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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стабілізація функціонування промислового комплек"

су, вихід з кризової ситуації, підвищення конкурентоспро"

можності підприємств на внутрішньому і зовнішньому рин"

ках значною мірою залежать від раціонального управлі"

нського рішення з регулювання зовнішніх і внутрішніх

факторів, які прямим і непрямим чином впливають на за"

безпечення ефективного менеджменту персоналу. Тому ух"
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПЕРСОНАЛУ
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D(r of Economics, Professor, Head of Public Administration and Regional Economy
Department Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv
O. Babarytskyi,
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METHODICAL APPROACH TO SELECTION OF THE STRATEGY OF THE MANAGEMENT
OF PERSONNEL COSTS FOR ENSURING OF EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT

Статтю присвячено розробці методичного підходу щодо вибору стратегії управління витратами на пер�
сонал на промисловому підприємстві. Визначено сутність стратегії управління витратами на персонал у
контексті таких визначень, як план, прийом, патерн, позиція, перспектива, програма, проект, правління.
Обгрунтовано необхідність використання методу аналізу ієрархій для вибору стратегії управління витра�
тами на персонал, де альтернативами виступили такі сценарні стратегії: інерційна стратегія (мінімізація
витрат на персонал), мобілізаційна стратегія (перерозподіл витрат на персонал), модернізаційна стра�
тегія (максимізації витрат на персонал). На основі теоретичного узагальнення наукової літератури та про�
веденого аналізу умов ефективного менеджменту персоналу, з одного боку, та стратегічного управління
— з іншого. Визначено критерії вибору стратегії управління витратами на персонал, які об'єднано у групи
факторів впливу на забезпечення ефективного менеджменту персоналу: організаційно�управлінські,
фінансово�економічні, професійно�кваліфікаційні, соціально�психологічні, інноваційно�технологічні.

The article is devoted to the development of a methodical approach to selection of the strategy of the
management of personnel costs at an industrial enterprise. The essence of the strategy of personnel costs
management is defined in the context of such definitions as plan, reception, pattern, position, perspective,
program, project, rule. The necessity of using hierarchy analysis method for choosing the strategy of personnel
costs management was grounded, where the following scenario strategies were proposed: the inertial strategy
(minimization of personnel costs), mobilization strategy (redistribution of personnel costs), modernization
strategy (maximizing of personnel costs). On the basis of the theoretical generalization of scientific literature
and the analysis of the conditions of effective personnel management on the one hand, and strategic
management on the other, the criteria for choosing a strategy of the management of personnel costs, which are
grouped into a group of factors influencing the provision of effective management of personnel: organizational�
management, financial�economic, professional�qualification, social�psychological, innovation�technological.

Ключові слова: стратегія управління витратами на персонал, забезпечення ефективного менеджмен�

ту персоналу, фактори, критерії, метод аналізу ієрархій.

Key words: strategy of the management of personnel costs, ensuring of effective personnel management, factors,

criteria, method of analysis of hierarchies.

валення управлінських рішень в системі управління витра"

тами на персонал повинно грунтуватися на ефективній стра"

тегії, яка визначає перспективний розвиток промислового

підприємства і тактику поточного функціонування в умо"

вах невизначеності. Враховуючи те, що ефективність ви"

трат на персонал визначається передусім наявністю роз"

винутої стратегії, яка не лише висвітлює напрями розвит"

ку та передбачає окремі дії, але й дає можливість з'ясува"
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ти конкретні заходи щодо управління витратами на персо"

нал, питання вибору стратегії управління витратами на пер"

сонал є актуальним та своєчасним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню аспектів ефективного менеджменту пер"

соналу, в тому числі управління витратами на персонал при"

свячені праці таких вчених, як: Н. Гавкалова [1], А. Кіба"

нов [2], А. Колот [3], А. Криворучко [1] та ін. Використан"

ня методології стратегічного управління було здійснено у

роботах Г. Мінцберга [4], А. Стрикленда [8], А. Томпсона

[8], Р. Фатхутдінова [9] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Наявне методичне забезпечення стратегічного уп"

равління викликає сумніви щодо неоднозначності деяких

підходів стосовно процесу стратегічного вибору. Тому ме"

тою статті є розробка методичного підходу щодо вибору

стратегії управління витратами на персонал. Для досягнен"

ня поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: виз"

начення сутності стратегії управління витратами на персо"

нал, обгрунтування методичного забезпечення вибору

стратегії управління витратами на персонал; виявлення
факторів та критеріїв стратегічного вибору шляхом уза"

гальнення теоретичного базису.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтування та вибір конкретної стратегії управлін"

ня витратами на персонал в контексті забезпечення ефек"
тивного менеджменту персоналу на сучасних промислових

підприємствах є важливим етапом процесу формування си"

стеми управління витратами на персонал. Але перш ніж пе"

рейти до процесу вибору та обгрунтуван"

ня відповідного математичного інстру"

ментарію, необхідно визначити сутність

стратегії управління витратами на персо"

нал та її особливості.

Розвиваючи наукову позицію Г. Мінц"

берга, Дж. Куїнна і С. Гошала, які розгля"

дали сутність стратегії в контексті таких

п'яти визначень, як план, прийом, патерн,

позиція та перспектива [4], та адаптуючи

її до концепції проектно"цільового управ"

ління витратами на персонал на промис"

лових підприємствах на основі забезпе"

чення ефективного менеджменту персо"

налу, визначимо стратегію як інструмент

витратоутворення, який визначає дії керу"

ючого суб'єкта, спрямовані на виконання

його місії в умовах невизначеності розвит"

ку промисловості з урахуванням факторів

зовнішнього і внутрішнього середовища і

виконання цільових установок.

Коректно обрана стратегія управлі"

ння витратами на персонал сприяє раці"

ональному розподілу ресурсів, ефек"

тивній організації менеджменту персона"

лу. Тому її представлено окрім зазначе"

них вище, також у контексті таких виз"

начень, як проект, програма та правлін"

ня (рис. 1).

Зазначимо, що визначення стратегії

управління витратами на персонал як

проекту пов'язане з запропонованим

проектним підходом щодо формування

системи управління витратами на персо"

нал, що передбачає розкриття і уточнен"

ня зміст плану керуючого суб'єкта на мікрорівні управлін"

ня витратами на персонал у взаємозв'язку з програмами

забезпечення ефективного менеджменту персоналу та

сприяє виконанню запланованих цілей і досягненню вста"

новлених індикативних показників.

Розробка та вибір стратегії управління витратами на

персонал дозволяє промисловому підприємству визначи"

тися з напрямом і темпами розвитку бізнесу, окреслити
умови забезпечення ефективного менеджменту персона"

лу, зрозуміти, які організаційні та структурні зміни потрібно

здійснити для ефективного планування витрат на персо"

нал та їх оптимізації, і підібрати інструменти, що необхідні

для успішного розвитку підприємства.

