою України та офіційні вимоги до іммігрантів
[8—9].

Але також є певні проблеми питання щодо вступу
та навчання у навчальинх закладах та вищих навчаль-
них закладів іммігрантів, потрібно визначити спрощен-
ня визнання дипломів, возз'єднання сімей отримання
освіти і соціального захисту та інтеграції у культурне
середовище країни.

Основними заходами інтеграції в культурне, еконо-
мічне, політичне середовище є:

— визначення основних засад щодо доступу міг-
рантів до ринку праці, освіти, охорони здоров'я в Ук-
раїні;

— впровадження алгоритму дій визнання кваліфі-
кації мігранта, його досвіду роботи, кваліфікації, дип-
лому;

— надання безкоштовних консультаційних послуг
в питаннях введення економічної діяльності мігранта-
ми;

— запровадження обов'язкового курсів мови, до-
лучаючи до програми короткий екскурс соціально-еко-
номічних та культурних особливостей українського се-
редовища.
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— розробка навчальних предметів у школах щодо
мирного співіснування різних націй в Україні, доведен-
ня до думки дітей "українських цінностей";

— надання медичних послуг іммігрантами на рівні з
корінними жителями країни;

— вирішення питань іммігрантів на місцевому рівні,
тобто надання коштів на фінансування інтеграційних
програм місцевому рівні;

— імплементація прав іноземців у питаннях, щодо
участі громадські об'єднання, місцевих виборах;

— розробка комплексної програми щодо виселен-
ня мігрантів, для того щоб уникнути скупчення.

Питання інтеграції мігрантів в українське суспіль-
ство на сьогодні визначається Стратегією державної
міграційної політики України на період до 2025 ро-
ку, що була ухвалена Розпорядженням Кабінету

Міністрів України 12 липня 2017 року. Згідно з по-
ложеннями цієї стратегії основною метою є спряму-
вання зусиль держави і суспільства на формування
та реалізацію державної міграційної політики, яка б
позитивно впливала на консолідацію української
нації та безпеку держави, прискорювала соціально-
економічний розвиток, сприяла уповільненню темпів
депопуляції, стабілізації кількісного та якісного
складу населення, задоволенню потреб економіки в
робочій силі, відповідала міжнародним стандартам
і міжнародним зобов'язанням України. Для забез-
печення успішної інтеграції мігрантів в українське
суспільство необхідно забезпечити: підвищення
рівня співпраці із середовищем іммігрантів у процесі
інтеграції, в тому числі шляхом створення консуль-
тативних/експертних рад за їх участю, залучення до
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Рис. 1. Механізм забезпечення інтеграції іноземців в українське суспільство

Джерело: запропоновано автором.
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розроблення законодавства, державних програм з
питань інтеграції та імміграції тощо;продовження
інтеграційної підтримки вразливих груп іммігрантів
(наприклад, жертв торгівлі людьми, неповнолітніх
без супроводу, людей похилого віку); організацію
вивчення мігрантами державної мови; розроблення
програм адаптації для дітей мігрантів до освітньої
системи в Україні; провадження освітньої та про-
світницької діяльності з формування в суспільстві
атмосфери терпимості та культури міжнаціональних
стосунків, протидії расизму і ксенофобії; чітке роз-
межування повноважень та водночас координацію
дій ДМС, Мінсоцполітики, інших органів державної
влади щодо питань інтеграції [10].

Адаптація мігрантів є комплексним питанням щодо
інтеграції до нового середовища, нових умов існуван-
ня. Інтеграція іммігрантів до середовища країни ділить-
ся на дві форми — зовнішню (соціокультурну, еконо-
мічну) форма та внутрішню (психологічну) форму. По-
казником інтеграції мігранта до середовища країни ре-
ципієнта є набуття нового соціального статусу. Також
активний пошук роботи в отриманні нової освіти висту-
пають одним із важливих факторів адаптації мігранта
до поточного середовища. Внутрішня адаптованість
мігранта характеризується психологічним станом
мігранта до задоволеності культурним, економічним,
політичним та історичним, середовищем в країні. Про-
цес адаптації іммігранта до середовища країн та реци-
пієнта залежить від моделі державної політики та інди-
відуальних соціально-психологічних властивостей
мігранта.

Зокрема соціологи визначають шість моделей
інтеграції, що утворюють дві групи позитивну та нега-
тивну, до позитивних моделей слід віднести — асимі-
ляція, діаспора, транзит, до негативних моделей —
маятник, гетто, повернення. Інший погляд на адапта-
цію мігрантів у новому суспільстві є наукові досліджен-
ня Беррі, вчений припускає такі стратегії інтеграції
іммігрантів: інтеграція, асиміляція, сегрегація, маргі-
налізація. На нашу думку, адаптованість мігранта до
зовнішніх факторів залежить від соціально-економіч-
них політичних ситуаційних у приймаючій країні, міжет-
нічної терпимості, толерантності з боку усіх членів
суспільства. А також час адаптації є релевантними від
низки цілої низки внутрішніх, суб'єктивних факторів:
соціально-демографічних характеристик мігранта (вік,
стать, освіта), його психологічних властивостей (адап-
таційні установки, рівень індивідуальної мобільності,
ціннісні орієнтації, норми), етнічної, релігійної прина-
лежності [11].

Згідно сформованого механізму забезпечення
інтеграції іноземців в українське суспільство (рис. 1),
перш за все, ідентифікація мігрантів відбувається на
ринку праці країни-реципієнта, яка полягає у визна-
ченні рівня освіти мігранта, професійних навичок
мігранта, професійної орієнтації мігранта, віковий
ценз мігрантів, тобто в залежності від того, якого
віку досяг мігрант на ринку праці він може мати як
переваги, так і перешкоди. Суспільство ідентифікує
мігрантів за їх етносоціальними та етнополітичними
рисами, однак асиміляція мігрантів відбувається в
усіх процесах суспільства — економічні, політичні,

соціальні та культурні. Адаптація мігрантів до нових
умов навколишнього середовища відбувається за
рахунок таких інструментів, як культурної ідентифі-
кації, цілеспрямованого конформізму, взаємодії
культур, акомодації. До основних заходів інтеграції
іноземців українського суспільства слід віднести:
розробку комплексних державних програм із залу-
чення іноземців в українське суспільство, визначен-
ня та закріплення в законодавчому полі прав та сво-
бод іноземців, надання медичних послуг, розробку
навчальних предметів, розробку інтеграційних про-
грам на місцевому рівні, надання безкоштовних кон-
сультаційних послуг, доступ мігрантів до ринку праці
на рівні з корінним населенням, прозорий алгоритм
дій визнання кваліфікації мігранта відносно його
професії.

Також адаптації мігрантів до українського суспіль-
ства можуть посприяти наявність таких елементів у
культурному середовищі — просвітницька діяльність,
протидії расизму та ксенофобії, координація дій в
культурному середовищі для новоприбулих мігрантів,
наскільки гнучко можливо переходити від мови мігран-
та до державної мови в усіх установах країни, рівень
фінансування національних міграційних та інтеграцій-
них програм, запровадження змін до законодавства
відносно нових запитів міграційного процесу в Україні,
розробка нових заходів державними органами влади
на основі експертних рад, до яких входять представ-
ники громадських організацій, приватних підприємств,
державних органів влади. Визначаючи основні стра-
тегічні напрями залучення у суспільство іноземців є
сегрегація, маргіналізація, інтеграція, асиміляція, од-
нак найбільш оптимальним є інтеграція чи асиміляція
іноземців.

ВИСНОВОК
Тому посилення міграційних процесів в Україні

фрагментує суспільство та впливає на напруженість се-
ред корінного населення відносно новоприбулих
мігрантів, якщо їх культурна, історична спадщина є
відмінною від корінного населення. Для України ви-
ховання цього фактору є важливим аспектом у сучас-
ному становленні української громади, що розмежо-
вує свої відносини, спираючись на політичні основи,
коли логіка ідентифікації є несумісною до логіки плю-
ралізму і мультикультуралізму. Внаслідок наявності ви-
сокого рівня психологічної відокремленості від інших
культур в Україні, а також внаслідок широких масш-
табів міграцій до України можуть виникати напружені
ситуації корінного населення до мігрантів. Але Украї-
на також є сприятливим місцем для залучення іно-
земців до українського суспільства внаслідок позитив-
них рис у соціальних, культурних, демографічних особ-
ливостях українців на противагу політичним переконан-
ням.
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SUPPORT OF THE STATE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN GLOBALIZATION
CONDITIONS

У статті досліджено особливості формування державної соціально-економічної безпеки в

умовах глобалізації. Виділено головні завдання посилення соціальної безпеки на середньо-

строкову перспективу: підвищення матеріального добробуту громадян на основі реформ оплати

праці, забезпечення соціальної захищеності та дотримання соціальних гарантій. Охарактери-

зовано механізм забезпечення соціально-економічної безпеки країни в умовах глобалізації.

Зазначено, що механізми забезпечення соціально-економічної безпеки країни в умовах гло-

балізації — це система організаційно-економічних та правових заходів щодо запобігання соці-

ально-економічним загрозам. Підкреслено, що механізм забезпечення соціально-економіч-

ної безпеки країни в умовах глобалізації повинен містити такі складові: об'єктивний і всебічний

моніторинг економіки та суспільства; встановлення гранично допустимих значень соціально-

економічних показників; діяльність держави щодо виявлення та попередження внутрішніх та

зовнішніх загроз соціально-економічній безпеці. Виокремлено напрями забезпечення страте-

гічних інтересів соціально-економічної безпеки. Підкреслено, що одним з напрямів забезпе-

чення стратегічних інтересів соціально-економічної безпеки є створення системи гнучкого ре-

гулювання ринкової економіки. Звернено увагу на те, що розвиток державних механізмів за-

безпечення соціально-економічної безпеки України повинні базуватися на вдосконаленні де-

мографічної політики як однієї з ключових складових соціальної безпеки, а також на вдоскона-

ленні інвестиційної політики як однієї провідних складових економічної безпеки.

Social security is the fundamental category of the world community, more important nowadays

than traditional military, political, economic and other types of security. The property social

distribution, rise in unemployment, sharp reduction of birth rate and average life expectancy in the

country, deformation of demographic and social society composition, decrease in moral and creative

potential, social conflicts, lack of the national idea create real threat for the social and economic

security of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальна безпека у теперішній час є фундамен-

тальної категорією світової спільноти, більш важли-
вою, ніж традиційні військові, політичні, економічні
й інші види безпеки. Майнове розмежування сусп-
ільства, збільшення питомої ваги населення, що живе
за межею бідності, зростання безробіття, різке ско-
рочення народжуваності та середньої тривалості
життя в країні, деформація демографічного та соц-
іального складу суспільства, криза сім'ї, зниження

 Economic security is defined by stable functioning of national economy, efficiency of development

and functioning of industry, construction and agriculture, the largest economic complexes, their

ability to resist to various threats, such as low efficiency of national economic activity, low rates of

economic growth. Accordingly, support of necessary level of state social and economic security in is

very urgent problem nowadays.

Recent research and publication analysis. The questions of the state ensuring of the social and

economic security were investigated nowadays in works of many scientists.

 However the features of maintenance of appropriate level of state social and economic security in

globalization conditions still remain insufficiently researched.

Paper objective. The purpose of article is investigation of the support of the state social and

economic security in globalization conditions.

Paper main body. The support of the state social and economic security in globalization conditions

is investigated in the article.

In particular, the features of support of the state social and economic security in the globalization

conditions are investigated. The mechanism of ensuring of the social and economic security of the

country in globalization conditions is characterized. The directions of ensuring of the strategic

interests of social and economic security are allocated.

Conclusions of the research.

The features of support of the state social and economic security in the globalization conditions

are investigated in the article. The following main tasks of strengthening of the social security for the

medium term are allocated: increase in well-being of citizens on the basis of labour payment reforms,

ensuring of the social security and observance of the social guarantees. The mechanism of ensuring

of the social and economic security of the country in globalization conditions is characterized. It is

noted that the mechanism of ensuring of the social and economic security of the country in

globalization conditions is the system of organizational and economic and legal measures for the

social and economic threats' prevention. It is emphasized that the mechanism of ensuring of the

social and economic security of the country in globalization conditions has to contain the following

components: objective and comprehensive monitoring of economy and society; establishment of

maximum permissible values of social and economic indexes; state activities for identification and

prevention of internal and external social and economic security threats. The directions of ensuring

of the strategic interests of social and economic security are allocated. It is emphasized that formation

of the system of flexible regulation of market economy is one of the directions of ensuring of strategic

interests of the social and economic security. The attention is paid to those fact that development of

state mechanisms of ensuring of the social and economic security of Ukraine has to be based on

improvement of population policy as one of the key components of social security and also on

improvement of investment policy as one of the leading components of economic security.

Ключові слова: соціально-економічна безпека, держава, глобалізація, механізм, стратегія, соціальна
політика.

Key words: social and economic security, state, globalization, mechanism, strategy, policy.

духовно-морального та творчого потенціалу, соці-
альні конфлікти, відсутність національної ідеї ство-
рюють реальну загрозу соціально-економічній без-
пеці України.

 Економічна безпека визначається стабільним функ-
ціонуванням національної економіки, ефективністю роз-
витку та функціонування промисловості, будівництва і
сільського господарства, найбільших народногоспо-
дарських комплексів, їх здатністю протистояти різним
загрозам, таким, як низька ефективність господарської
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діяльності на масштабі країни, низькі темпи економіч-
ного зростання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання державного забезпечення соціально-еко-
номічної безпеки висвітлювалися в нинішніх умовах у
працях таких вчених: В. Артеменко [1], В. Воротін [2],
Г. Пасемко [4] та ін.

Проте особливості підтримки належного рівня со-
ціально-економічної безпеки в державі в умовах гло-
балізації все ще залишаються недостатньо дослідже-
ними.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є дослідження особливостей

підтримки державної соціально-економічної безпеки в
умовах глобалізації.

Для досягнення поставленої мети в роботі є доцільни-
ми постановка та вирішення таких завдань:

— виділити головні завдання посилення соціальної
безпеки на середньострокову перспективу;

— охарактеризувати механізм забезпечення со-
ціально-економічної безпеки країни в умовах глобалі-
зації;

— виокремити напрями забезпечення стратегічних
інтересів соціально-економічної безпеки.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Головними завданнями посилення соціальної без-
пеки на середньострокову перспективу є: підвищення
матеріального добробуту громадян на основі реформ
оплати праці, забезпечення соціальної захищеності та
дотримання соціальних гарантій.

Соціальна безпека забезпечується ефективною
трудовою діяльністю всього суспільства, його еконо-
мікою як важливою передумовою соціальних загроз
[1; 4].