Ключовим та актуальним завданням стає обгрунтуван"

ня та застосування доступного та надійного інструменту

для здійснення вибору оптимальної стратегії управління

витратами на персонал.

Необхідно акцентувати увагу, що для кількісного об"

грунтування вибору стратегії підприємства широко вико"

ристовуються методи статистики, економетрики, матема"

тичної оптимізації, теорії прийняття рішень тощо. Їх деталь"

не дослідження дозволило визначити таке: для того, щоб

обрати найбільш ефективну стратегію управління витра"

тами на персонал в контексті забезпечення ефективного

менеджменту персоналу, доцільним є застосування алго"

ритму експертного оцінювання альтернатив на основі ме"

тоду аналізу ієрархій. Реалізація методу аналізу ієрархій

представлена певною послідовністю етапів (рис. 2).

Застосування цього методу грунтується на експертній

інформації про відносну важливість альтернатив за кож"

ним критерієм у вигляді матриці парних порівнянь. Голов"

ним недоліком цього методу є достатньо значимий рівень

суб'єктивності отриманих результатів, що можливо ніве"

Рис. 1. Сутність "стратегії управління витратами на
персонал" на промислових підприємствах

Прийом – вибір маневру в 
управлінні витратами на 
персонал 

Патерн – визначення схеми 
просування плану, принципів 
управління витратами на персонал, 
які сприяють забезпеченню 
ефективного менеджменту 
персоналу

Позиція – визначення позиції 
ефективного функціонування 
підприємства, раціонального 
промислового виробництва з 
урахуванням факторів зовнішнього 
середовища, оптимізація витрат на 
персонал для забезпечення 
стабільності розвитку підприємства 

Програма – розкриття планових 
позицій керуючого суб'єкта щодо 
оптимізації витрат на персонал у 
взаємозв'язку з програмними 
індикаторами розвитку промислових 
підприємств, що сприяє виконанню 
запланованих цілей і досягненню 
встановлених індикативних показників

Перспектива – формулювання 
перспективних намірів і дій 
промислового підприємства 
стосовно зменшенння витрато-
місткості виробництва, 
підвищення якості продукції, 
розробка заходів стабілізації та 
зміцнення фінансового 
становища 
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План – послідовність виконання 
дій з управління витратами на 
персонал, спрямованих на 
раціональне використання 
ресурсів, визначення складу 
витрат за складовими 
менеджменту персоналу, 
досягнення критеріальних 
характеристик, визначених 
програмами розвитку 

Проект – завдання, метою якого є 
досягнення певного неповторного за 
своїми характеристиками та 
особливостями результату управління 
витратами на персонал, що 
здійснюється в запланований термін та 
в межах ліміту необхідних ресурсів 

Правління – комплекс рішень, 
прийняття яких необхідно для 
управління витратами на 
персонал на різних стадіях 
менеджменту персоналу, 
спрямованих на ефективне 
виконання місії підприємства 
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лювати та відповідно знизити до міні"

мального впливу шляхом обрання висо"

ко кваліфікованих та освічених експертів

у цьому питанні. Тому в контексті дослід"

ження та відповідно застосуванні вказа"

ного методу експертами було обрано ке"

рівників та топ"менеджерів досліджува"

них підприємств, спеціалістів з питань

розвитку системи управління витратами

на персонал, менеджерів з персоналу.

Враховуючи це, отримані прикладні ре"

зультати можна вважати науково обгрун"

тованими та достовірними.

Необхідно зазначити, що шляхом по"

переднього аналізу умов забезпечення

ефективного менеджменту персоналу у

попередньому розділі було визначено фак"

тори впливу, перелік можливих напрямів

кадрової політики та відповідно можливих

стратегій управління витратами на персо"

нал, що сприятимуть активізації розвитку

промислових підприємств та забезпеченню

їх стабільної діяльності (табл. 1).

Для вибору альтернативи необхідно

проаналізувати відносні вигоди та втрати

від кожної з них. З цією метою для кож"

ного обраного критерію необхідно ви"

значити індикатор, який характеризувати"

ме ступінь вигідності та витратності засто"

сування конкретної стратегії управління

витратами на персонал у порівнянні з

іншими. Визначені критерії та індикатори

представлені в таблиці 2.

Для того, щоб остаточно визначитись

із найбільш доцільною сценарною страте"

гією управління витратами на персонал на

промислових підприємствах, необхідно порівняти вигоди та

втрати від кожної стратегії. Для цього слід поділити віднос"

ну вагу вигод від кожної альтернативи на відповідну віднос"

ну вагу витрат. Зазначимо також, що аналізувати вигоди

відокремлено від витрат не є раціональним, оскільки у дея"

ких випадках навіть дуже значні вигоди можуть бути пере"

криті не менш значними втратами, що може привести ефект

від застосування певної стратегії до нуля.

ВИСНОВКИ
Таким чином, застосування запропонованого підходу

щодо вибору стратегії управління витратами на персонал

Таблиця 1. Вихідна сукупність стратегій управління витратами на персонал
на промислових підприємствах

Можливі напрями кадрової політики 

Сценарна стратегія 
управління 
витратами на 
персонал 

Альтернативи 
(можливі 
стратегії 
управління 
витратами) 

Пошук можливостей скорочення витрат на персонал 

Інерційна 
стратегія 
(мінімізація витрат 
на персонал) 

А1 

Зниження рівня продуктивності праці працівників через низьку 
зацікавленість персоналу в кінцевих результатах праці 
Необхідність скорочення чисельності персоналу та втрата 
висококваліфікованих фахівців 
Дефіцит робочих місць 
Незадовільні умови і організація праці працівників
Підвищення продуктивності праці 

Мобілізаційна 
стратегія 
(перерозподіл 
витрат на 
персонал) 

А2 

Незначні зміни чисельності персоналу 
Підвищення рівня кваліфікації працівників, що відповідає їх 
особистим можливостям 
Стабільний рівень заробітної плати 
Стандартна програма мотивації і стимулювання персоналу
Підвищення рівня заробітної плати 

Модернізаційна 
стратегія 
(максимізації 
витрат на 
персонал) 

А3 

Зростання загальної потреби в кадрах (поява нових робочих 
місць) 
Розробка програм професійного навчання та підвищення 
кваліфікацій персоналу 
Підвищення рівня мотивації і стимулювання персоналу 
Покращення умов і організації праці 
Розширення пакету соціальних послуг 

Рис. 2. Послідовність етапів реалізації методу аналізу
ієрархій

Джерело: побудовано на основі узагальнення [5, с. 77; 6; 7].