Виходячи з цього, найбільш важливим напрямом
підвищення економічної безпеки країни є забезпечен-
ня її фінансової безпеки. Саме фінансовий стан ре-
ального сектора економіки, банківської системи та
держави визначає, наскільки успішно будуть вирішені
проблеми за іншими напрямами економічної безпе-
ки.

Для забезпечення соціально-економічної безпеки
України потрібно вдосконалення відповідних держав-
них механізмів.

Механізм забезпечення соціально-економічної без-
пеки країни в умовах глобалізації — це система органі-
заційно-економічних та правових заходів щодо запобі-
гання соціально-економічним загрозам [21, с. 34]. Він
містить такі елементи:

— об'єктивний і всебічний моніторинг економіки та
суспільства з метою виявлення та прогнозування
внутрішніх і зовнішніх загроз соціально-економічній
безпеці;

— встановлення гранично допустимих значень со-
ціально-економічних показників, недотримання яких
призводить до нестабільності та соціальних конфлік-
тів;

— діяльність держави щодо виявлення та поперед-
ження внутрішніх та зовнішніх загроз соціально-еко-
номічній безпеці [2; 3].

Державні механізми забезпечення соціально-
економічної безпеки в умовах глобалізації реалізу-
ються за допомогою державної стратегії забезпе-
чення соціально-економічної безпеки, яка повинна
бути ідеологією розвитку та має враховувати стра-
тегічні пріоритети та національні інтереси. Тому го-
ловна мета державної стратегії забезпечення соц-
іально-економічної безпеки полягає у формуванні
структури економіки та створенні промислово-
фінансових і банківських структур, здатних створю-
вати умови для впровадження капіталу в нові напря-
ми розвитку економіки.

Одним з напрямів забезпечення стратегічних
інтересів соціально-економічної безпеки є ство-
рення системи гнучкого регулювання ринкової
економіки. До системи подібного державного ре-
гулювання доцільно включити такі основні підси-
стеми:

— макроекономічне регулювання, що встановлює
загальні правила та параметри господарської діяльності
для всіх типів організацій;

— індикативне планування, на основі якого здійс-
нюється орієнтація інвестиційних процесів на обрані
пріоритети структурної політики, а також інші варіанти
налаштування механізму господарської діяльності за
допомогою економічних методів для всіх типів органі-
зацій;

— більш жорстке планування державних закупі-
вель (перш за все оборонних), а також розробка та
впровадження методів управління державним майном
[1; 3].

Другий важливий аспект державної стратегії забез-
печення соціально-економічної безпеки — стійкість на-
ціональної валюти. Проблема стійкості національної ва-
люти набуває найважливішого значення у всій системі
ринкових індикаторів.

Державна стратегія забезпечення соціально-еко-
номічної безпеки повинна розроблятися та реалізо-
вуватися в рамках проведеної державної політики
щодо забезпечення соціально-економічної безпеки,
основними пріоритетами якої є досягнення стабіль-
ності соціально-економічного становища особис-
тості, соціально-економічної стабільності суспіль-
ства, держави, додержання конституційних прав і сво-
бод громадян та законності, усіма суб'єктами соціаль-
но-економічних відносин, зокрема, органами держав-
ної влади.

З урахуванням зазначених цілей має бути ство-
рена та відпрацьована надійна система державно-
го впливу на економіку, що дозволяє здійснювати
з найменшими втратами регулювання найважливі-
ших економічних перетворень, а також має бути
здатна взяти на себе функції управління та підтрим-
ки економіки країни на безпечному рівні. При цьо-
му необхідно чітко визначити межі та критерії або
умови державного втручання в економіку, зокрема,
межі державного сектора, а також забезпечити роз-
виток ефективних методів державного регулюван-
ня.
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Держава має впровадити комплекс заходів, перш за
все, щодо забезпечення економічного зростання в
якості гарантії соціально-економічної безпеки країни.
Ці міри повинні охопити всі сфери економіки. До числа
цих заходів повинні входити:

— здійснення активної структурної та соціальної
політики;

— активізація державної діяльності в інвестиційній,
фінансовій, кредитно-грошовій та зовнішньоекономіч-
ній сферах;

— продовження інституційних перетворень [3; 4].
При цьому соціальна політика повинна сприяти

зміцненню суспільства на умовах стійкого економічно-
го становища громадян, підвищення їх рівня життя.
Значні позитивні зрушення, що спостерігалися у зрос-
танні середньомісячних грошових доходів населення за
останні часи, мали місце на тлі суттєвих затримок гро-
шових виплат, посилення диференціації в доходах
різних соціально-демографічних груп. Проте процес
розподілу суспільства на багатих і бідних продовжуєть-
ся, що виявляється дестабілізуючим фактором, та ство-
рює потенційну небезпеку виникнення соціальних
конфліктів.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що роз-
виток державних механізмів забезпечення соціально-
економічної безпеки України повинні базуватися на
вдосконаленні демографічної політики, як однієї з клю-
чових складових соціальної безпеки, а також на вдос-
коналенні інвестиційної політики як однієї провідних
складових економічної безпеки.

Відповідно, ключовим напрямом інвестиційної по-
літики повинно стати формування середовища, що
сприяє підвищенню інвестиційної активності, залучен-
ню приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для
реконструкції української економіки. При проведенні
ефективної інвестиційної політики слід дотримуватися
таких основних принципів:

— послідовна децентралізація інвестиційного про-
цесу;

— підвищення ролі неінфляційних джерел накопи-
чення (внутрішніх джерел накопичення підприємств та
економії населення;

— значне розширення практики спільного держав-
ного-комерційного фінансування інвестиційних про-
ектів;

— використання частин централізованих (кредит-
них) інвестиційних коштів на реалізацію особливо ефек-
тивних і швидко окупних інвестиційних проектів та
об'єктів малого бізнесу незалежно від їх галузевої при-
належності та форм власності для прискорення струк-
турно-технологічної перебудови виробництва;

— стимулювання залучення іноземних інвестицій [1;
2].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, у результаті проведення даного до-
слідження було отримано такі результати.

1. Виділено головні завдання посилення соціальної
безпеки на середньострокову перспективу: підвищення

матеріального добробуту громадян на основі реформ
оплати праці, забезпечення соціальної захищеності та
дотримання соціальних гарантій.

2. Охарактеризовано механізм забезпечення со-
ціально-економічної безпеки країни в умовах глобалі-
зації. Зазначено, що механізм забезпечення соціально-
економічної безпеки країни в умовах глобалізації — це
система організаційно-економічних та правових заходів
щодо запобігання соціально-економічним загрозам.
Підкреслено, що механізм забезпечення соціально-еко-
номічної безпеки країни в умовах глобалізації повинен
містити такі складові: об'єктивний і всебічний моніто-
ринг економіки та суспільства; встановлення гранично
допустимих значень соціально-економічних показників;
діяльність держави щодо виявлення та попередження
внутрішніх та зовнішніх загроз соціально-економічній
безпеці.

3. Виокремлено напрями забезпечення стратегічних
інтересів соціально-економічної безпеки. Підкреслено,
що одним з напрямків забезпечення стратегічних інте-
ресів соціально-економічної безпеки є створення сис-
теми гнучкого регулювання ринкової економіки. Звер-
нено увагу на те, що розвиток державних механізмів
забезпечення соціально-економічної безпеки України
повинні базуватися на вдосконаленні демографічної
політики, як однієї з ключових складових соціальної
безпеки, а також на вдосконаленні інвестиційної полі-
тики як однієї провідних складових економічної безпе-
ки.
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SOCIAL ORDER AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SYSTEM
OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN UKRAINE

У статті проаналізовано один з основних інструментів державно-приватного партнерства в сис-

темі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю — соціального замовлення. Визна-
чено сутність цієї економічної категорії, нормативно-правову базу, що регулює дану систему дого-

вірних відносин між органами державної влади (органи місцевого самоврядування) та приватним

сектором щодо реалізації послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю за ра-

хунок повного або часткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів, а також базові

складові системи соціального замовлення соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідні-

стю: мета, суб'єкти, принципи, види, передумови та етапи впровадження, оцінка результатів та

моніторинг. Відображено основні переваги такого інструменту моделі державно-приватного парт-

нерства як соціальне замовлення, серед яких: підвищення адресності послуг, конкуренція на рин-

ку, відкритість та прозорість процедур, зростання соціальної захищеності інвалідів та можливі ри-

зики, зокрема: можливість застосування корупційних схем та розвиток тіньового ринку, зростання

цін та ускладнення доступу особам з інвалідністю до соціальних послуг, неадекватний вибір при-

ватного партнера. Проаналізовано доцільність та дієвість соціального замовлення у таких випад-
ках: підвищення ефективності використання бюджетних коштів та доступності осіб з інвалідністю

до повного соціально-економічного забезпечення, існування обмеженої конкуренції, некомпетент-

ності осіб з інвалідністю до вибору суб'єкта — надавача послуг. Також визначено основні проблеми

застосування соціального партнерства у контексті забезпечення осіб з інвалідністю необхідни-

ми соціальними послугами, серед яких головними є: слабкий рівень нормативно-правового забез-

печення використання даного інструменту, неналежний рівень досвіду в органів державної влади,

зацікавленість органів державної влади у збереженні монополії та діючого механізму фінансуван-

ня, відсутність традицій та прагнення органів державної влади до співпраці з приватним сектором.

The article analyzes one of the main instruments of public-private partnership in the system of social

and economic provision of persons with disabilities — social order. The essence of this economic category,

the legal and regulatory framework regulating this system of contractual relations between state
authorities (local self-government bodies) and the private sector regarding the implementation of services

for the social and economic provision of persons with disabilities at the expense of full or partial financing

from the state or local budgets is determined. , as well as the basic components of the social order system

for socio-economic provision of persons with disabilities: purpose, subjects, principles, types,

preconditions and stages of implementation tion, evaluation and monitoring. The main advantages of

such a model of public-private partnership model as a social order are shown. Among them are: increased

targeting of services, market competition, openness and transparency of procedures, increase of social

protection of the disabled and possible risks, in particular: the possibility of applying corrupt schemes

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.89
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки реформ у вітчизняній економіці істотно ско-

ротився державний сектор, а функції управління стра-
тегічними об'єктами життєзабезпечення поступово пе-
редаються приватному бізнесу. В цих умовах украй важ-
ливо перейти до стратегічного партнерства з приватним
сектором, сформувати таку систему відносин, що забез-
печуватиме раціональне поєднання вільної конкуренції
із заходами державного регулювання з метою обслу-
говування соціально-економічних інтересів суспільства
та інвалідів зокрема.

Такі кроки, як розроблення нових обгрунтованих
управлінських рішень, упровадження якісно нового
інструменту їх функціонування, зокрема державно-при-
ватного партнерства у сфері забезпечення осіб з інвал-
ідністю, дадуть змогу розв'язати пріоритетні завдання
довгострокового розвитку країни, створити необхідні
умови для прискорення зростання національної еконо-
міки. Зокрема важливого значеня набуває такий інстру-
мент державно-приватного партнерства як соціальне
замовлення, що покликане забезпечувати функції дер-
жави у системі соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Інструменти державно-приватного партнерства в
системі соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю розглядаються багатьма вченими, зокре-
ма, темі соціального замовлення присвятили свої нау-
кові доробки такі вітчизняні вчені як: І. Гришова, Е. Ліба-
нова, О. Палій, П. Ситнік, О. Наумов, Г. Коваль, І. Руд-
кевич, О. Галицький, О. Дяченко, О. Митяй, М. Кравчен-
ко, Я. Бєлєвцова, та інші [7—10].

Соціальне замовлення послуг соціально-економіч-
ного забезпечення осіб з інвалідністю є ефективним
інструментом реалізації моделі державно-приватного
партнерства на місцевому рівні та розвитку реального
партнерства між різними секторами національної еко-
номіки. Зауважимо, що на сьогоднішній день відсутній
уніфікований механізм соціального замовлення, який би
міг стати загальноприйнятим для його впровадження по
всій території країни. Дослідження цього економічного
механізму відбувається без визначення конкретних пе-
реваг та недоліків та необхідним є визначення сутності
даної "економічної категорії".

and the development of the shadow market, growth prices and complications of access for persons with

disabilities to social services, inadequate selection of a private partner. The expediency and validity of a

social order in the following cases are analyzed: increase of efficiency of use of budget funds and
accessibility of persons with disabilities to full social and economic provision, existence of limited

competition, incompetence of persons with disability before the choice of the subject — the provider of

services. The main problems of using social partnership in the context of ensuring the provision of persons

with disabilities are determined by the necessary social services, among which the main ones are: weak

level of normative legal support of the use of this instrument, inadequate level of experience in state

authorities, interest of state authorities in preserving the monopoly and the operating mechanism lack of

traditions and the desire of public authorities to cooperate with the private sector.

Ключові слова: соціальне замовлення, державно-приватне партнерство, особа з інвалідністю, соціальні
послуги, соціально-економічне забезпечення.

Key words: social order, public-private partnership, person with disabilities, social services, socio-economic
provision.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою нашої статті є визначення сутності, переваг

та недоліків соціального замовлення як інструменту
державно-приватного партнерства в системі соціально-
економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Ук-
раїні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сьогодніщній день функції держави у системі

соціально-економічного забезпечення осіб з інвалід-
ністю все в більшій мірі передаються недержавним
організаціям — "третьому сектору" (громадським, бла-
годійним організаціям, приватним підприємствам). Це
призводить до зниження бюджетних витрат (адміні-
стративних та інших), дає змогу заощаджувати наявні
ресурси.

Перед органами виконавчої влади України (Мініс-
терством соціальної політики) було поставлено завдан-
ня щодо суттєвого підвищення якості та ефективності
соціальних послуг незахищеним верствам населення (у
тому числі особам з інвалідністю). З метою реалізації
цього завдання система соціально-економічного забез-
печення осіб з інвалідністю реформується шляхом фор-
мування конкурентного ринку таких послуг і модерні-
зації існуючої інфраструктури. Постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324 [1] зат-
верджено Порядок здійснення соціального замовлен-
ня за рахунок бюджетних коштів.

Згідно із ст. 1 Закону України "Про соціальні послу-
ги" [2] соціальне замовлення — це інструмент регулю-
вання діяльності у системі надання соціальних послуг
шляхом залучення на договірній основі суб'єктів госпо-
дарювання для задоволення потреб у соціальних послу-
гах, визначених місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування. Визначення
такого терміну стало важливим доповненням, яке було
внесено до вказаного закону у 2012 р. На сьогодні нор-
мативно-правова база інструменту соціального замов-
лення базується на положеннях статей Конституції Ук-
раїни [3], Бюджетного і Цивільного кодексів України [4;
5], та низки законів (які регулюють здійснення держав-
ної соціальної політики та взаємодію з суб'єктами в
сфері розроблення та реалізації соціальних програм) і
підзаконних нормативно-правових актів.

Варто відмітити, що на розгляд Верховної Ради Ук-
раїни було внесено законопроект про соціальне замов-
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лення у системі послуг соціально-
економічного забезпечення [6], в
якому пропонувалося визначати
окремим законом порядок форму-
вання, конкурсного розміщення та
виконання на контрактній основі
замовлень на надання соціальних
послуг. Однак його було знято з
розгляду: на думку експертів, да-
ний законопроект дублює норми
інших законодавчих актів, зокре-
ма Закону України "Про соціальні
послуги" [2], а запровадження ок-
ремих змін до законодавства про
соціальні послуги можливе і без
прийняття такого закону.

Прийнятий у 2000 р. Закон Ук-
раїни "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти"
забезпечив формування правової
бази для взаємодії на договірній
основі органів державної влади та
місцевого самоврядування з під-
приємствами та організаціями усіх
форм власності у сфері забезпе-
чення товарами, роботами і послу-
гами соціального призначення. За-
коном України "Про соціальні по-
слуги" [2] передбачено: суб'єкти,
що надають соціальні послуги, на
договірних засадах можуть залу-
чати для виконання цієї роботи
інші підприємства, установи, орга-
нізації, фізичних осіб, зокрема во-
лонтерів (ст. 7); співробітництво
під час організації надання со-
ціальних послуг між центральними
і місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого само-
врядування, а також із суб'єктами,
які надають соціальні послуги,
іншими юридичними та фізичними
особами (ст. 13).

Тому під соціальним замовлен-
ням соціально-економічного забезпечення осіб з інва-
лідністю розуміємо налагоджену систему договірних
відносин між органами державної влади (органи місце-
вого самоврядування) та приватним сектором щодо ре-
алізації послуг соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю за рахунок повного або часткового
фінансування з державного чи місцевого бюджетів. В
основу такого інструменту покладено проведення дер-
жавою (або за її дорученням) конкурсного відбору (тен-
деру) суб'єкта надання відповідних послуг, які оплачу-
ються переважно за рахунок бюджетних коштів.

Визначимо і проаналізуємо базові складові систе-
ми соціального замовлення соціально-економічного за-
безпечення осіб з інвалідністю, які представлено на рис.
1. Метою соціального замовлення є ефективна взаємо-
дія між державним і недержавним секторами щодо соці-
ально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю,
використання соціальних видатків, вирішення проблем,

віднесених до пріоритетів державної соціальної політи-
ки. Порядком [1] визначено, що соціально-економічне
забезпечення осіб з інвалідністю, яке здійснюється че-
рез соціальне замовлення фінансується за рахунок
бюджетних коштів різних рівнів.

Соціальне замовлення, на відміну від звичайного
кошторисного фінансування бюджетних установ систе-
ми соціально-економічного забезпечення осіб з інвалі-
дністю, здійснюється на договірних засадах. Предме-
том замовлення є соціальні послуги, що сформульовані
органами державної влади у вигляді певного технічно-
го завдання, яке включає в себе конкретні параметри,
очікувані результати (позитивні зміни в цільовій групі
осіб з інвалідністю), максимальну вартість наданих по-
слуг, яка розраховується відповідно до чинного зако-
нодавства.

Соціально-економічне забезпечення осіб з інва-
лідністю шляхом соціального замовлення здійснюєть-
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Рис. 1. Концептуальні складові системи соціального замовлення

соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю

Джерело: побудовано автором на основі [2; 8—10].



Інвестиції: практика та досвід № 20/201892

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ся в обсягах, визначених державними стандартами
соціальних послуг або ж відповідним договором.
Фінансування соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів
здійснюється після їх фактичного надання в обсязі,
передбаченому договором. У разі коли замовником
послуг щодо соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю виявлено факт їх надання в обсязі,
що не відповідає обсягам, визначеним договором,
виконавець замовлення повертає кошти за такі послу-
ги.

На підставі узагальнення результатів аналізу по-
глядів науковців у цій сфері [7—10] можна виокремити
такі переваги та недоліки впровадження інструменту
соціального замовлення в систему соціально-економі-
чного забезпечення осіб з інвалідністю.

До переваг використання такого інструменту моделі
державно-приватного партнерства як соціальне замов-
лення доцільно віднести:

— підвищення адресності та доступності послуг
щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інва-
лідністю;

— конкурсний відбір суб'єктів приватного сектора
(які надають відповідні соціальні послуги), конкуренція
на ринку є потужним стимулом до постійного підвищен-
ня якості й ефективності наданих послуг;

— оптимізація бюджетних витрат на соціально-еко-
номічне забезпечення осіб з інвалідністю, заощаджен-
ня та залучення в систему соціально-економічного за-
безпечення додаткових ресурсів;

— забезпечення відкритості процедур розроблен-
ня та прозорості реалізації цільових соціальних про-
грам;

— протидія розвитку тіньового сектора економіки,
бюрократизму та протекціонізму;

— підвищення рівня ініціативності, активності, кон-
тролю з боку громадськості в системі соціально-еконо-
мічного забезпечення осіб з інвалідністю;

— підвищення соціальної захищеності осіб з інва-
лідністю;

— розвиток громадянського суспільства шляхом
його участі в процесі соціального замовлення та взяття
на себе частини соціальної відповідальності.

У свою чергу, до можливих ризиків належать:
— викривлення конкурентних умов на ринку соці-

альних послуг з боку представників органів державної
влади;

— виникнення корупційних схем в ході проведення
конкурсного відбору суб'єкта приватного сектора, який
надає соціальні послуги;

— неефективне державне регулювання може при-
звести до зростання цін на ринку та ускладнити доступ
осіб з інвалідністю до соціальних послуг;

— нечітко розроблені критерії конкурсного відбо-
ру можуть призвести до неадекватного вибору приват-
ного партнера;

— виникнення труднощів у визначенні оптимально-
го співвідношення ціни та якості, а також здійснення кон-
тролю за якістю послуг та їх відповідністю встановле-
ним соціальним стандартам.

Виходячи із вищевикладеного можна констатувати,
що соціальне замовлення в системі соціально-еконо-

мічного забезпечення осіб з інвалідністю є доцільним
та дієвим у випадках:

— потреби в підвищенні ефективності використан-
ня бюджетних коштів;

— необхідності удосконалення мережі установ т а
закладів комунальної власності, які надають послуги
щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інва-
лідністю;

— підвищення доступності та задоволення потреб
осіб з інвалідністю у повному та своєчасному соціаль-
но-економічному забезпеченні;

— у тому випадку коли відповідний орган влади
чітко визначився: з переліком соціальних послуг і суб'єк-
тами їх надання, обсягами та якістю таких послуг;

— наявність соціальних проблем у осіб з інвалідні-
стю, які потрібно розв'язати;

— нездатності або недостатньої компетентності
осіб з інвалідністю самостійно вибирати суб'єкта, який
буде забезпечувати його потреби;

— тоді коли на місцевому ринку існує досить обме-
жена конкуренція серед суб'єктів надання необхідних
соціальних послуг.

Вивчення соціального замовлення, як впроваджу-
ваної у вітчизняну практику інновації системи соціаль-
но-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, об-
грунтовується, передусім, тим, що використання дано-
го інституційного інструменту моделі державно-приват-
ного партнерства є ознакою сучасної соціальної дер-
жави, розвиненого громадянського суспільства, та рівня
налагодження співпраці держави з приватним сектором.
На жаль, в Україні соціальне замовлення, яке започат-
ковано в 1996 р., на сьогодні залишається нововведен-
ням, яке необхідно інтегрувати у практичну діяльність
системи соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю.

У результаті проведеного дослідження було іден-
тифіковано ключові проблеми застосування соціально-
го замовлення як інструменту моделі державно-приват-
ного партнерства у контексті забезпечення осіб з інва-
лідністю необхідними соціальними послугами:

— недосконале нормативно-правове забезпечення
використання інструменту соціального замовлення в
системі соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю (відсутність чітких стандартів на значну
кількість соціальних послуг, їх ліцензування тощо);

— відсутність досвіду в органів державної влади
щодо формування відповідних технічних завдань, ви-
бору необхідних послуг соціально-економічного забез-
печення та цільових груп осіб з інвалідністю;

— протидія (пряма, прихована) з боку державних
суб'єктів, що надають послуги, які зацікавлені в збере-
женні монополії та діючого механізму фінансування,
небажання розподіляти бюджетні кошти на користь
приватного сектора, переважання внутрішньовідомчих
інтересів;

— відсутність прагнення органів державної влади
до взаємодії з приватним сектором, несприйняття їх, як
рівноправного партнера для співпраці, вирішення питань
із соціально-економічного забезпечення осіб з інвалід-
ністю;

— відсутність традицій використання механізмів
соціального партнерства між органами державної вла-
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ди та приватним сектором щодо надання відповідних
соціальних послуг, неузгодженість і нескоординованість
їхніх дій щодо вирішення проблем соціально-економіч-
ного забезпечення осіб з інвалідністю;

— неврегульованість процесу соціально-економіч-
ного забезпечення осіб з інвалідністю неприбутковими
організаціями, які відповідно до чинного законодавства
можуть надавати послуги виключно шляхом створення
підприємств, що передбачає втрату ними статусу непри-
бутковості;

— відсутність досвіду роботи, фахова неготовність
багатьох недержавних організацій до спільного вико-
нання завдань щодо соціально-економічного забезпе-
чення осіб з інвалідністю.

ВИСНОВКИ
Отже, під соціальним замовленням соціально-еко-

номічного забезпечення осіб з інвалідністю розуміємо
налагоджену систему договірних відносин між органа-
ми державної влади (органи місцевого самоврядуван-
ня) та приватним сектором щодо реалізації послуг со-
ціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю
за рахунок повного або часткового фінансування з дер-
жавного чи місцевого бюджетів. У результаті дослід-
ження визначено концептуальні складові системи со-
ціального замовлення соціально-економічного забезпе-
чення осіб з інвалідністю: мета, суб'єкти, принципи, ви-
ди, передумови та етапи впровадження, оцінка резуль-
татів та моніторинг. Розкрито основні переваги та мож-
ливі ризики такого інструменту моделі державно-при-
ватного партнерства як соціальне замовлення, а також
його доцільність та дієвість в сучасних умовах. До ос-
новних проблем застосування соціального партнерства
у контексті забезпечення осіб з інвалідністю необхід-
ними соціальними послугами можна віднести такі: не-
досконала нормативно-правова база, зацікавленість у
збереженні монополії та діючого механізму фінансуван-
ня, протидія тіньового сектору економіки, можливі ко-
рупційні ризики та виникнення корупційних схем.
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STATE MANAGEMENT ISSUES IN THE RELIGIOUS PHILOSOPHY OF THE XX CENTURY

У статті розглядаються питання природи духовності людської особистості, розвитку держа-

ви, релігії, етики, політики та Церкви у духовній спадщині російських релігійних мислителів

XX століття. Проаналізовано основні етапи розвитку філософської та соціальної думки релігій-

ної філософії з урахуванням специфіки та зв'язку духовного знання людства з державним уп-

равлінням. Основну увагу приділено тим мислителям, які обстоювали загальнолюдські духовні

цінності, творчості, свободи у контексті взаємодії релігії, політики та ідеології.

На думку російських релігійних філософів XX століття, звернення науковців до християнства,

віровчення та духовного досвіду Церкви допомагає формуванню нових інноваційних підходів

до державного управління. Церква, проповідуючи християнські цінності, стверджуючи духовні

ідеали, просвічуючи суспільство світлом християнського віровчення, формує громадську дум-

ку та певне просвічене ставлення соціуму до держави, політики. Одухотворене суспільство,

яке живе вічними, а не тимчасовими, скороминущими цінностями, являє собою найбільш істотну

характеристику розвиненої держави й демократичного громадянського суспільства. Релігійна

позиція відповідальності людини перед Богом не дозволяє людині залишатися байдужою до

викликів сучасної глобалізації.

Кризові явища в політичному, економічному та соціальному житті суспільства вимагають кон-

центрації зусиль не лише держави, але й релігійних, громадських організацій. Згідно з вчен-

ням релігійних філософів XX ст., всі багатогранні напрями діяльності релігійних організацій спря-

мовані не на досягнення політичних та економічних цілей, а на досягнення головної мети: бла-

годатного преображення, очищення світу, яке здійснюється в історії людства в творчій синергії

людини й Бога. Виходячи з цієї великої мети, паралельно стверджуючи християнські принципи

буття, Церква формує міцну державу, розвинуте громадянське суспільство, створює духовні

умови вільного розвитку людської особистості, духовного та морального добробуту соціуму. В

історії людства християнство завжди виступало захисником свободи волі та гідності людини.

Релігійні мислителі саме у світлі християнської істини осмислювали становлення та розвиток

держави, багатогранні процеси політики, економіки, соціальні та духовні інтереси людства. В

умовах глобальних криз XXI ст. творчий спадок релігійних філософів стає досить запитаним

сучасною наукою.

The article deals with the issues of the nature of the spiritual personality of the human person, the

development of the state, religion, ethics, politics and the Church in the spiritual heritage of Russian

religious thinkers of the XX century. The basic stages of development of philosophical and social

thought of religious philosophy are analyzed with account of specificity and connection of spiritual

knowledge of humanity with state administration. The main attention is paid to those thinkers who

advocated universal human values, creativity, freedom in the context of the interaction of religion,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній християнській богословській науці йде

складний та багатогранний процес народження нових
соціальних сенсів життєвих орієнтирів соціуму, вкорі-
нених не лише в Святому Письмі (Біблії), багатовек-
торній релігійній традиції світу, творах святих отців, але
й у релігійній філософії і у сучасній науці. В цих умовах
і виникає необхідність звернення світських та церков-
них науковців, які займаються питаннями та проблема-
ми розвитку державного управління, до релігійно-філо-
софського спадку релігійних філософів XX ст.

Слід мати на увазі, що державно-управлінська про-
блематика, питання становлення та розвитку соціально-
го вчення християнства у контексті державного управ-
ління посідають особливе місце в структурі наукового
знання та у практиці духовного життя сучасної людини.
Звертаючись до релігійної філософії, дослідники мають
унікальну можливість аналізувати релігійні, держав-
ницькі, соціальні, етичні та політичні питання у спадку
релігійних мислителів та філософів.

Зазначимо, що наше дослідження присвячене ролі
релігійної філософії у вивченні питань державно-управ-
лінської проблематики, в аналізі особливостей релігій-

politics and ideology. The features of state-management processes in the context of the relationship

between the state and Christianity are investigated and the need to apply the synthesis of religion

and science is proved.