Структуризація 
завдання у вигляді 
ієрархії з кількома 

рівнями 

Визначення мети рішення, критеріїв кількох рівнів та 
альтернатив (варіантів можливих рішень) 1 

Попарне порівняння 
експертом елементів 
кожного рівня за 

відповідною шкалою 
значимості 

1 – однакова (рівна) важливість критеріїв; 
3 – помірне переважання одного критерію над іншим; 
5 –сильна (суттєва) значимість одного критерію над іншим; 
7 – дуже сильна значимість одного критерію над іншим; 
9 – абсолютна значимість одного критерію над іншим; 
2,4,6,8 – проміжні значення в шкалі 
зворотні величини – якщо при порівнянні 1-го та 2-го 
критерію отримано одне з вищевказаних чисел х, то при 
порівнянні 2-го і 1-го отримана зворотна величина 1 / х 

2 

Визначення 
коефіцієнтів 

важливості для 
елементів кожного 
рівня, перевірка 

погодженості суджень

Сутність даного етапу полягає в розрахунку індексу 
узгодженості за формулою: Іу = (λмах – n) / n – 1 (де 
λмах – максимальне власне число; n – порядок 
матриці). Для визначення узгодженості 
використовується також відносна оцінка узгодженості 
суджень: ВОУу = Іу / Іун (де Іун – нормативне 
значення індексу узгодженості для випадкових 
матриць різного порядку n) 

3 

Розрахунок 
кількісного індикатора 

якості кожної 
альтернативи, 

визначення найкращої 
альтернативи шляхом 

згортки матриць 

Останнім етапом є побудова вектора ваг для кожного 
рівня ієрархії, для цього проводиться зважування 
векторів пріоритетів матриць альтернатив попереднього 
ієрархічного рівня вагами критеріїв цього рівня. Також 
розраховується коефіцієнт співвідношення вигід і втрат 

5 

Побудова матриці 
парних порівнянь 

Важливим на цьому етапі є дотримання таких  
вимог: усі елементи матриці парних порівнянь 
позитивні, а її діагональні елементи дорівнюють 
одиниці; матриця парних порівнянь є обернено 
симетричною 

4 
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дозволяє отримати можливість формувати набори готових

управлінських рішень, які будуть ефективні в рамках уп"

равління витратами на персонал, що, в свою чергу, зни"

жує тимчасові витрати на прийняття рішень, мінімізує ри"

зики їх реалізації та підвищує рівень ефективного менед"

жменту персоналу. Отже, коректно обрана сценарна стра"

тегія управління витратами на персонал дозволить коор"

динувати дії промислових підприємств відповідно до по"

ставлених цілей щодо оптимізації витрат на персонал та

забезпечення ефективного менеджменту персоналу.
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Таблиця 2. Індикатори оцінювання стратегій управління витратами на персонал
на промислових підприємствах

Фактори Критерії
Вигоди Втрати 

Організаційно-
управлінські (ОУ) 

відповідність стратегії УВП загальній 
стратегії підприємства (ОУ1) 

невідповідність стратегії УВП загальній 
стратегії підприємства (ОУ1) 

покращення умов праці (ОУ2) ймовірність погіршення умов праці  (ОУ2) 
високий рівень використання 
персоналу (ОУ3) 

низький рівень використання персоналу 
(ОУ3) 

Фінансово-
економічні (ФЕ) 

наявність відповідних ресурсів для 
досягнення поставленої мети (ФЕ1) 

відсутність відповідних ресурсів для 
досягнення поставленої мети (ФЕ1) 

дохідність реалізації стратегії 
управління витратами на персонал 
(ФЕ2) 

витратність реалізації стратегії управління 
витратами на персонал (ФЕ2) 

стабільне фінансове становище 
підприємства (ФЕ3) 

нестабільне фінансове становище 
підприємства (ФЕ3) 

Професійно-
кваліфікаційні 
(ПК) 

наявність високопрофесійного 
персоналу (ПК1)

відсутність високопрофесійного персоналу 
(ПК1) 

висока якість підготовки та діяльності 
керівників та спеціалістів (ПК2) 

низька якість підготовки та діяльності 
керівників та спеціалістів (ПК2) 

високий рівень професійного 
розвитку персоналу (ПК3) 

низький рівень професійного розвитку 
персоналу (ПК3) 

Соціально-
психологічні (СП) 

наявність позитивного 
психологічного клімату (СП1) 

відсутність позитивного психологічного 
клімату (СП1) 

високий рівень організаційної 
культури (СП2) 

низький рівень організаційної культури 
(СП2) 

наявність комплексної програми 
мотивації (СП3) 

відсутність комплексної програми 
мотивації (СП3) 

Інноваційно-
технологічні (ІТ) 

наявність конкурентних переваг (ІТ1) відсутність конкурентних переваг (ІТ1) 
наявність інноваційно активного 
персоналу (ІТ2) 

відсутність інноваційно активного 
персоналу (ІТ2) 

достатній рівень впровадження 
інновацій (ІТ3) 

недостатній рівень впровадження інновацій 
(ІТ3) 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вітчизняна економіка проходить період глибокої

трансформації. Найближчими роками нашій країні на"

лежить здійснити корінне оновлення своєї економічної

УДК 339.166:339.37

Б. М. Марков,
к. е. н., докторант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

B. Markov,
PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE INDUSTRY OF UKRAINE

У статті визначено, що економіка України функціонує в умовах численних зовнішніх та внутрішніх
ризиків. Порівняно структуру економіки України з рекомендованими значеннями, які характеризу�
ють постіндустріальне суспільство. Проведені розрахунки та порівняння з рекомендованими зна�
ченнями свідчать про те, що структура економіки України не відповідає вимогам постіндустріаль�
ного суспільства за усіма категоріями. Зокрема:

1) перевищення питомої ваги переробних галузей економіки над рекомендованими значення�
ми ми оцінюємо позитивно;

2) фінансова сфера в України займає питому вагу на 13,61% нижче від рекомендованих значень,
що свідчить про недостатній розвиток фінансової сфери, про відсутність доступу до кредитних, інве�
стиційних ресурсів, нестабільність банківської системи. Такі негативні чинники створюють загрози
розвитку інших сфер, у тому числі обмеження для переробних галузей економіки;

3) в Україні доволі розвиненою є сфера послуг, що може мати як позитивні, так і негативні на�
слідки для економіки. Задля оптимізації структури економіки необхідно переглянути співвідношення
між переробними галузями та сферою послуг.

Доведено, що структурні трансформації промислового комплексу України носили характер сти�
хійних регресивних зрушень, що мали найбільшу швидкість і інтенсивність на першому етапі ре�
форми.

У роботі висвітлено лише найактуальніші проблемні сфери, де в першочерговому порядку мають
бути сконцентровані управлінські зусилля держави.