According to Russian religious philosophers of the XX century, the appeal of scholars to Christianity,

doctrine and spiritual experience of the Church helps to form new, innovative approaches to state

governance. The church, preaching Christian values, affirming spiritual ideals, enlightening society

with the light of Christian doctrine, forms public opinion and a certain translucent attitude of society

to the state and politics. The spiritualized society, which lives eternally, and not temporary, passing

values, is the most significant characteristic of a developed state and a democratic civil society. The

religious position of human responsibility before God does not allow a person to remain indifferent

to the challenges of modern globalization.

Crisis phenomena in the political, economic and social life of society require the concentration of

efforts not only of the state, but also of religious, public organizations. According to the teachings of

the religious philosophers of the XX century, all the multifaceted directions of the activities of religious

organizations are aimed not at achieving political and economic goals, but in achieving the main goal:

the graceful transformation, the purification of the world, which is carried out in the history of mankind

in the creative synergy of man and God. Proceeding from this great goal, in parallel with the Christian

principles of being, the Church forms a strong state, developed a civil society, creates spiritual

conditions for the free development of the human person, spiritual and moral well-being of society.

In the history of mankind, Christianity has always been the advocate of freedom of the will and dignity

of man. Religious thinkers, in the light of Christian truth, comprehended the formation and

development of the state, the multifaceted processes of politics, economics, social and spiritual

interests of mankind. In the context of the global crises of the XXI century, the creative heritage of

religious philosophers becomes quite demanded by modern science.

Ключові слова: держава, християнство, релігія, релігійна філософія, соціальна думка, наука, філосо-
фія, політика, етика, мораль, духовність, творчість, економіка, духовно-релігійна сфера.

Key words: state, christianity, religion, religious philosophy, social thought, science, philosophy, politics, ethics,
morality, spirituality, creativity, economics, spiritual and religious sphere.

но-філософського розуміння соціальних проблем роз-
витку держави, життя суспільства, виробленого в
російській релігійно-філософській думці, та визначен-
ню її співвідношення з рефлексією сучасних дослідників
у галузі державного управління. Проблема державного
управління вперше як наукова проблема підіймається в
російській філософії та одержує своє продовження на
всіх подальших етапах становлення й розвитку соціаль-
ної думки християнства. В релігійній філософії XIX —
початку XX ст. питання впливу релігії на соціум видава-
лося актуальним для таких релігійних мислителів, як:
К.Н. Леонтьєв, Л.О. Тихомиров, B.C. Соловйов, С.Н.
Булгаков [7—11], М.О. Лосський [19], В.В. Розанов,
М.О. Бердяєв [1—6], С.Л. Франк [27—30]. Досліджен-
ня питань взаємодії держави та Православної Церкви,
священнослужителів та світських науковців було в знач-
ному ступені основою конструктивного діалогу держа-
ви, інтелігенції, суспільства та Церкви в дореволюційній
Росії [12—14; 18; 24].

Відомо, що у фундаментальних працях російських
філософів відображені загальнолюдські проблеми, соц-
іальні та духовні вектори розвитку людства. Зважаючи
на важливість осмислення викликів сучасної цивілізації,
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необхідно звернутися до філософського спадку
найбільш яскравих представників релігійної філософії,
який відображує релігійну, історичну своєрідність релі-
гійної думки та специфіку духовно-історичного та соці-
ально-політичного розвитку суспільства XX ст.

Важливо зазначити, що в практичному плані, увага
до проблеми становлення й розвитку держави безпо-
середньо пов'язана із духовною, соціальною, економі-
чною та політичною ситуацією в сучасному світі, з на-
ростаючими процесами глобальної кризи етики, еко-
номіки, фінансів та культури, вибору сучасною люди-
ною шляху, що веде до модернізації і одночасного ду-
ховно-морального оновлення. Відмова певної частини
сучасного суспільства, в тому числі Європи, від хрис-
тиянських цінностей, зневажливе ставлення до теолог-
ічної й релігійно-філософської думки, питань моралі, ду-
ховності, забуття справ милосердя, любові, прощення
й духовних чеснот веде сучасну цивілізацію до руйну-
вання й духовної загибелі.

Звернення до релігійної філософії, вивчення соці-
альної проблематики у спадку російських філософів
XX ст., у цьому контексті, набуває особливої значущості,
як для філософії, богослов'я, так і для державного уп-
равління. За словами одного з теоретиків українського
релігієзнавства, професора Л. Филипович, "найбільше
проблем у відносинах християнських Церков і держави
виникає там, де представники влади є найменш нейт-
ральними і світськими людьми. Очевидним є те, що дер-
жавний службовець не має права виявляти свої власні
вірування або демонструвати належність до якоїсь Цер-
кви. До всіх релігій він має ставитися однаково, знахо-
дитися на однаковій відставні від різних Церков. Однак,
це не означає, що керувати державою мають лише люди
невіруючі. Світськість службовця передбачає не від-
сутність віри у держслужбовця, а невикористання своїх
власних конфесійних уподобань на державній службі.
Про те світськість у нас ще й досі часто хибно ототож-
нюють із безвір'ям" [26, с. 414—415].

У науковому плані, постанова проблеми та спроба
її осмислення з позицій державного управління вида-
ються актуальними у зв'язку з тим, що наявні на сьо-
годнішній момент філософські дослідження державно-
управлінської думки російських філософів носять знач-
ною мірою ознайомлювальний та суто етично-мораль-
ний характер. Попри свою значущість і неминущу
цінність для філософської та богословської науки, праці
релігійних філософів не можуть відображати всіх боків
філософії державного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Помітний внесок у вивчення філософії та соціаль-
ної думки російських релігійних філософів зробив цілий
авторський колектив українських учених під науковою
редакцією професора, доктора філософських наук,
академіка Національної академії наук України —
Л.В. Губерського. Бібліографічний словник "Філософ-
ська думка східних слов'ян" [22] дозволяє об'ємно та
масштабно ознайомитися з духовною культурою та
філософією XIX—XX ст. Про богослов'я, соціальну дум-
ку та філософську творчість представників релігійної
філософії писали такі релігійні філософи й богослови

російської еміграції, як протоієрей Г.В. Флоровський та
протоієрей В.В. Зеньковський Особливо слід відзначи-
ти фундаментальне дослідження "Історія російської
філософії" [15] протоієрея Василя Зеньковського. Вста-
новлено також, що дослідженню аспектів релігійно-
філософської та соціальної думки великих російських
філософів присвячено значну кількість праць іноземних
дослідників. Назвемо імена таких авторів, як М. Лоссь-
кий [19], Т. Шпидлик [31], О. Замалєєв [14], В. Бичков
[12], Л. Новікова, И. Сиземська [21], К. Воденко [13],
К. Костюк [18]. Осмисленню політичних, релігійних й
соціологічних поглядів релігійних мислителів присвячені
численні праці професора В.Ю. Катасонова [16; 17].
Зазначимо, що В.Ю. Катасонов вперше вводить у нау-
ковий обіг соціальну етику релігійних філософів як
відносно самостійну галузь досліджень. Її відмінна
особливість полягає в переважній спрямованості не
стільки на соціальне пізнання та економічну емпірику,
скільки на духовний вимір політики, розвитку держави,
економіки та соціальних проблем суспільства.

У книзі відомого церковного історика, професора,
протоієрея Георгія Митрофанова "Росія ХХ століття —
"Схід Ксеркса" чи "Схід Христа"" [20] надано не лише
основні віхи життя визначних релігійних філософів, але
й історико-філософський аналіз творчості представ-
ників російської релігійної думки. До числа релігійних
мислителів із певністю можна віднести протоієрея Сер-
гія Булгакова, М.О. Бердяєва, І.О. Ільїна та С.Л. Фран-
ка.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є розкриття основних ідей державно-
управлінських рішень видатних російських релігійних
мислителів XX ст.

Мета дослідження зумовила постановку і розв'язан-
ня таких завдань:

— проаналізувати історію і динаміку розвитку релі-
гійно-філософських поглядів мислителів на державу,
релігію, людину та суспільство;

— систематизувати предметне поле дослідження,
визначити основні категорії та теоретичні поняття, що
застосовуються філософами в процесі аналізу процесів
державотворення;

— інтегрувати християнські погляди релігійних фі-
лософів у сферу теоретичних питань сучасного держа-
вотворення і державного управління;

— розкрити особливості богословської методології
та окреслити головні уявлення про цілісну методологію
соціального вчення Церкви;

— дослідити прийоми і методи цілісної методології
у дискурсі державотворення та релігійної філософії;

— визначити теологічні підстави для діалогу дер-
жави та Церкви в творчій спадщині релігійних мисли-
телів XX ст.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Враховуючи вищевикладене, доцільно сказати про

те, що відомі російські філософи XX ст. не ставили пе-
ред собою завдання створення соціального вчення хри-
стиянства, концепції державного управління, вони спе-
ціально не займалися написанням навчальних посібників
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та наукових монографій, присвячених державному уп-
равлінню й соціальній доктрині християнства. Але у
своїх фундаментальних працях релігійні філософи тою
чи іншою мірою торкалися проблем політики, держави,
соціальної думки християнства, історії, права, економі-
ки, релігійної етики, соціальної стратифікації, родини,
шлюбу, а також і багатьох інших сторін суспільного
життя. Таким чином, у філософських, політологічних,
соціологічних дослідженнях, книгах, статтях російських
філософів можна відшукати чимало важливих спосте-
режень, філософських роздумів щодо державно-управ-
лінської проблематики, висновків та зауважень, що ма-
ють прямий або опосередкований стосунок до сфери
державного управління.

Таким чином, державно-управлінська думка пред-
ставників російської релігійної філософії вирізняється
складністю, глибокою й тонкою розробленістю філо-
софської проблематики та релігійної концепції, яка
охоплює проблеми Бога та світобудови, світу й люди-
ни, суспільства та Церкви, містики та наукового пізнан-
ня, політики та культури. Багато в чому їхні ідеї є уні-
кальними, оригінальними, неповторними, але вони вби-
рають у себе найбільш важливі досягнення світової
філософії, соціології, релігієзнавства та людської
історії. Їхні праці стали вельми плідними для розвитку
сучасної науки, багато їхніх висновків та передбачень
про революцію, духовну кризу людства та війну підтвер-
джено самим життям.

Зазначимо, що філософські підходи, моделі, істо-
ричні парадигми релігійних мислителів у вивченні су-
спільства, релігії, філософії містять певні важливі бого-
словські та філософські інтуїції, які дозволяють сучас-
ному вченому розгортати дослідницьке поле та розви-
вати богословську рефлексію.

Наріжним каменем філософської ідеї релігійних
філософів було розуміння того, що політика, економі-
ка, соціальні зацікавлення суспільства мають підкоря-
тися духовно-релігійній сфері життя людини. Таке ро-
зуміння ролі та місця релігії в суспільстві цілком впи-
сується в соціальне вчення християнства. Для ілюстрації
розуміння релігійними мислителями місця релігії в
суспільстві наведемо низку цитат С.Л. Франка: ""Бог є
основою людського життя, його живленням" [29, с. 94].
"Бог є вічною твердинею, вічним життям, абсолютним
благом та всеохопним світлом розуму" [29, с. 54]. "Ми
страждаємо не від надміру, а від нестачі духовної сили.
Ми знемагаємо в пустелі, душа наша шукає не безглуз-
дого простору відчуженості від усього, а, навпаки,
щільного, остаточного злиття з чимось невідомим, що
може раз назавжди заповнити, зміцнити, наситити її"
[28, с. 163].

Зазначимо, що духовний досвід релігійних мисли-
телів доводив їм, що іншого виходу з глобальної полі-
тичної, чи економічної кризи не існує, крім прямого звер-
нення сучасної людини до Бога. Цікаво, що ідея домі-
нування релігії над економікою та політикою посідає
визначне становище в історії не лише в російській релі-
гійної філософії, але й у культурологічних підходах
Європи та США.

Досліджуючи питання державно-управлінської
проблематики у думці релігійних філософів XX ст., не-
обхідно, в першу чергу, проаналізувати низку питань,

що залишилися невирішеними в цілій низці праць із
християнської апологетики, соціальної філософії, соц-
іології та політології. Це, передусім, питання станов-
лення й розвитку соціальної науки Церкви. Виклики су-
часного світу, глобальні трансформації політики, еко-
номіки та соціальної сфери життя сучасного суспіль-
ства стають об'єктом вивчення не лише світської на-
уки, але й соціальної думки християнства. Згідно з хри-
стиянською теологією, складна система християнсько-
го соціального знання є не лише найважливішим, клю-
човим напрямком облаштування церковного життя на
парафії, але й найважливішим вектором розвитку всьо-
го соціуму.

Зрозуміло, що саме тому молода богословська на-
ука "Соціальне вчення Церкви", яка, ще сама перебува-
ючи в стадії розвитку, всебічно залучає у свій науковий
арсенал наукові праці з державного управління, політо-
логії, соціології, соціальної філософії, осмислюючи
основи становлення й розвитку держави, суспільства і
людини через призму християнської теології. Соціаль-
не вчення Церкви, вивчаючи соціальні явища життя че-
рез призму теології, доносить до свідомості сучасної
людини не лише цінності християнства, але й розкри-
ває неоцінений потенціал сучасної науки.

Отже, цілком законним буде таке формулювання:
соціальне вчення Церкви є невід'ємною частиною хрис-
тиянського віровчення, яке звернене до сучасного сус-
пільства з метою пояснення соціальних процесів буття
та вирішення глобальних проблем соціуму в світлі Свя-
того Письма, Священного Передання Церкви й сучас-
ної світської науки. Іншими словами, це погляд Церкви
на сучасне суспільство у світлі наукового пошуку істи-
ни. Іншими словами, богословський погляд, який ви-
пливає з глибинних основ християнської віри та хрис-
тиянського вчення про Бога, Церкву, людину та су-
спільство.

Зрозуміло, що спадок релігійної філософії дозво-
ляє системно викласти низку певних питань у діалозі
державного управління та християнської науки. Вивчен-
ня творчості релігійних мислителів передбачає осмис-
лення духовного та соціального буття людства, основ-
них аспектів політології, державотворення та проблем
розвитку суспільства, а також найважливіших аспектів
релігійної культури, науки та філософії, пов'язаних із
соціальними явищами в історії людства.

Наголосимо, що соціальна поведінка людини, полі-
тика та економіка стосуються безпосередньо діяльності
людини та суспільства, але її, згідно до основних ідей
російських релігійних філософів, не можна зводити
лише до матеріального детермінізму та примату матерії
над духом. Соціальний чинник знаходить вияв у всіх
аспектах людського буття, але найголовнішим для дум-
ки філософів є те, що він відображує та реалізує духов-
ну сутність людини, її духовні прагнення та ідеали.