The article states that the economy of Ukraine functions under the conditions of numerous external
and internal risks. The structure of Ukraine's economy is comparable with the recommended values that
characterize a post�industrial society. The calculations and comparison with the recommended values
indicate that the structure of the Ukrainian economy does not meet the requirements of the post�industrial
society in all categories. In particular:

1) we estimate as positive the excess of the share of processing industries of the economy above the
recommended values;

2) the financial sector in Ukraine occupies a share which is 13.61% lower than the recommended values,
indicating insufficient development of the financial sector, the lack of access to credit and investment
resources, instability of the banking system. Such negative factors create threats to the development of
other spheres, including restrictions for the processing industries of the economy;

3) in Ukraine, the service sector is rather well�developed which can have both positive and negative
consequences for the economy. In order to optimize the structure of the economy it is necessary to review
the correlation between the processing industries and the service sector.

It has been proved that the structural transformations of the industrial complex of Ukraine had the nature
of haphazard regressive changes that had the greatest rate and intensity at the first stage of the reform.

The research paper covers only the most urgent problem areas where the governmental management
efforts should be concentrated as a matter of priority.

Ключеві слова: промисловість, структура економіки, промисловий комплекс, структурні зміни, пост�

індустріальне суспільство.

Key words: industry, structure of economy, industrial complex, structural changes, post�industrial society.

системи, що відповідає тим викликам і змінам, які на

наших очах відбуваються у світовому соціальному і еко"

номічному ладі. Глобальна криза формує нову повістку

перед усіма провідними країнами світу: розвиненими і
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такими, що розвиваються. Конкретні завдання, які ви"

рішуються у рамках цієї повістки, в кожній країні свої.

Але загальною є гострота проблем, вимагають переос"

мислення усього накопиченого досвіду і знаходження

нових управлінських рішень.

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові публікації про структурну політику і струк"

турні зміни знайшли відображення в працях Амоши О.

[7], Беляєва О. [1], Козака Ю. [4], Коломицевої О. [5],

Пирог О. [6], Соколенко С. [8], Чайкі Ю. [9], та інші.

Проте і досі не визначено оптимальну економічну

структуру економіки України, не встановлено пріори"

тети структурних зрушень та ключові завдання, направ"

лені на підвищення ефективності національної еконо"

міки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — проаналізувати концепції

структурних змін і структурної політики, основні мето"

ди оцінки структурних змін в економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економіка України функціонує в умовах численних

зовнішніх та внутрішніх ризиків. Внутрішні ризики роз"

витку економіки України, головним чином, пов'язані з:

1) військовими діями;

2) зростанням боргового навантаження на бюджет;

3) скорочення міжнародних резервів.

Більше того, події в Україні створюють вторинні

ефекти для всіх торговельних партнерів [8].

Розглянемо склад валового внутрішнього продук"

ту за виробничим методом. Відповідно до даних Дер"

жавного комітету статистики та проведених розрахунків

за 2012—2014 рр. зазначимо наступне [3]:

1) валовий внутрішній продукт скоротився на 2,79%

впродовж 2012—2014 рр.;

2) скорочення відбулося у таких сферах як до"

бувна та переробна промисловість; водопостачання;

будівництво, оптова та роздрібна торгівля; транс"

порт, складське господарство, поштова та кур'єрсь"

ка доставка; фінансова та страхова діяльність; про"

фесійна, наукова та технічна діяльність; діяльність

у сфері адміністративного та допоміжного обслуго"

вування;

3) зростання відбулося у таких сферах, як:

— сільське, лісове та рибне господарство;

— інформація та телекомунікації;

— операції з нерухомим майном;

— державне управління й оборона (+15,09%);

— освіта (+4,55%);

— охорона здоров'я та надання соціальної допо"

моги (+5,53%).

4) склад ВВП за виробничим методом суттєвих змін

не зазнав. Так, сільське, лісове та рибне господарство

у структурі ВВП становило 7,85% у 2012 році, 9,71% у

2014 році; добувна промисловість відповідно 6,53% і

5,11%; переробна промисловість 11,60% і 10,63%;

5) значну питому вагу займає оптова та роздрібна

торгівля: 14,94% у 2012 році, 14,32% у 2013 році,

13,56% у 2014 році.

Порівняємо структуру економіки України з рекомен"

дованими значеннями, які характеризують постіндуст"

ріальне суспільство (табл. 1).

 Проведені розрахунки та порівняння з рекомендо"

ваними значеннями свідчать, про те, що структура еко"

номіки України не відповідає вимогам постіндустріаль"

ного суспільства за усіма категоріями. Зокрема:

1) перевищення питомої ваги переробних галузей

економіки над рекомендованими значеннями ми оцінює"

мо позитивно;

2) фінансова сфера в України займає питому вагу

на 13,61% нижче від рекомендованих значень, що

свідчить про недостатній розвиток фінансової сфери,

про відсутність доступу до кредитних, інвестиційних ре"

сурсів, нестабільність банківської системи. Такі нега"

тивні чинники створюють загрози розвитку інших сфер,

у тому числі обмеження для переробних галузей еко"

номіки;

3) в Україні доволі розвиненою є сфера послуг, що

може мати як позитивні, так і негативні наслідки для

економіки. Задля оптимізації структури економіки не"

обхідно переглянути співвідношення між переробними

галузями та сферою послуг.

Відповідно метою структурних зрушень є забезпе"

чення збільшення доходів населення, підвищення соці"

альних стандартів та державних гарантій, поліпшення

якості життя. Ці питання можуть бути розв'язані як на

рівні держави, так і на рівні окремих регіонів.

На формування існуючої структури промислового

виробництва впливають такі внутрішні чинники [7, c. 6]:

— організаційно"економічні (сировинно"ресурс"

ний потенціал, виробнича спеціалізація і кооперація,

поточна ринкова кон'юнктура, інвестиції, фінансово"

кредитне забезпечення стан промислової інфраструк"

тури);

— науково"технологічні (науково"технічний потен"

ціал, якість інноваційної системи);

Категорії Фактичні значення Рекомендовані 
значення [22] Відхилення 

млн грн % % % 
1 2 3 4 5 

Переробні галузі економіки 376976,00 27,61 20,00 7,61 
Фінансова сфера 155493,00 11,39 25,00 -13,61 
Сфера послуг 521790,00 38,22 22,00 16,22 
Інші галузі 310864,00 22,77 33,00 -10,23 
 Разом 1365123,00 100,00 100,00 0,00 

Таблиця 1. Вимоги постіндустріального суспільства
до національних економік та галузева структура економіки України у 2014 році

Джерело: розраховано і складено автором на основі [3; 4, с. 96].
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— інституційні (законодавчо"нормативне забезпе"

чення структурної перебудови, реформування відносин

власності, розвиток підприємництва, характер конку"

рентного середовища).