Враховуючи вищевикладене, доцільно сказати про
те, що російська релігійна філософія XX ст. була пред-
ставлена сукупністю різних богословських теорій, філо-
софських течій, політичних поглядів, але вона підійма-
ла найважливіші питання життя держави, людини та
суспільства, які не втратили своєї актуальності й сьо-
годні при вивченні основ становлення й розвитку науки
"державне управління".
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Складне філософське та соціологічне питання про
те, що таке держава, суспільство, є питанням великої
ваги і для релігійної філософії. Існують історичні, полі-
тологічні, економічні та інші відповіді на це питання.
Вивченням держави та суспільства займаються різні
напрями сучасного знання: державне управління, соц-
іологія, політологія, право, соціальна філософія. З по-
гляду православного віровчення інтегральна роль у вив-
ченні соціуму належить еклесіології (вчення про Церк-
ву), соціальному вченню Церкви, антропології та хрис-
тиянській апологетиці. Всі богословські науки роблять
свій вагомий внесок у формування загальних уявлень
про людину та суспільство.

Представники російської релігійної філософії, які
займалися вивченням держави й суспільства, обрали
дослідницький шлях, на якому розглядаються питання
формування та розвитку держави і соціуму в контексті
релігійної та духовної культури. Чи треба говорити про
те, що в основі соціальних зв'язків людей лежать
цінності релігії, культури та моралі. Ще слов'янофіли
заклали основи філософії "цілісного духу", "цілісного
знання", яке й дістало назву російської релігійної філо-
софії. Аж ніяк не заперечуючи наявності в нашій історії
змістовної світської філософської думки, в тому числі
й атеїстичної, ми все ж гадаємо, що найбільш яскраво
та оригінально російська думка проявила себе саме тоді,
коли вона взяла до уваги питання існування Бога.
Сутність релігійної філософії полягає в гармонійному
сполученні духовних та матеріальних основ буття. Кон-
цепція "цілісного знання", "сутність віруючого мислен-
ня", "цілісність духу" — всі ці філософські ідеї російсь-
кої релігійної філософії говорять про головне, про без-
перервний рух людства до Бога, Який є початком і
кінцем людини та всієї людської історії. На сьогоднішній
день, відомо, що релігійна філософія являє собою за-
гальний термін на позначення вельми розмаїтих філо-
софських досліджень видатних мислителів, філософів,
у яких проблема пізнання світу й людини пов'язана з
питанням пізнання Бога.

На нашу думку, комплексний соціально-філософсь-
кий та богословський аналіз філософії, економіки, ети-
ки, права та богослов'я релігійних мислителів дозволяє
прийти до висновку про те, що визначними філософа-
ми було сформовано певне соціальне знання, яке мож-
на умовно охарактеризувати як християнську соціоло-
гію. Таким чином, проблеми взаємодії Церкви та дер-
жави є одним із найбільш актуальних питань соціальної
думки релігійних мислителів XX ст. Очевидно, що пунк-
ти дотику релігії та політики знаходяться у сфері дер-
жавного управління, комунікації, в області суспільних
зв'язків та стосунків між людьми, їх духовного єднання
або роз'єднання, боротьби та протистояння. Якщо дер-
жавну, партійну, соціальну політику не засновувати на
моралі, то людство і взагалі не має майбутнього. Саме
життя багатьох представників російської релігійної
філософії дає приклади вивчення політичних ідеологій,
активної участі в політичних організаціях та управлінні
державою. "Дійсно, серед видатних російських реліг-
ійних філософів можна було знайти не лише тих, хто,
подібно до М.О. Бердяєва або С.Л. Франка пройшов у
своєму творчому розвитку через стадію щирого захоп-
лення марксизмом та глибокого вивчення його теоре-

тичних принципів, але й тих, хто, подібно до С.Н. Булга-
кова або П.Б. Струве, могли вважатися провідними в
російській академічній науці спеціалістами в царині вив-
чення марксизму навіть після свого світоглядного роз-
риву з марксистською ідеологією", — пише відомий
історик, богослов, протоієрей Георгій Митрофанов [20,
с. 13].

Підкреслимо, що при вивченні історії політичної
думки, духовних основ пошуку істини інтелігенцією,
основна увага дослідників буде звернена до спадку ре-
лігійних мислителів, філософів: протоієрея Сергія Бул-
гакова, М.О. Бердяєва, Б.П. Вишеславцева, І.О. Ільїна,
Ф.О. Степуна, П.Б. Струве, Г.П. Федотова и С.Л. Фран-
ка. Не лише їхні книги, але й саме життя сповнене пол-
ітичними захопленнями, ідеями, острахами, хворобами
та перспективами побудови майбутнього.

Релігійні мислителі та філософи були зайняті нау-
ково-богословським та філософським осмисленням
природи та сутності політики, еволюції становлення й
розвитку держави, тенденцій розвитку політичних іде-
ологій, а також вивченням багатогранних явищ суспіль-
ства. Актуальність релігійної філософії порівняно з
іншими філософськими напрямами знання людства по-
лягає в тому, що вона, досліджуючи державу, політику,
суспільство, розглядає соціум в органічному взаємо-
зв'язку з релігійними інститутами. Такий контекст розг-
ляду політики є завжди особливо актуальним та перс-
пективним у науково-релігійному напрямі вивчення сус-
пільства. Держава, влада політиків, тиранія ідеології при
цьому не затуляють розуму філософа й богослова, як
це властиво, наприклад, самим політикам та лідерам
політичних рухів і партій.

Релігійна філософія розглядає політику як явище,
підкорене інтересам самого суспільства та спрямоване
на становлення, розвиток соціуму, а також забезпечен-
ня можливостей творчої самореалізації людини. Релі-
гійна думка дозволяє діагностувати духовний рівень та
характер політичної ідеології, ідеї, виробляти практичні
рекомендації з розширення духовної бази розвитку су-
спільства. Для релігійних мислителів, принципово важ-
ливо дослідження природи влади й держави з позицій
християнського богослов'я.

Центральне місце в своїх політологічних концепціях
релігійні мислителі відводили Церкві. Вони чудово ро-
зуміли, що держава, концентруючи більшість ресурсів,
використовуючи монополію на законне насильство, во-
лодіє найбільшими можливостями впливу на людину.
Але, в свою чергу, на державу та суспільство, не мен-
шою мірою, може впливати, на їхню думку, і Церква.
"Церква, — говорить Миколай Бердяєв, — може в міру
своєї духовної сили зсередини впливати на життя дер-
жави та духовно спрямовувати його на шлях правди" [5,
с. 721]. Усім відому думка, що покликання держави не
в тому, щоби перетворити земне життя на рай, а в тому,
щоби вберегти її від перетворення на пекло.

У цьому сенсі політичне життя суспільства видаєть-
ся більш широким поняттям, ніж "політичне управлін-
ня", що включає державу, політику, цінності, ідеологію,
мотивацію та побудову майбутнього соціуму. Визначні
соціологи Ю.П. Сурмін та І.П. Бидзюра роздумують: "у
суспільствах із тоталітарними та авторитарними політич-
ними системами в умовах, коли вони мають, з одного
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боку, державний характер, а з іншого — компартійний,
термін "політичне управління" фактично розглядався
або як політичне керівництво політичною системою з
боку партії, або збігався з терміном "державне управ-
ління". В міру демократизації суспільство збагачує зміст
влади, яка зосереджується не лише в державі, але й у
недержавних організаціях як представниках грома-
дянського суспільства; при цьому зміст терміну "політич-
не управління" стає багатшим та охоплює не лише дер-
жавне управління та політичне керівництво але й управ-
лінську та самоуправлінську діяльність політичного
спрямування" [25, с. 387].

Російські релігійні мислителі та філософи вивчали
не лише історію держави, права, економіку, але й
релігійні ідеї, що впливали на політичну дію та керівниц-
тво. Виходячи з духовних імперативів осмислення жит-
тя, важливо сказати про відмінність природ держави та
Церкви. "Маючи відмінні природи, Церква та держава
вдаються до різних засобів для досягнення своїх цілей.
Держава спирається в основному на матеріальну силу,
включаючи силу примусу, а також на відповідні світські
системи ідей. Церква ж має в своєму розпорядженні
релігійно-моральні засоби для духовного керівництва
пасеними та для здобуття нових чад" [23].

Зазначимо, що в сучасній політологічній та соціо-
логічній літературі під державою зазвичай мається на
увазі універсальна для суспільства країни організація,
що посідає своєрідну суверенну публічну владу та спе-
ціальний апарат для регулювання суспільних стосунків
та легітимного (законного й обгрунтованого) примусу
[25, с. 388].

Держава є однією з базисних стійких систем соціу-
му, на яких засноване суспільство. Держава виникла в
глибокій давнині у зв'язку з необхідністю ведення людь-
ми "спільних справ", здійсненням розподілу праці, за-
хистом приватної власності та регулюванням стосунків
між класами, реалізацією потреби людей у порядку та
захищеності й проминула в своєму розвитку величезну
кількість різновидів та форм. Тому Церква навчає: "Дер-
жава як необхідний елемент життя в зіпсованому гріхом
світі, де особистість і суспільство потребують огорожі
від небезпечних проявів гріха, благословляється Богом"
[23].

Паралельно з цим важливо сказати й про те, що
Церква не допускає абсолютизації влади держави, бо
суспільство об'єднує різноманітні форми життя, в тому
числі й політичну систему, в якій держава є лише скла-
довою частиною суспільства. "За вченням Церкви, сама
влада також не має права асболютизувати себе, роз-
ширюючи свої межі до повної автономії від Бога та вста-
новленого Ним порядку речей, що може призвести до
зловживань владою і навіть до обожнювання володарів"
[23].

Отже, виходячи з християнських позицій моралі,
свободи людської особистості, слід пригадати минуле
уявлення про державу як про непохитний фундамент
авторитарного правління. Важливо говорити про дер-
жаву як про організатора, арбітра та хранителя закону.
Зазначимо, що на державу впливає й Церква, приводя-
чи її до змінень у дусі християнських традицій. Звідси
виникає необхідність спеціальних богословських до-
сліджень взаємовідносин Церкви й держави соціальним

ученням Церкви за допомогою системного підходу, що
єднає політологію та соціальну думки Церкви.

ВИСНОВКИ
Учені безперервно ведуть дискусії про те, що більш

стійке, держава чи суспільство. Єдність поглядів забез-
печується лише розумінням того, що держава є найваж-
ливішим механізмом суспільного розвитку. Згідно з ре-
лігійною філософією, важливо сказати про те, що су-
часне суспільство являє собою динамічне, явище в роз-
витку, яке чинить прямий вплив і на державу. Реалії су-
часного світу, розвиток процесів глобалізації, інформа-
ційних технологій вимагають особливої уваги до рефор-
мування держави як нової соціальної системи.

Треба визнати, що процеси державного управління
в Україні не завжди ефективно здійснюються за наяв-
ності проблем у сфері церковно-державних відносин.
Головним чином це стосується різночитання державни-
ми службовцями й науковцями понять "світський" та
"релігійний" Проведене наукове дослідження підтвер-
дило необхідність вивчення теоретико-методологічних
засад державно-управлінських рішень у взаємодії дер-
жави та Церкви у контексті релігійної спадщині філо-
софів та мислителів XX ст. Це має прикладне і практич-
не значення і розв'язує важливу наукову проблему щодо
вироблення цілісної сучасної методології управлінських
взаємовідносин держави та релігійних організацій з
урахуванням цінностей релігії та сучасного секулярно-
го світу.

Аналіз книг релігійних філософів XX ст., присвяче-
них темі державотворення, взаємовідносин держави та
Церкви, доводить про пріоритетність релігійної темати-
ки серед інших питань у сфері державного управління. І
такий підхід, на нашу думку, видається цілком виправ-
даним, адже мова йде про налагодження більш тісних
взаємовідносин між державою та релігійними організа-
ціями. Це стосується пошуку шляхів єднання сучасної
науки та релігії. Разом з тим, за наявністю теоретичних
підходів у науці державного управлінні взаємодії Церк-
ви та держави, треба визнати, що розв'язання пробле-
ми конструктивного діалогу держави та Церкви у су-
часній науці на практичному рівні потребує вирішення
на користь не лише держави, а в першу чергу, людини й
громадянського суспільства.

На нашу думку, нова концепція управління повинна
розглядати систему управління як цілісну духовну й ма-
теріальну систему, яка включає ціннісну систему релігії,
філософії, систему узгодження інтересів різних релі-
гійних конфесій і соціальних інститутів держави, аналі-
зу, узагальнення та застосування зарубіжного й вітчиз-
няного досвіду державного будівництва у діалозі з ре-
лігійними організаціями. Формування цілей управління
неможливе без узгодження інтересів релігійних громад
і соціальних верств громадянського суспільства. Ідеть-
ся про необхідність узгодження інтересів держави, Цер-
кви, політичної еліти й пересічних громадян, державно-
го управління й місцевого самоврядування у сфері рел-
ігійного життя українського народу. Таке узгодження
дасть змогу визначати стійкий розвиток країни. Важли-
во підкреслити, що в цьому розумінні необхідний роз-
виток нової природи держави, яка має об'єднувати різні
релігійні організації навколо ідеї державотворення.
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Варто звернути увагу на те, що у релігійній філо-
софії XX ст. розглядаються докорінні якісні змін у
житті держави, яка має стати центром духовного й соц-
іального оздоровлення усього суспільства. На думку
релігійних мислителів, необхідна кардинальна зміна
регулюючої ролі держави у світі, знаходження держа-
вою нової духовної і соціальної стратегії розвитку у
світлі одкровення релігії. На думку видатних релігій-
них філософів, у суспільстві не вистачає об'єднуючих
центрів, форм конструктивного діалогу держави та
Церкви, загальних громадських обговорень існуючих
проблем з залученням представників релігії, літера-
торів, науковців, митців, людей творчості, тобто всьо-
го, що сприяє процесам справжньої інтеграції й духов-
ної консолідації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
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НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
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Чинне законодавство України передбачає створен-
ня саморегулівних організацій (СРО) у 15 сферах
діяльності, що регулюється 39 нормативно-правови-
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ми актами, серед яких: 18 законів, 6 постанов Уряду,
7 наказів центральних органів виконавчої влади, 4 роз-
порядження та 4 рішення національних комісій [1, с.
7]. При цьому законодавство з питань саморегулюван-
ня має ряд недоліків, серед яких: відсутність єдиних
підходів до саморегулювання, системного і комплек-
сного порядку утворення та діяльності саморегулів-

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.102

За результатами комплексного аналізу вітчизняного законодавства з питань саморегулювання

підприємницької та професійної діяльності виявлено та висвітлено ряд недоліків, серед яких:

відсутність єдиних підходів до саморегулювання, системного і комплексного порядку утворення
та діяльності саморегулівних організацій, неузгодженість понятійного апарату тощо. Доведено не-

обхідність регулювання означених питань на рівні закону як для ефективної діяльності саморегулі-

вних організацій взагалі, так і для виконання ними делегованих або визначених законом владно-

управлінських функцій.