Як свідчить аналіз, складові цих чинників не мали

достатнього позитивного розвитку, щоб забезпечити

необхідні структурні зміни у потрібних обсягах та ди"

наміці.

Найбільш стримуючими ефективні структурні зру"

шення на сьогодні є такі:

— недостатній рівень науково"дослідних та дослі"

дно"конструкторських розробок щодо нових технологій

та продуктів (унаслідок "специфіки" реформування

наукового сектора в напрямі його руйнації);

— несформованість та низька якість національної

інноваційної системи з точку зору безперешкодного та

швидкого просування продуктивно"технологічних інно"

вацій у виробництво;

— орієнтація на традиційні виробничо"коопераційні

зв'язки без належного врахування їхньої економічної

доцільності;

— надмірно високий рівень впливу зовнішньоеко"

номічного попиту на виробництво низькотехнологічної

продукції сировино"матеріального призначення;

— незавершеність процесів формування нової

інституційної структури промислового сектора (за

власниками, організаційно" господарськими форма"

ми, конкурентними характеристиками) з урахуванням

сучасних тенденцій світового промислового розвит"

ку;

— нерозвиненість систем і суб'єктів промисло"

вої інфраструктури, які забезпечують ефективне й

сучасне за рівнем комплексне структурне оновлен"

ня виробництва (фондового ринку, інформаційно"те"

лекомунікаційного забезпечення, оптової торгівлі

тощо);

— неефективне регулювання процесів формування

та використання інвестиційних ресурсів на всіх рівнях

(підприємство, галузь, вид промислової діяльності, ре"

гіон, держава), включаючи процеси залучення інозем"

них інвестицій;

— високий ступінь "соціального негативізму" наслід"

ків здійснення структурних змін (наприклад, в оборон"

но"промисловому комплексі, вугільній галузі);

— незахищеність внутрішнього ринку та національ"

ного товаровиробника наукоємної, високотехнологі"

чної продукції, насамперед побутової техніки, вироб"

ництво якої пов'язане з найперспективнішими галузя"

ми;

— відсутність необхідного рівня стратегічної кон"

солідації економічних інтересів держави, бізнесу та су"

спільства щодо пріоритетів промислового розвитку в Ук"

раїні.

Серед зовнішніх чинників, що мають розглядатися

як такі, що впливають на формування структури націо"

нальної промисловості, слід зазначити трансформацію

структури світової економічної системи та прискорен"

ня процесів економічної те грації (у регіональному та

глобальному вимірах).

Суттєві соціально"економічні та політичні зміни, що

відбувалися в Україні за роки незалежності, і задачі

переходу до сталого економічного зростання потребу"

ють більш виваженого та обгрунтованого підходу до

оцінки змісту і перспектив структури промислового ком"

плексу України.

Особливістю сучасного етапу розвитку промисло"

вості України є те, що кількісне зростання показників,

яке спостерігається протягом останніх років, не супро"

воджується відповідним якісним поліпшенням структур"

них характеристик. Структура промислового виробниц"

тва України за роки незалежності стала більш розба"

лансованою: частка базових галузей із переважанням

енерго" і матеріаломістких виробництв збільшилася в

рази, питома вага соціально"орієнтованих і високо"тех"

нологічних галузей скоротилася майже в двічі. Отже, як

зазначено в Стратегії економічного і соціального роз"

витку України економіки (2004—2015 рр.) "Шляхом

Європейської інтеграції", розбалансованість промисло"

вого комплексу залишається на сьогодні найуразливі"

шим місцем української економіки [10, c. 30].

Високий ступінь залежності вітчизни від зовнішнь"

оекономічних чинників, нестача внутрішніх джерел зро"

стання обумовлюють необхідність формування надійно"

го фундаменту подальшого сталого розвитку, що може

бути створений шляхом докорінної структурної перебу"

дови промислового комплексу країни.

Потребують вдосконалення механізми трансфор"

мацій промисловості в умовах сучасних системних пе"

ретворень, зокрема державного регулювання. Оскіль"

ки питання регулювання структурних трансформацій у

промисловості тісно пов'язані з проблемами розробки

загальнонаціонально довгострокової програми ре"

форм, що на сьогоднішній день остаточно не розв'язані,

своєчасною є розробка концептуального підходу до

формування стратегії структурних перетворені промис"

ловості, а також розробка відповідного організаційно

економічного механізму її реалізації.

Перехід до ринкових відносин супроводжувався

суттєвими змінами в структурі промислового виробниц"

тва. Накопичений ще до початку реформ структурний

дисбаланс, розрив традиційних господарських за"

в'язків, утрата керованості економічними процесами, не"

ефективна приватизація, недостатня увага до впро"

вадження адекватних ринкових методів і інструментів

управління на всіх рівнях призвели на першому етапі ре"

форм до обвального спаду промислового виробницт"

ва, наслідки якого не переборені повною мірою доте"

пер. Перехід до ринкових реформ в Україні ознамену"

вався різким погіршенням не тільки об'ємних, але і

структурних характеристик промислового комплексу

[3].

Структурні трансформації промислового комплек"

су України носили характер стихійних регресивних зру"

шень, що мали найбільшу швидкість і інтенсивність на

першому етапі реформи.

За роки масштабної трансформації держави еконо"

міки (1994—2017 рр.) у промисловому секторі відбули"

ся значні зрушення. Однак він залишається достатньо

ваговим у господарській системі: у 2003 році частка про"

мисловості склала у загальноекономічних показниках

випуску товарів і послуг та валової додатної вартості

(ВДВ) відповідно 50,0 та 2,3% (у 1994 р. відповідно

493 та 36%). Нагадаємо що відбулися певні зміни у ме"

тодології статистичного обліку [3].
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Структурні процеси в економіці мають досить бага"

то аспектів. У цьому розділі роботі висвітлені лише най"

актуальніші проблемні сфери, де в першочерговому

порядку мають бути сконцентровані управлінські зусил"

ля держави.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Серед пріоритетів, які необхідно реалізувати для

досягнення відчутних структурних зрушень, слід виді"

лити такі:

— удосконалення механізмів державного регулю"

вання структурних трансформацій на основі систем"

ного і комплексного застосування макроекономічних,

організаційно"регуляторних, правових та соціально"

психологічних інструментів у межах науково обгрун"

тованої державної програми структурної перебудо"

ви;

— посилення взаємодії центру та регіонів у форму"

ванні та реалізації загальнонаціональної структурної

політики;

— комплексне стимулювання і підтримка іннова"

ційної діяльності на усіх рівнях (підприємство, галузі,

регіон, економіка в цілому) з використанням міжна"

родно визнаних форм, методів і інструментів, і на"

самперед шляхом прискореного розвитку відповід"

ного законодавства та його безумовного дотриман"

ня;

— активне формування вертикально інтегрованих

промислових структур, здатних виступати ядром націо"

нальних ТНК та реалізовувати глобальні економічні

стратегії;

— суттєве вдосконалення умов кредитно"банківсь"

кої діяльності через запровадження адекватних інсти"

туційних та економічних механізмів, а також розширен"

ня можливості фондового ринку у цій сфері з метою

створення належної фінансово"інвестиційної підтрим"

ки структурних програм;

— подолання дисбалансу між розвитком зовнішньої

торгівлі та внутрішнього ринку через нарощування по"

тенціалу останнього в інтересах зміцнення сталості най"

важливіших структурних характеристик;

— орієнтація структурних програм на реалізацію су"

часних екологічних норм;

— поліпшення галузевої структури зайнятості у про"

мисловості на основі підвищення її ефективності, зба"

лансування попиту пропозиції на ринку праці, розвитку

високотехнологічних виробництв.
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THE ANALYSIS OF UKRAINE'S FOREIGN TRADE AND INVESTMENTS WITH MENA
COUNTRIES

У статті проаналізовано основні показники зовнішньоекономічної діяльності України з краї�
нами МЕНА — макрорегіон Близького Сходу та Північної Африки, а саме: а) торгівля товарами і
послугами; б) прямі інвестиції (акціонерний капітал).

Актуальність теми дослідження визначається важливістю ролі і місця цього регіону у системі
сучасних міжнародних політичних, економічних і безпекових координат. Обумовлюється віднос�
ною географічною близькістю, значним попитом на українську продукцію (насамперед мета�
лургії та сільського господарства, а також хімічної промисловості і машинобудування), можли�
вістю диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, значним інвестиційним потенціалом.

На країни МЕНА разом з Туреччиною припадає 19,3 % вітчизняного експорту і лише 3,6 %
імпорту. З чого можна зробити висновок, що вони є цільовими експортними ринками для
України, які забезпечують щорічне позитивне торгівельне сальдо. У 2015 році вона склало май�
же 7,5 млрд дол., у 2014 році — більш ніж 9,5 млрд дол.

У той же час ПІІ в економіку України з країн регіону МЕНА на 31.12.2016 року складали лише
0,23 % від обсягу усіх накопичених ПІІ на цей час. При тому що суверенні фонди країн Перської
затоки накопичили значні грошові ресурси — $2.853,0 трлн.

Це свідчить про повну відсутність співпраці в інвестиційній сфері, повне ігнорування арабсь�
ким інвестиційним капіталом потенційно перспективних проектів у різних галузях економіки
України: у сільському господарстві, машинобудуванні, логістичній інфраструктурі, переробній
промисловості.

The article analyzes the main indicators of foreign economic activity of Ukraine with the countries
of the Middle East and North Africa (MENA) macroregion, namely: a) trade in goods and services; b)
direct investments (share capital).

The background of the research is determined by the importance of the role and place of the region
in the system of modern international political, economic and security coordinates. It is stipulated
by relative geographical proximity, by significant demand for Ukrainian products (primarily metallurgy
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За міжнародною класифікацією макрорегіон Близь"

кого Сходу та Північної Африки прийнято називати

"країни МЕНА"1. Хоча існують різні підходи до геогра"

фічного розміру цього регіону, ми взяли за основу більш

вузький підхід до визначення його кордонів. Отже, це

такі країни — Алжир, Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Йор"

данія, Кувейт, Ліван, Лівія, Ємен, ОАЕ, Марокко, Оман,

Палестинська держава, Катар, Саудівська Аравія, Си"

рія, Туніс.

Важливість розвитку відносин України з країнами

Близького Сходу визначається роллю і місцем цього ре"

гіону у системі сучасних міжнародних політичних, еко"

номічних і безпекових координат. Зацікавленість Украї"

ни у розвитку торговельно"економічного співробітниц"

тва з країнами регіону обумовлюється їхньою віднос"

ною географічною близькістю, значним попитом на ук"

раїнську продукцію (насамперед металургії та сільсько"

го господарства, а також хімічної промисловості і ма"

шинобудування), можливістю диверсифікації джерел

постачання енергоресурсів, значним інвестиційним по"

тенціалом.

У той же час розбудова широкомасштабного співро"

бітництва з країнами Африки, насамперед — північної

Африки, є важливим напрямком зовнішньої політики

України. Важливість цього регіону для України обумов"

люється, перш за все, економічними інтересами. З еко"

номічної точки зору країни цієї частини світу є значним

ринком збуту промислових, сільськогосподарських,

військово"технічних товарів та послуг, важливим дже"

релом промислової та аграрної сировини, а також стра"

тегічним міжнародним комунікаційним вузлом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основою для проведення аналізу зовнішньоеконо"

мічної діяльності України з макрорегіоном МЕНА послу"

жили дані отримані за запитом від Державної служби

статистики України, а саме: статистичні данні щодо зов"

and agriculture, as well as chemical industry and machine building), by the possibility of diversification
of the energy supply sources and by significant investment potential.

MENA countries, together with Turkey, account for 19.3% of the Ukrainian exports and only 3.6%
of imports. It can be concluded that they are the target export markets for Ukraine that provide an
annual positive trade surplus. In the year 2015 it was almost 7.5 billion dollars, in the year 2014 it
was more than 9.5 billion dollars.

At the same time, FDI from the MENA countries into the Ukrainian economy amounted only up
to 0.23% of the volume of all accumulated FDI as of December 31st, 2016. At the same time,
the sovereign funds of the Gulf countries have accumulated the significant cash resources reaching
$ 2 853.0 trillion.

This indicates a complete lack of cooperation in the investment sector, characterized by Arab investment
capital ignoring the potentially promising, in terms of mutually beneficial cooperation, sectors of the
Ukrainian economy — agriculture, machine building, logistics infrastructure, processing industry.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, країни МЕНА, Близький Схід та

Північна Африка, прямі іноземні інвестиції, структура зовнішньої торгівлі.

Key words: foreign economic activity, foreign trade, MENA countries, Middle East and North Africa, foreign

direct investments, foreign trade structure.

нішньої торгівлі України товарами та послугами" з роз"

бивкою товарної структури за країнами регіону МЕНА;

платіжний баланс України (відповідно до КПБ6) з роз"

бивкою міжнародної інвестиційної позиції та її динамі"

ки за країнами регіону МЕНА; а також, відкрита інфор"

мація що міститься у Статистичному збірнику "Зовніш"

ня торгівля України товарами та послугами у 2015 році"

та на сайті Державної служби статистики України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз зовнішньоекономічної діяль"

ності України з макрорегіоном МЕНА, з точки зору тор"

гового балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Це,

своєю чергою, надасть змогу виокремити існуючи тен"

денції для визначення стратегічних напрямів подальшо"

го розвитку взаємовигідних економічних відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зовнішньоторговельні операції з товарами у 2015 р.