Розроблено конкретні пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України з питань роз-

витку саморегулювання, які згруповано у два блоки: 1) формування концептуальних засад саморегу-

лювання; 2) інші питання, пов'язані з розвитком саморегулювання, що потребують законодавчого

врегулювання. Рекомендовано при розроблені законодавчих змін диференціювати ступінь втручан-

ня держави з урахуванням різних підходів до добровільного, делегованого і змішаного саморегулю-

вання. Обгрунтовано, що законодавство має містити уніфіковані положення щодо статусу саморегу-

лівних організацій, порядку їх створення та діяльності, не обмежуючи їх право на вибір організаційно-

правової форми та не встановлюючи єдину модель саморегулювання для всіх вітчизняних ринків.

A complex analysis resulted in discovering a number of shortcomings in forming the national legislation

on self-regulation of economic and professional activities, which include: absence of unified approaches

to self-regulation, system and complex procedure of establishment and operation of self-regulated

organizations, inconsistency of the conceptual apparatus, etc. The importance is proved of regulating

the above issues at the legislative level for effective operation of self-regulated organizations in general

and for their performance of delegated or set out by the law managerial functions in particular. It is noted

that regulation can be effected both by general norms of a higher procedure, which set norms of registering

public unions and businesses, contract relations, competition, etc., and special rules related to the very

institute of self-regulation. Meanwhile, a framework law on self-regulations issues can be passed and

special laws will stipulate peculiarities of regulating social relations in terms of formation and operation

of self-regulated organizations in various fields of economic and/or professional activities.
Concrete suggestions are made as per introducing amendments to Ukrainian legislative acts on self-

regulation development, which are grouped in two blocks: 1) formation of conceptual fundamentals of

self-regulation; 2) other matters related to the self-regulation development, which require legislative

settlement. It is recommended to differentiate a degree of the state's interference when developing

legislative changes and consider various approaches to voluntary, delegated, and mixed self-regulation.

It is reasoned that the legislation must contain unified provisions on the status of self-regulated

organizations, procedure for their formation and operation, without limiting their right to chose an

organizational legal form and without setting up a single self-regulation model for all national markets.
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них організацій, неузгодженість понятійного апарату
тощо.

Удосконалення державного регулювання з означених
питань, у тому числі в рамках схваленої Урядом Концепції
реформування інституту саморегулювання в Україні [2],
передбачає розроблення загального закону та вимагати-
ме удосконалення спеціального законодавства у всіх сфе-
рах, де запроваджено саморегулювання, шляхом імпле-
ментації зарубіжного досвіду та кращих вітчизняних прак-
тик.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Правові проблеми розвитку саморегулювання вивча-
ла І.В. Шатковська. Саморегулювання господарської
діяльності загалом та договору як його засобу розг-
лядала О.А. Беляневич. Приватно-правове регулювання
підприємницьких відносин в Україні аналізував В.М. Ма-
хінчук. Конституційні засади розвитку саморегулювання
в Україні та нормативно-правове підгрунтя цієї інституції
у Директивах ЄС стали предметом досліджень О.М. Гон-
чаренко. Вагомий внесок у розвиток означених питань
внесли дослідники Офісу ефективного регулювання
(BRDO). Проте нормативно-правове забезпечення само-
регулювання вітчизняних ринків залишається недостат-
ньо вивченим та недосконалим. Саме тому визначення
загальних підходів до саморегулювання та обгрунтуван-
ня необхідних змін до вітчизняного законодавства має
важливе науково-практичне значення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є пошук шляхів розв'язання на-

зрілих проблем функціонування інституту саморегулюван-
ня в Україні та розроблення практичних рекомендацій
щодо удосконалення законодавства України з питань са-
морегулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Саморегулювання має бути легітимним, тобто —
здійснюватися в рамках законодавства. Необхідність за-
конодавчого визначення ключових аспектів саморегулю-
вання не викликає сумніву. Воно може здійснюватися як
загальними нормами, що регулюють, наприклад, реєст-
рацію об'єднань громадян і бізнесу, договірні відносини,
конкуренцію тощо, так і спеціальними актами, що стосу-
ються саме інституту саморегулювання.

Загалом можна визначити такі фактори, що обумов-
люють необхідність законодавчого врегулювання питань
саморегулювання:

— саморегулівні організації мають функціонувати у
правовому полі, що передбачає їх діяльність як суб'єктів
регулювання ринку, дає необхідні інструменти регулюван-
ня, встановлює механізми взаємовідносин;

— при виконанні делегованих або визначених зако-
ном владно-управлінських функцій СРО мають діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами України, що потребує
юридичної визначеності змісту відповідних повноважень,
підстав для їх застосування та способів реалізації.

І.В. Шатковська справедливо стверджує [3, с. 82], що
повноцінна нормативно-правова база, яка регламентує
діяльність саморегулівних організацій, сприяє здійснен-
ню та розвитку господарської діяльності, підвищенню
якості товарів, робіт та послуг, забезпеченню ефективної
взаємодії між суб'єктами, які здійснюють господарську
діяльність, та органами державної влади. До недоліків

правового регулювання саморегулювання авторка відно-
сить: розпорошеність норм законодавства, що унемож-
ливлює повноцінне сприйняття усіх необхідних положень
для ефективної взаємодії держави та інших учасників пра-
вовідносин; відсутність законодавчого закріплення в Ци-
вільному і Господарському кодексах України положень
щодо СРО, яка створює невизначеність їх діяльності [3,
с. 86].

Розуміючи необхідність правового регулювання
діяльності СРО, маємо визнати, що спосіб такого регу-
лювання може бути різним: як шляхом внесення змін до
окремих законодавчих актів України, так і через прийнят-
тя закону про саморегулювання в Україні, що, зазначи-
мо, не позбавляє від необхідності коригування відповід-
ного галузевого законодавства.

Міжнародний досвід засвідчує різні підходи щодо
унормування питань саморегулювання. Для деяких країн
характерне встановлення основних засад саморегулюван-
ня на рівні загального законодавства, у той час як в інших
їх діяльність спеціально не врегульовується: вони утво-
рюються та діють, як і інші об'єднання суб'єктів профес-
ійної і підприємницької діяльності, що не мають статусу
СРО. Однак практика прийняття окремого закону про са-
морегулювання притаманна лише для регламентації діяль-
ності СРО у постсоціалістичних країнах, насамперед —
країнах колишнього СРСР. Про це свідчить, зокрема,
прийняття в 2007 році Модельного закону про саморе-
гулівні організації в рамках СНД [4]. У тому ж році од-
нойменний закон був прийнятий в Російській Федерації.
Наразі аналогічні наміри декларуються у Білорусі.

Не є винятком у цьому питанні і наша країна. У Вер-
ховній Раді було зареєстровано низку законопроектів із
питань саморегулювання. За результатами аналізу їх
змісту, розгляду пропозицій і зауважень, висловлених до
них, а також із досвіду дискусій в ході їх обговорення
можна дійти висновку, що попри суттєві змістовні
відмінності, ці документи мають спільну рису, що стала
однією з причин їх критичного сприйняття: всі вони пе-
редбачали досить жорстке унормування питань саморе-
гулювання всіх ринків в однаковий спосіб, що не дозво-
ляло врахувати особливості галузей, імплементувати діючі
СРО у нове правове поле та могло призвести до проблем
і неузгодженостей з цих питань.

Інші підходи передбачені при розробленні нового за-
конопроекту відповідно до Концепції реформування
інституту саморегулювання в Україні, відповідно до якої
загальні засади саморегулювання, правові та органі-
заційні вимоги до утворення та діяльності саморегулів-
них організацій необхідно визначити окремим законом,
а спеціальними законами у різних сферах підприємниць-
кої та/або професійної діяльності може бути визначено
особливості регулювання суспільних відносин щодо ут-
ворення та діяльності саморегулівних організацій у цих
сферах [2].

Врешті для розвитку саморегулювання форма, в якій
будуть реалізовані відповідні законодавчі ініціативи, не
має вирішального значення, тому зупинимось на змістов-
ному наповненні необхідних змін до законодавства, які
можна згрупувати у два блоки: формування концептуаль-
них засад саморегулювання і його нормативно-правове
забезпечення; дослідження з інших питань, пов'язаних із
розвитком саморегулювання, що потребують законодав-
чих змін.

І. Формування концептуальних засад саморегулюван-
ня.

Найбільш важливим на сьогодні, на нашу думку, є пи-
тання ступеня державного регулювання діяльності са-
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морегулівних організацій, глибини регламентування про-
цедур їх утворення, структури, прав і обов'язків тощо.

Дослідження підходів, що реалізуються в різних краї-
нах [5, с.7], дозволяє виділити три основні моделі само-
регулювання: делеговане, добровільне та змішане. З ура-
хуванням означеного, для недопущення надмірного ре-
гулювання діяльності організацій добровільного саморе-
гулювання, можливі такі альтернативи:

— поширення поняття "саморегулівна організація"
лише на організації делегованого і змішаного саморегу-
лювання. Такі підходи відповідають нинішньому уявлен-
ню про саморегулювання і його законодавчому закріп-
ленню в Україні. При цьому СРО вважатимуться лише
організації, які відповідно до законодавства або на деле-
гованій основі виконують владно-управлінські функції, і
саме до них застосовуватиметься додаткове регулюван-
ня. Організації добровільного саморегулювання діятимуть
як "непоіменовані СРО", без додаткових обмежень;

— встановлення "двоступеневої" системи регулюван-
ня діяльності СРО, коли додаткові регуляторні механіз-
ми застосовуватимуться лише до організацій, що відпов-
ідно до законодавства або на делегованій основі викону-
ють владно-управлінські функції. Можливим варіантом
такого підходу є встановлення більш жорстких вимог до
СРО при делегуванні їм визначених законом повноважень
порівнянно із вимогами при отриманні статусу саморегу-
лівної організації. Попри, на перший погляд, простоту
такого підходу його реалізація потребує значної уваги до
формування галузевого законодавства у кожному випад-
ку.

При цьому саморегулівна організація, якій державою
у визначеному законом порядку надано владно-уп-
равлінські повноваження, має розглядатися як квазідер-
жавна, а її діяльність у частині делегованих повноважень
повинна бути врегульована на рівні закону у спосіб, при-
таманний для владних інституцій.

При розробленні окремого закону чи змін до зако-
нодавчих актів України, на нашу думку, мають бути за-
кладені такі основні положення:

1) саморегулювання повинно діяти в межах закону і
бути легітимним, воно може доповнювати і конкретизу-
вати закон, але не суперечити йому. Правила і стандарти
СРО не можуть суперечити законодавству. СРО при
здійсненні контролю, застосуванні санкцій та вирішенні
спорів застосовують інструменти, визначені законодав-
ством, а держава, у разі недостатності чи невідповідності
таких інструментів, вживає заходів щодо їх удосконален-
ня;

2) визначення саморегулівних організацій має нада-
ватися переважно через їх ключові ознаки, до яких мож-
на віднести: об'єднання суб'єктів професійної чи підприє-
мницької діяльності за галузевою ознакою; непідприєм-
ницький статус; наявність правил і стандартів ведення
підприємницької чи професійної діяльності; встановлен-
ня механізмів контролю за їх дотриманням (включаючи
санкції); наявність системи вирішення спорів. До ключо-
вих ознак саморегулювання може також відноситися на-
явність владно-управлінських функцій. Галузевим зако-
нодавством може передбачатися застосування механізмів
індивідуальної та/або колективної відповідальності СРО
перед споживачами за заподіяну її членами шкоду як фа-
культативна ознака саморегулювання;

3) СРО — це не тільки громадські організації, а й будь-
які об'єднання суб'єктів професійної чи підприємницької
діяльності, що відповідають законодавчо визначеним кри-
теріям. У разі неможливості визначити у загальному за-
конодавстві перелік організаційно-правових форм СРО,

їх взагалі не слід обмежувати, надавши право вибору су-
б'єктам ринку;

4) не варто встановлювати загальним законодавством
єдину модель саморегулювання для всіх ринків: суб'єкти
ринку мають самостійно обирати сприятливу для себе мо-
дель, а галузеве законодавство — її закріпити;

5) слід ураховувати різницю у правових формах, ме-
ханізмах та засобах державного регулювання діяльності
СРО юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяль-
ності, та фахівців (фізичних осіб), що уособлюють собою
професійну діяльність, яка полягатиме, насамперед, в
особливостях організаційно-правових форм таких орган-
ізацій, а також має відображати специфіку суб'єктів ре-
гулювання;

6) виключно законами мають бути визначені владно-
управлінські функції, якими можуть наділятися організації
саморегулювання. При цьому можливі два способи отри-
мання організацією таких функцій: в силу прямої вказів-
ки про це в законі у разі створення організації спеціаль-
ним рішенням як суб'єкта публічного права — для орга-
нізацій делегованого саморегулювання, або ж за спе-
ціальною процедурою "делегування повноважень" — для
організацій змішаного саморегулювання;

7) делегування владно-управлінських функцій орга-
нізаціям саморегулювання має супроводжуватися виклю-
ченням відповідних процедур з системи адміністративних
послуг, чітким розмежуванням повноважень органів дер-
жавної влади та СРО для уникнення подвійного регулю-
вання;

8) законом мають визначатися процедури взаємодії
органів державної влади і організацій саморегулювання
з питань отримання статусу СРО, погодження чи визнан-
ня документів саморегулювання, надання, контролю ви-
конання та позбавлення делегованих повноваження тощо.
На початковому етапі доцільно врегулювати також взає-
мовідносини СРО з суб'єктами регулювання, і, в певній
мірі, — відносини СРО між собою;

9) законами може встановлюватися як добровільне,
так і обов'язкове членство у СРО. Оптимальний варіант
полягає в наступному: заняття певним видом діяльності
можливе і без членства в організації саморегулювання,
але існуючі традиції і, на першому етапі, законодавчі пре-
ференції роблять положення аутсайдера істотно менш ви-
гідним, ніж інсайдерів, що не створює вхідних бар'єрів та
забезпечує розповсюдження у перспективі вищих стан-
дартів на всіх учасників відповідного ринку;

10) у разі наділення СРО функціями з допуску на ри-
нок, їх повноваження мають стовідсотково охоплювати
відповідних суб'єктів ринку. Це може бути досягнуто або
встановленням вимоги щодо утворення на відповідному
ринку лише однієї СРО, або шляхом делегування повно-
важень одній із СРО з поширенням її правил і стандартів,
які стосуються виконання делегованого повноваження, на
всіх учасників ринку;

11) при делегуванні державою владно-управлінських
функції СРО має забезпечуватися необхідним інструмен-
тарієм для виконання делегованих повноважень, наприк-
лад, шляхом встановлення на рівні закону заборони
здійснення діяльності без членства в СРО чи без виданого
СРО дозволу (свідоцтва, ліцензії). При цьому має врегуль-
овуватися питання накладення санкцій за такі порушення;

12) слід законодавчо встановити вимоги до транспа-
рентності й відкритості організацій саморегулювання,
включаючи вільний доступ до інформації про правила і
стандарти, механізми контролю, санкції, членів СРО, її
керівні органи, систему врегулювання спорів і розгляду
скарг тощо;
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13) варто передбачити спеціальний порядок ліквідації
(позбавлення статусу) СРО та позбавлення чи відмови
СРО від делегованих повноважень у разі виконання нею
владно-управлінських функцій, оскільки одномоментне
припинення їх спричинить на певний період відсутність ре-
гулюючого органу і, відповідно, неможливість для суб'єк-
тів ринку отримати певні послуги чи врегулювати окремі
питання, що несе відповідні ризики.