Україна здійснювала з партнерами із 217 країн світу.

Експортували товари до 191 країн світу, імпортували —

із 201 країни. Кількість підприємств, що здійснювали

зовнішню торгівлю товарами становили в експорті 14,7 тис.

одиниць, в імпорті — 22,3 тис. одиниць.

Зовнішньоторговельні операції з послугами у 2015 р.

Україна здійснювала з партнерами із 220 країн світу.

Підприємства"резиденти України надавали послуги не"

резидентам 214 країн світу, одержували — від нерези"

дентів 191 країни. Кількість підприємств, що здійсню"

вали зовнішню торгівлю послугами, становили в екс"

порті 6,4 тис. одиниць, в імпорті — 4,9 тис. одиниць.

Валовий експорт (товарів і послуг) у 2015 р. стано"

вив 46,8 млрд дол. США, та зменшився на 27,0 % проти

обсягу 2014 р. та на 37,0 % проти обсягу 2013 р. Вало"

вий імпорт у 2015 р. становив майже 43,0 млрд дол. та

зменшився на 29,3 % та 48,0 % відповідно. Позитивне

сальдо зовнішньої торгівлі становило у 2015 р. — 3,8 млрд

дол., у 2013 р. воно було негативним — 8,5 млрд дол.

(табл. 1).
____________________________

1 MENA — англомовний акронім від словосполучення "Middle East and North Africa".
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Експорт товарів у 2015 р. становив 38,1 млрд дол.

США, та зменшився на 29,3 % проти обсягу 2014 р.

та на 38,8 % проти обсягу 2013 р., імпорт товарів —

37,5 млрд дол., та зменшився на 31,1% та 50,5 % відпо"

відно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами

становило 0,6 млрд дол. (негативне у 2013 р. — 13,5 млрд

дол.).

Протягом останніх років основні позиції українсь"

кого експорту залишились майже незмінними. У струк"

турі товарного експорту у 2015 р. переважали чорні

метали — 21,2% від загального обсягу експорту, зер"

нові культури — 15,9%, жири та олії тваринного або

рослинного походження — 8,7%, руди, шлак і зола — 5,8%,

електричні машини — 5,2 %, механічні машини — 5,1%

та насіння і плоди олійних рослин — 3,9%.

У структурі імпорту товарів значна частка традиційно

припадала на палива, нафту і продукти її перегонки —

29,0 %. Імпорт механічних машин складав 9,5 %, елек"

тричних машин — 7,2 %, пластмас, полімерних матері"

алів — 5,6 %, засобів наземного транспорту, крім зал"

ізничного — 4,3 % та фармацевтичної продукції — 3,6

%.

Експорт послуг у 2015 р. становив 9,7 млрд дол.

США, і зменшився на 15,5 % проти обсягу 2014 р. та на

31,6 % проти обсягу 2013 р., імпорт послуг — 5,5 млрд

дол., і зменшився на 13,3 % та на 26,6 % відповідно.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами

становило 4,2 млрд дол. (у 2013 р. також позитивне —

6,7 млрд дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули в ос"

новному обсяги транспортних послуг, у сфері телеко"

мунікації, комп'ютерних та інформаційних послуг, з пе"

реробки матеріальних ресурсів. Сальдо послуг трубо"

провідного транспорту становило 2,2 млрд дол.,

послуг з переробки товарів з метою реалізації за кор"

доном — 1,0 млрд дол., комп'ютерних послуг —

0,8 млрд дол., морського та залізничного транспорту

— по 0,5 млрд дол., повітряного транспорту — 0,4 млрд

дол.

Протягом останніх років основні позиції структури

експорту послуг залишились майже незмінними. У 2015

р. серед послуг, що було надано Україною, значну ча"

стку від загального обсягу експорту традиційно займа"

ли транспортні послуги (54,1 %). На експорт послуг у

сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні по"

слуги припадало 16,3 %, послуги з переробки матері"

альних ресурсів — 11,1 %, ділові послуги — 8,4 %.

У структурі імпорту послуг переважали транспортні

послуги (20,9 %), державні та урядові послуги (19,1 %),

послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю (15,8 %),

ділові (13,0 %), послуги, пов'язані з подорожами (10,8

%), послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та

інформаційні послуги (9,9%).

Головними торгівельними партнерами України є

країни ЄС (28)2, країни СНД та країни МЕНА. На ці три

групи зовнішньоторговельних партнерів припадає

70,0% експорту та 69,5 % імпорту України у 2015 р.

(табл. 2).

На тлі різкого падіння економічної співпраці з Рос"

ійською Федерацією, найвагоміші обсяги товарообігу

склали країни ЄС — 42,1 % експорту та 32,8 % імпорту

країни, але при цьому, сформувавши від'ємне сальдо

торгівельного балансу на рівні 2,7 млрд дол. Отже, у

торгівлі з країнами ЄС на протязі останнього часу пере"

важають операції імпортного типу.

Товарообіг з країнами СНД склав 24,2% від усього

вітчизняного експорту та 26,2 % від імпорту, при чому,

торгівля з країнами СНД є більш збалансованою, ніж з

будь"яким регіоном світу. Позитивне сальдо товарообігу

з країнами СНД у 2015 році лише — 68,1 млн дол. Така
____________________________

2 Країни що входять у європейський Союз: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія,
Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словакія, Словенія,

Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція и Естонія.

 2013 2014 2015 
Товари і послуги* 
Експорт, млн дол. 74 832,3 64 106,8 46 804,2 
у % до попереднього періоду 92,5 85,7 73,0
Імпорт, млн дол. 83 346,5 60 750,6 42 976,0 
у % до попереднього періоду 92,8 72,9 70,7
Сальдо, млн дол. -8 514,2 3 356,2 3 828,2 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту 0,90 1,06 1,09
Товари
Експорт, млн дол. 62 305,9 53 901,7 38 127,1 
у % до попереднього періоду 91,9 86,5 70,7
Імпорт, млн дол. 75 834,6 54 428,7 37 516,4 
у % до попереднього періоду 91,2 71,8 68,9
Сальдо, млн дол. -13 528,7 -527,0 610,7 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту 0,82 0,99 1,02
Послуги  
Експорт, млн дол. 14 233,2 11 520,8 9 736,6 
у % до попереднього періоду 108,5 80,9 84,5
Імпорт, млн дол. 7 523,0 6 373,1 5 523,0 
у % до попереднього періоду 113,3 84,7 86,7
Сальдо, млн дол. 6 710,2 5 147,7 4 213,6 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,89 1,81 1,76

Таблиця 1. Основні показники зовнішньої торгівлі України, за 2013—2015 рр.

Джерело: [1].