ІІ. Інші питання, пов'язані з розвитком саморегулю-
вання, що потребують законодавчих змін

Окремою проблемою є недопущення при запровад-
женні саморегулювання створення необгрунтованих
бар'єрів доступу на ринок.

Слід зазначити, що антимонопольне законодавство в
повному обсязі здебільшого застосовується тільки до
організацій добровільного саморегулювання. Модель де-
легованого саморегулювання передбачає наявність спец-
іального законодавства, положення якого можуть в окре-
мих випадках суперечити загальним принципам конкурен-
тного законодавства. Так, серед інструментів делеговано-
го саморегулювання, що можуть мати вплив на конкурен-
цію і вступати в протиріччя з загальними принципами кон-
курентної політики, можуть бути: обмеження входу на ри-
нок (в тому числі прямі кількісні обмеження числа учас-
ників ринку); обмеження цінової конкуренції; обмеження
реклами, в тому числі заборона цінової реклами [6].

Встановлення стандартів діяльності професійними
асоціаціями, якщо їх дотримання є необхідною умовою
для здійснення професійної чи підприємницької діяль-
ності, не узгоджується із вимогами антимонопольного за-
конодавства. Наразі законом [7] обмеження доступу на
ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання,
покупців, продавців віднесено до заборонених антикон-
курентних узгоджених дій. То ж установлення обов'яз-
кового членства у СРО вимагатиме одночасного внесен-
ня змін до антимонопольного законодавства в частині
зняття зазначеного обмеження чи встановлення проце-
дури і порядку виключень із установленого правила. Це
може бути зроблено шляхом визначення переліку сфер,
у яких прийняття стандартів СРО не є порушенням зако-
ну про захист економічної конкуренції.

Як компенсаторні механізми запобігання ризикам об-
меження конкуренції можуть застосовуватися заходи дер-
жавного регулювання, серед яких: погодження органами
влади правил і стандартів підприємницької і професійної
діяльності СРО; ретельний аналіз законодавства з питань
саморегулювання на предмет дотримання умов конкурен-
тності тощо.

Потребують докладного розгляду також окремі ас-
пекти діяльності фізичних та юридичних осіб, що виника-
тимуть у зв'язку з прийняттям закону про саморегулюван-
ня в Україні.

Так, установлення законом умови щодо можливості
займатися окремими видами діяльності лише у разі наяв-
ності окремого дозволу або членства у саморегулівній
організації фактично визначає нову умову цивільної пра-
воздатності юридичних осіб, загальні засади якої визна-
чено статтею 91 Цивільного кодексу України [8]. Цією
статтею установлено єдиний випадок обмеження цивіль-
них прав юридичної особи здійснювати окремі види діяль-
ності, — необхідність одержання спеціального дозволу
(ліцензії). В усіх інших випадках цивільна правоздатність
юридичної особи може бути обмежена лише за судом.
Очевидно, що встановлення додаткових обов'язкових
обмежень (членства у СРО як умова здійснення окремих
видів діяльності) потребуватиме внесення змін до зазна-
ченої статті.

Проблемним є питання щодо статусу юридичної осо-
би, умовою діяльності якої є обов'язкове членство у СРО,
у разі її виключення із саморегулівної організації. Чи не
потребуватиме у такому разі доповнення перелік підстав
ліквідації юридичної особи, визначений статтею 110 Цив-
ільного кодексу України?

Розглядаючи саморегулювання як механізм управлі-
ння ризиками, що реалізується через установлення само-
регулівними організаціями правил і стандартів професій-
ної чи підприємницької діяльності на рівні вищому, ніж
установлений державою, не можна оминути увагою про-
блему співвідношення документів СРО та нормативних до-
кументів взагалі.

Законом України "Про стандартизацію" до норматив-
них документів віднесено документи, що встановлюють пра-
вила, настанови чи характеристики щодо діяльності або її
результатів [9]. Водночас саморегулювання полягає у прий-
нятті СРО власних правил і стандартів, принаймні частина з
яких фактично є нормативними документами, так як вони
встановлюють загальні вимоги до ведення діяльності.

Нормативні документи є добровільними до застосу-
вання. Законом визначено, що нормативно-правовими ак-
тами може встановлюватися обов'язковість застосуван-
ня лише національних стандартів та кодексів усталеної
практики, однак стандарти, кодекси усталеної практики
та технічні умови, прийняті підприємствами, установами
та організаціями, застосовуються виключно на доб-
ровільній основі [9]. Означене не узгоджується, зі стат-
тею 16-1 Закону України "Про архітектурну діяльність",
де фактично передбачено окремий випадок обов'язко-
вості стандартів організації, та з іншими законами, які
містять аналогічні норми.

Удосконалення державного регулювання має перед-
бачати:

— визнання документів СРО, що встановлюють пра-
вила, настанови чи характеристики діяльності або її ре-
зультатів, нормативними документами відповідно до за-
кону "Про стандартизацію" та поширення на них його дії;

— доповнення статті 16 цього закону нормою, відпо-
відно до якої правила, стандарти, кодекси усталеної прак-
тики та технічні умови, прийняті саморегулівними органі-
заціями, є обов'язковими для її членів;

— надання СРО права своїми актами визначати обо-
в'язковість застосування національних стандартів та ко-
дексів усталеної практики.

Слід зазначити, що важливим аспектом діяльності са-
морегулівних організацій є встановлення дієвих ме-
ханізмів досудового розгляду спорів.

Цивільний кодекс України передбачає невеликий пе-
релік форм захисту, серед яких — судова та адміністра-
тивна форми, а також самозахист цивільних прав. Однак
зі змісту статті 20 Цивільного кодексу України, якою вста-
новлено право учасників цивільних правовідносин
здійснювати захист їх прав та інтересів на власний роз-
суд, випливає, що положення цивільного законодавства
в частині визначення форм захисту не слід тлумачити бук-
вально, а їх перелік не варто вважати закритим. У суб'єктів
цивільних правовідносин є право самостійно визначати
форми захисту їх прав, що можуть бути як передбачені,
так і не передбачені законодавством, звичайно за умови,
що вони не суперечать йому.

Та все ж спектр інструментів розгляду спорів в Ук-
раїні є досить обмеженим. Згідно з чинним законодав-
ством дана функція реалізується у третейських судах, які
можуть бути створені при СРО відповідно до закону. По
суті, інших механізмів вирішення спорів СРО чинне зако-
нодавство не передбачає. Між тим у зарубіжних країнах
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організації саморегулювання, навпаки, забезпечують існу-
вання найрізноманітніших форм захисту прав та інтересів
своїх членів та їх клієнтів, встановлюючи різні формальні
і неформальні механізми вирішення спорів: центри розг-
ляду спорів, омбудсмени та інші внутрішні арбітражні
органи [10, с. 506].

Однією з найпопулярніших форм досудового врегу-
лювання спорів у розвинених країнах є медіація — струк-
туровані переговори, в яких сторони намагаються само-
стійно, на добровільній основі досягти згоди за допомо-
гою третьої незалежної сторони — медіатора. Наразі в
Україні процедура медіації законодавчо не регламенто-
вана, що значно ускладнює її застосування, в т.ч., СРО,
тому прийняття законопроекту з цього питання, а також
розширення механізмів досудового розгляду спорів у Ци-
вільному кодексі України є вкрай важливим для розвитку
демократичного суспільства та повноцінного функціону-
вання інституту саморегулювання.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Одним із важливих шляхів розвитку ефективного са-
морегулювання є визначення пріоритетів державної полі-
тики з цього питання, серед яких: забезпечення узгодже-
ності і стабільності правового поля; створення на почат-
ковому етапі преференцій для членів СРО у разі виконан-
ня ними більш високих стандартів та запровадження до-
даткових механізмів відшкодування збитків; популяриза-
ція механізмів саморегулювання.

Розроблено конкретні пропозиції щодо внесення змін
до законодавчих актів України з питань розвитку само-
регулювання щодо: 1) формування концептуальних засад
саморегулювання; 2) інших питань, пов'язаних із розвит-
ком саморегулювання, що потребують законодавчих змін.

Для недопущення надмірного регулювання діяльності
організацій добровільного саморегулювання, при розроб-
лені законодавчих змін рекомендовано диференціювати
ступінь втручання держави з урахуванням різних підходів
до добровільного, делегованого і змішаного саморегу-
лювання. Законодавство має містити уніфіковані поло-
ження щодо статусу саморегулівних організацій, поряд-
ку їх створення та діяльності, не обмежуючи при цьому
право СРО на вибір організаційно-правової форми, оск-
ільки це є складовою принципу свободи підприємницької
діяльності й ознакою демократичного суспільства, та не
встановлюючи єдину модель саморегулювання для всіх
вітчизняних ринків. Вивчення таких моделей має стати
предметом подальших наукових розвідок.
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MECHANISM OF CHECKS AND BALANCES IN PUBLIC-MANAGEMENT RELATIONS

Система стримувань і противаг є способом організації взаємодії вищих органів державної

влади, що передбачає функціонування цілісної системи взаємопов'язаних конституційно-пра-

вових і політико-правових інститутів, які забезпечують взаємодію, взаємозалежність, взаємо-

проникнення повноважень гілок державної влади, з метою їх урівноваження, взаємного стри-

мування та створення дієвого механізму запобігання узурпації державної влади, що у свою чергу

гарантує дотримання основних прав і свобод людей, а також забезпечує стабільність та ефек-

тивність механізму державної влади.

У статті аналізується специфіка механізму стримувань та противаг у сфері публічно-управ-

лінських відносин. Особлива увага цього механізму приділяється з точки зору теорії відносин

"принципал — агент" у напрямку ефективної взаємодії органів публічної влади як агента.

Аналізу проблем поділу влади приділяли увагу такі зарубіжні та вітчизняні науковці як Дж. Локк,

Ш. Монтеск'є, Ф.В. Веніславський, О.Р. Дашковський, А.П. Заєць, М.І. Козюбра, І.В. Процюк,

С.В. Серьогіна, О.Ю. Тодик, М.В. Цвік та ін.

Виявлено, що система державно-управлінських відносин України характеризується функ-

ціональною незбалансованістю, що веде до недієздатного механізму стримувань та противаг,

а звідси, і до неефективного державного управління. Також має місце злиття політичної та ад-

міністративної складової в системі державного управління. Тобто агент не має своєї "інституц-

ійної пам'яті", що значно ускладнює подальший процес якісного виконання ним своїх повнова-

жень. Функції агента повинні бути розмежовані на адміністративні та політичні, що сприятиме

ефективному механізму формування та реалізації державної політики. Принципал не завжди

може прямо впливати на агента, таким чином останній має лазівку для самостійних дій в своїх

інтересах.

Проаналізовано специфіку механізму стримувань та противаг у сфері публічно-управлінсь-

ких відносин з точки зору теорії "принципал — агент". Визначено, що наявність дієвого меха-

нізму стримувань та противаг між гілками влади сприятиме більш ефективному функціонуван-

ню агента.

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.107
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конфлікт — це явище, що виникає в усіх сферах

суспільних відносин, він супроводжує людство протя-
гом всього часу його існування.

Врегулювання конфліктів належить до найважливі-
ших умов забезпечення соціально-політичної стабіль-
ності як на внутрішньодержавному рівні, так і в глобаль-
ному сенсі.

Проблема врегулювання конфліктів в публічно-
управлінських відносинах — одна з найбільш гострих
практичних проблем, яку можна розглядати з точки
зору складової інституціональної теорії — теорії
відносин "принципал — агент", де принципалом вис-
тупає суспільство, а агентом — органи публічної вла-
ди. Відносини між принципалом і агентом характери-
зуються тим, що суспільство делегує деякі певні пра-
ва органам публічної влади, які зобов'язані згідно з
суспільною угодою представляти його інтереси або

The system of checks and balances is a way of organizing the interaction of the supreme bodies of

state power, which implies the functioning of a coherent system of interconnected constitutional

and legal and political-legal institutions that provide interaction, interdependence, interpenetration

of the powers of the branches of state power, with the aim of balancing them, mutual restraint and

creation of an effective mechanism for the prevention of usurpation of state power, which in turn

guarantees the observance of basic human rights and freedoms, as well as ensures stability and

efficiency of the mechanism of state power.

The article analyzes the specifics of the mechanism of checks and balances in the field of public-

managerial relations. The special attention of this mechanism is paid from the point of view of the

theory of relations "principal — agent" in the direction of effective interaction of public authorities as
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іншої громади в цілому. Агент має забезпечити до-
сягнення, дотримання та розвиток сучасних цивіліза-
ційних і формаційних цінностей, цілей принципала,
встановлених законодавчих норм, що відповідно
сприяє розвитку суспільства.

Але існують суперечності та конфлікти всере-
дині самого агента. Це зумовлено відсутністю ба-
лансу системи влади, а звідси й іноді недієвість
механізму стримувань та противаг самої політичної
системи.

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед зарубіжних та вітчизняних науковців, які приді-

лили істотну увагу аналізу проблем поділу влади варто
відзначити, зокрема, Дж. Локка, Ш. Монтеск'є, Ф.В. Ве-
ніславського, О.Р. Дашковську, А.П. Зайця, М.І. Козюб-
ру, І.В. Процюка, С.В. Серьогіну, О.Ю. Тодику, М.В. Цві-
ка та ін.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати специфіку механі-

зму стримувань та противаг у сфері публічно-управ-
лінських відносин з точки зору теорії "принципал —
агент".

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Термін "державна влада" можна визначити як
відносини щодо здійснення функцій і повноважень
держави спеціально створеними органами та поса-
довими особами шляхом прийняття нормативно-пра-
вових актів у межах і порядку, передбачених зако-
нодавством [1, с. 9]. З часу свого виникнення дер-
жавна влада та державно-владна діяльність перетво-
рюється на могутній чинник соціальної впорядкова-
ності і стабільного/сталого розвитку суспільства.
Сильна влада безальтернативно виконує регулюю-
чу функцію в традиційному (модерному) суспільстві,
відіграє ключову роль у селекції альтернативних пол-
ітик і тенденцій розвитку постмодерного суспільства.
Державновладна діяльність невід'ємна від суспіль-
них умов діяльності, в тому числі від потреб у коор-
динації дій учасників суспільного виробництва та
контролю за розподілом і споживанням суспільних
благ і цінностей [2, с. 5].

Поділ влади в сучасних демократичних державах
є організаційно-правовою основою державної вла-
ди. Іншими словами, державна влада вибудовується
за принципом поділу на самостійні і незалежні гілки
влади: законодавчу, виконавчу, судову. При цьому
необхідно зазначити, що кожна з держав не тільки
прагне розділити гілки єдиної державної влади, а й
приділяє значну увагу взаємодії влади. Механізмом
реалізації принципу поділу і взаємодії влади, його
ключовим стрижнем виступає система стримувань і
противаг [3].

Невід'ємним елементом концепції поділу держав-
ної влади як способу організації державної влади є
система стримувань і противаг. На сьогодні концеп-
ція поділу влади та системи стримувань і противаг є
фундаментальним елементом демократії та правової
держави, що забезпечує належний рівень політичних
свобод та захисту прав людини і громадянина.
Ступінь реалізації цих принципів характеризує
ступінь розвиненості демократичної держави та є
однією з найважливіших цінностей у системі демок-
ратії [2, с. 8].

Виникнення сучасної системи стримувань і про-
тиваг пов'язане, перш за все, з активізацією держа-
ви в галузі управління суспільними процесами, які
без повсякденного співробітництва гілок державної
влади було б важко здійснювати. Справді, впровад-
ження принципу поділу державної влади, доповне-
ного системою стримувань і противаг, має на меті
створити такий механізм, який забезпечував би взає-
модію всіх органів єдиної державної влади.

Деякі вчені вважають, що система стримувань і
противаг, з одного боку, підтримує співробітництво
та взаємне пристосування органів влади, а з друго-
го — створює потенціал для конфліктів, які вирішу-
ються частіше за все шляхом переговорів, угод та

компромісів. Загалом, є всі підстави погодитися з
такою позицією.

Кожній державі, в залежності від форми держав-
ного правління та інших особливостей (й зокрема,
авторитету осіб, які займають ті чи інші посади), вла-
стива своя система стримувань i противаг, яка є су-
купність правових норм щодо взаємодії i взаємооб-
меження гілок державної влади. Запровадження
принципу поділу державної влади, доповненого си-
стемою стримувань і противаг, має на меті створити
такий механізм, який забезпечував би взаємодію всіх
органів єдиної державної влади, запобігти неправо-
мірному збільшенню впливовості будь-якого органу
за рахунок повноважень іншого [4].

Принцип розподілу державної влади був висуну-
тий як соціальна вимога буржуазії, що народжува-
лась і боролася з абсолютною владою монарха та
його дворянським оточенням. Класичний варіант
теорії поділу державної влади пов'язаний з іменами
Джона Локка і Шарля-Луї де Монтеск'є. Дж. Локк
фактично став першим, хто обгрунтував можливість
мирного доступу буржуазії до влади через комп-
роміс із ліберальним дворянством. У своїй праці
"Два трактати про управління державою" він праг-
нув за допомогою правильної організації державної
влади сконструювати складний політичний механізм,
здатний "урівноважити владу уряду, "вклавши ок-
ремі частини влади в різні руки" [5].

Теорія Джона Локка передбачала створення си-
стеми правління, за умов якої передусім виконавча
влада не мала б змоги перерости у відкриту тиранію.
Це і стало основою обгрунтування вченим тези про
нерівноправність гілок влади [6].

На відміну від концепції Джона Локка схема под-
ілу влади, запропонована Шарлем-Луї де Монтеск'є,
виключала існування домінуючого органу в системі
поділу влади. Аналізуючи різні способи правління і
принципи, на яких воно засновано, він підійшов до
проблеми забезпечення політичної свободи та її
трактування і, відштовхуючись від неї вирішив питан-
ня про устрій влади. Теза про те, що поєднання за-
конодавчої, виконавчої та судової влади в руках
однієї особи або органу неминуче веде до задушен-
ня політичної свободи, є серцевиною його концепції
поділу влади. Учений при цьому обгрунтовано вихо-
див з того, що абсолютне розмежування владних
повноважень, повна незалежність органів влади і
відсутність їх взаємовпливу здатні призвести до кра-
ху державної системи. Зразком державного ладу
Монтеск'є вважав Англію, посилаючись на те, що
метою цієї держави є охорона політичної свободи,
а спосіб, яким це досягається, полягає у поділі та ур-
івноваженні влади. Поділ гілок влади мав поставати
як їх взаємне стримування.

Формулюючи принцип поділу влади, Монтеск'є
виділяє два основні моменти функціонування систе-
ми стримувань і противаг.

По-перше, вона є гарантією від узурпації влади
жодною з трьох її гілок. Учений наголошує: "Щоб
попередити зловживання владою, необхідний такий
порядок речей, за якого різні влади мали б змогу
взаємно стримувати одна одну" [7, с. 289]. Запору-
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кою цього є така комбінація гілок влади, коли кож-
на з них утримує від крайнощів інші, урівноважує їх.

По-друге, система стримувань і противаг забез-
печує необхідну динаміку при взаємодії гілок вла-
ди: гілки влади мають обмежувати і стримувати одна
одну, діючи при цьому узгоджено [6].

Теорія розподілу гілок влади сприяла виникнен-
ню кількох моделей поділу влади, у контексті яких
діють різні механізми стримувань і противаг:

— парламентарна (провідна роль вищого зако-
нодавчого органу влади. Тут парламент не лише
приймає закони, а й впливає на уряд і систему дер-
жавного управління. Склад уряду обирається парла-
ментською більшістю. Якщо в державі немає монар-
ха або президента, то парламент затверджує або
керівника уряду і за його поданням склад уряду, або
лише главу уряду, який згодом одноосібно формує
уряд);

— президентська (президент, який всенародно
обирається, є главою держави й одночасно виконав-
чої влади. Президент визначає внутрішню політику
держави, самостійно формує уряд, який є відпові-
дальним перед ним і йому підзвітний);

— змішана (моделі характерне поєднання еле-
ментів президентської та парламентської моделі.
Відповідно система стримувань і противаг має зміша-
ний характер. Тут президент (глава держави) оби-
рається, як правило, на загальних виборах і наділе-
ний значними повноваженнями. Однак, уряд фор-
мується парламентським шляхом і є відповідальним
не лише перед президентом, але й перед парламен-
том. Президент має право розпуску парламенту за
визначених обставин, як правило, за вотуму недо-
віри уряду).

Система державно-управлінських відносин Ук-
раїни характеризується функціональною незбалан-
сованістю, що веде до недієздатного механізму
стримувань та противаг, а звідси, і до неефективно-
го державного управління.

О.Н. Євтушенко говорить про те, що "українська
модель управління повинна базуватися на системі
"стримувань і противаг", у якій держава повинна
віддавати частину своїх повноважень на місця для
того, щоб задовольнити потреби населення. Крім
того, перерозподіл функцій державної влади пови-
нен відбуватися через децентралізацію влади, роз-
ширення прав місцевого самоврядування і збільшен-
ня інститутів громадянського суспільства" [8]. По
суті, місцеве самоврядування повинно стати необхі-
дною демократичною противагою центральній владі.
А це можливо лише тоді, коли відбувається процес
децентралізації влади на центральному рівні й насе-
лення отримає додаткові можливості участі в пол-
ітичному процесі [9].

Можемо говорити про злиття політичної та адмі-
ністративної складової в системі державного управ-
ління. Тобто агент не має своєї "інституційної пам'-
яті", що значно ускладнює подальший процес якіс-
ного виконання ним своїх повноважень. Функції
агента повинні бути розмежовані на адміністративні
та політичні, що сприятиме ефективному механізму
формування та реалізації державної політики. Також

принципал не завжди може прямо впливати на аген-
та, таким чином останній має лазівку для самостійних
дій в своїх інтересах.

У Конституції України закріплені найзагальніші
теоретичні положення, на яких базується механізм
стримувань і противаг. Але перманентне загострен-
ня парламентсько-урядової кризи за часів незалеж-
ності, що на сучасному етапі переросла у системну
політичну кризу, свідчить, що дієвий механізм фун-
кціонування механізму стримувань та противаг не
сформовано.

Серед основних проблем взаємодії між виконав-
чою та законодавчою гілками влади в Україні виок-
ремимо:

— незбалансований характер системи влади;
— зниження політичного впливу Верховної Ради

як представницького органу;
— відсутність ефективних механізмів впливу пар-

ламенту на систему виконавчої влади та політично-
го зв'язку між Верховною Радою (депутатською
більшістю) і Кабінетом Міністрів України як переду-
мови їх конструктивної взаємодії;

— недостатність і неефективність системи стри-
мувань і противаг між президентом та Верховною Ра-
дою, відсутність дієвих механізмів парламентсько-
го контролю [10].

Б.П. Ганьба вважає головними причинами недо-
сконалої та малоефективної реалізації різних форм
державного правління України у загальному кон-
тексті абстрагуючись від конкретних їх різновидів:

1. Недосконалість механізму стримувань і про-
тиваг, його незбалансованість, відсутність належної
деталізації і конкретизації на законодавчому рівні.

2. Низький рівень правової і політичної свідо-
мості та культури в цілому політичної еліти українсь-
кого суспільства, що пояснюється поширенню у її се-
редовищі елітарного правового та політичного
нігілізму, недостатнім рівнем професійності держав-
них посадовців, відсутністю єдиної державної кад-
рової політики щодо підбору і заміщення вагомих
державних посад гідними кандидатами тощо.

3. Позаюридична негативна практика функціону-
вання державного механізму, що проявляється в си-
стемних порушеннях конституційних засад поділу
влад і неналежного функціонування системи стри-
мувань і противаг.

4. Недосконалість партійної системи українсько-
го суспільства, що проявляється в її  надмірній
багатоманітності.

5. Злиття верховної державної влади з олігархі-
чним капіталом, який гальмує будь-які реформи шля-
хом лобіювання "потрібних" законів у супереч інте-
ресів народу.

6. Відрив державотворчих процесів від широкої
участі громадянського суспільства та його структур,
ігнорування громадської думки. Цьому сприяє недо-
статня зрілість громадянського суспільства України
що породжує слабку контрольованість влади з його
сторони і впевненість у політичній безвідповідаль-
ності вищих державних посадовців.

7. Суттєвою причиною є також ігнорування влад-
ним бомондом здобутків вітчизняної науки та дос-
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віду зарубіжних країн з питань удосконалення фор-
ми державного правління.

8. Формування коаліційної більшості українсько-
го парламенту з порушенням засад європейського
парламентаризму також є суттєвою причиною не-
ефективності діяльності законодавчої гілки влади.
Існуюча в сучасному варіанті коаліційна більшість
певним чином ускладнила і навіть узурпувала орган-
ізацію державної влади.

9. Недотримання принципів верховенства права
та законності у вітчизняній практиці державотворен-
ня також вкрай негативно впливає на ефективність
функціонування форми державного правління украї-
нської держави.

10. відсутність в української державної еліти на-
лежного позитивного досвіду сучасного державот-
ворення і насамперед досвіду демократичного пар-
ламентаризму, традицій і демократичних засад дер-
жавного керівництва, здійснення місцевого самовря-
дування тощо, в нестабільних умовах перехідного пе-
ріоду розвитку української державності [11].

За Л. Приймак "для вдосконалення взаємовідно-
син між виконавчою й законодавчою гілками влади
в Україні потрібно здійснити конституційні зміни, але
із урахуванням негативного досвіду минулих років.
Удосконалення потребують такі механізми: затвер-
дження програми Кабінету Міністрів України під час
формування уряду; введення інституту вотуму дові-
ри уряду, зокрема у зв'язку із прийняттям окремих
законопроектів, що оптимізує взаємодію уряду та
парламенту; можливість дострокового розпуску пар-
ламенту президентом у відповідь на вотум недовіри
уряду; запровадження індивідуального вотуму недо-
віри членам уряду; збільшення впливу уряду на за-
конодавчу діяльність Верховної Ради України через
надання уряду можливості впливати на формування
порядку денного парламенту та надання пріоритет-
ності урядовим законопроектам; передбачення
санкції стосовно посадових осіб і органів держав-
ної влади за невиконання ними процедур, визначе-
них Конституцією та законами України" [12, с. 128—
129].

На думку О.В. Радченко, "конституційний досвід
інших країн, для розвитку демократичного режиму
необхідно принаймні три неодмінні умови. По-пер-
ше, чітка конституційна інженерія, що створює зба-
лансовану і ефективну систему балансу гілок влади.
По-друге, вироблення в ході владної взаємодії пи-
саних і неписаних правил політичної діяльності, що
дозволяють кожній з партій захищати конкретні
суспільні інтереси і в той же час забезпечувати пол-
ітичну і соціально-економічну стабільність усього
суспільства. І по-третє, наявність певної політичної
основи толерантної міжпартійної взаємодії на базі
принципового консенсусу щодо фундаментальних
суспільних цінностей. Усі три умови є проблематич-
ними для України, що ставить під загрозу перспек-
тиву нашого демократичного майбутнього" [13].

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Проаналізувавши специфіку механізму стриму-

вань та противаг у сфері публічно-управлінських

відносин з точки зору теорії "принципал — агент",
можна зробити наступні висновки: ознакою демок-
ратичної держави є наявність дієвого механізму
стримувань та противаг між гілками влади, що сприяє
більш ефективному функціонуванню агента; недопу-
стиме злиття політичної та адміністративної складо-
вої в системі державного управління; державно-уп-
равлінські відносини в Україні вимагають ретельно-
го усунення конфліктів і суперечностей, тобто агент
як інститут має бути стабільним.

Отже, проблема гармонізації публічно-управлі-
нських відносин потребує подальшого з'ясування
специфіки реалізації механізму стримувань та про-
тиваг агента з урахуванням особливостей українсь-
кого суспільства.
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