* Для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) =

= товари + послуги — вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які у 2015 р. склали в експорті  —
1059,5 млн. дол. США (у 2014 р.  — 1315,7 млн. дол.), в імпорті — 63,4 млн. дол. (за 2014 р. — 51,2 млн. дол.).
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збалансованість демонструється протягом тривалого

часу і є відмінною рисою торгівлі України з цією гру"

пою країн.

Товарообіг з країнами МЕНА є найбільш незбалан"

сованою частиною торгівельного балансу. Так, у 2015 р.

експорт в цей регіон склав 13,0 %, а імпорт — лише

1,2% від загального обсягу зовнішньої торгівлі Украї"

ни. При чому, сальдо торгівельних операцій було пози"

тивним — на рівні 5,6 млрд дол.

Інші країнами (окрім ЄС, СНД та МЕНА), у 2015 році

мали частку 30,0 % експорту та 30,1 % імпорту, з яких

на Китай припадало 5,2 % експорту та 9,1% імпорту,

на Туреччину — 6,3 % та 2,4 % відповідно. Сальдо тор"

гівельного балансу у 2015 р. з Китаєм було від'ємним

на рівні майже 1,5 млрд дол., а з Туреччиною, навпаки,

позитивним — 1,9 млрд дол.

На країни МЕНА разом з Туреччиною припадає

19,3% вітчизняного експорту і лише 3,6 % імпорту. З

чого можна зробити висновок, що вони є цільовими ек"

спортними ринками для України, які забезпечують що"

річне позитивне торгівельне сальдо. У 2015 році вона

склало майже 7,5 млрд дол., у 2014 році — більш ніж

9,5 млрд дол.

Серед країн МЕНА головними торгівельними парт"

нерами України за підсумками 2015 року, за показни"

ками товарообігу були: Єгипет — 2,2 млрд дол., Сауді"

вська Аравія — 926 млн дол., ОАЕ — 654 млн дол., Іран

— 572 млн дол. (8,7 %), Ірак — 486 млн дол. (7,4 %)

(таблиця 3). Частка вказаних країн у загальному обсязі

товарообігу України з країнами МЕНА складає 74,0 %,

а саме: Єгипет — 33,5 %, Саудівська Аравія — 14,1 %,

ОАЕ — 9,9 %, Іран — 8,7 %, Ірак — 7,4 %.

При чому частка експорту товарів у країни МЕНА

значно перевищує імпорт. На експорт припадає від

95 до 80 % загального товарообігу. Експорт послуг та"

кож є незбалансованим у порівнянні з імпортом послуг

— майже 90 % обсягу товарообігу, окрім двох країн:

Єгипту та ОАЕ, де показники імпорту послуг складають

— 60,1 % та 43,6 %, відповідно. Це обумовлюється,

перш за все тим, що ці країни є популярними туристич"

ними напрямами для українців.

У цілому, за 2014 рік, товарообіг з країнами МЕНА

склав — експорт: 7,99 млрд дол. (91,68%), імпорт:

725 млн дол. (8,32 %); за 2015 рік — експорт: 6,1 млрд

дол.7,99 млрд дол. (92,44%), імпорт: 488 млн дол.

(7,56%).

 

Експорт (товари і послуги) Імпорт (товари і послуги) Сальдо, 
млн дол. 

2014 

Сальдо, 
млн дол. 

2015 
2014, 

млн дол. 

у % до 
загального 
обсягу 

2015, 
млн дол. 

у % до 
загального 
обсягу

2014, 
млн дол. 

у % до 
загального 
обсягу 

2015, 
млн дол. 

у % до 
загального 
обсягу 

Усього, світ 64 106,8 100 46 804,2 100 60 750,6 100 42 976,0 100 3 356,2 3 828,2 
Країни СНД 18 890,8 29,5 11 335,9 24,2 18 441,2 30,4 11 267,8 26,2 449,6 68,1
Країни ЄС (28) 20 383,0 31,8 15 339,5 32,8 24 207,6 39,8 18 075,9 42,1 -3 824,6 -2 736,4 
Країни МЕНА 7 987,0 12,5 6 089,0 13,0 724,6 1,2 497,9 1,2 7 262,4 5 591,1 
Інші країни світу,  16 846,0 26,3 14 039,8 30,0 17 377,2 28,6 13 134,4 30,6 -531,2 905,4 
в т.ч.  
Канада 160,9 0,3 101,2 0,2 270,5 0,5 250,1 0,6 -109,6 -148,9 
Китай 2 719,5 4,2 2 439,7 5,2 5 456,7 9,0 3 899,4 9,1 -2 737,2 -1 459,7 
Корея 575,6 0,9 439,0 0,9 494,7 0,8 274,7 0,6 80,9 164,3 
Ізраїль 721,7 1,1 741,6 1,6 358,8 0,6 194,1 0,5  
Індія 1 871,2 2,9 1 489,7 3,2 664,7 1,1 456,8 1,1   
США 1 355,3 2,1 1 148,2 2,5 2 440,5 4,0 1 967,9 4,6 -1 085,2 -819,7 
Туреччина 3 703,2 5,8 2 935,1 6,3 1 438,4 2,4 1 047,0 2,4 2 264,8 1 888,1 
Японія 220,4 0,4 242,6 0,5 621,2 1,0 396,3 0,9   

Таблиця 2. Головні торгівельні партнери України та деякі країни світу, за 2014—2015 рр.

Джерело: складено за даними [1; 2].

 2014 2015 
Експорт Імпорт Товарообіг Експорт Імпорт Товарообіг

1. Алжир 219975,7 21839,0 241814,7 222979,4 19959,2 242938,6
2. Бахрейн 1691,2 92,3 1783,5 948,7 95,4 1044,1 
3. Єгипет 2898806,9 121122,3 3019929,2 2123380,2 81964,8 2205345,0 
4. Ємен 58325,6 360,5 58686,1 15073,7 114,6 15188,3 
5. Йорданія 325979,6 27760,9 353740,5 147229,0 7501,7 154730,7
6. Ірак 727969,6 45080,4 773050,0 485118,2 1213,0 486331,2
7. Іран 707625,7 54346,8 761972,5 540031,3 32153,2 572184,5 
8. Катар 18783,8 11946,2 30730,0 16017,1 9107,1 25124,2 
9. Кувейт 15166,4 2493,2 17659,6 8151,7 515,4 8667,1 
10. Ліван 293986,9 2279,4 296266,3 325244,3 2985,0 328229,3
11. Лівія 220174,4 480,0 220654,4 183364,1 343,0 183707,1
12. Марокко 301287,5 35941,6 337229,1 220176,8 28838,5 249015,3
13. ОАЕ 616009,1 159158,0 775167,1 506510,8 146913,5 653424,3
14. Оман 37058,2 14268,7 51326,9 28878,3 6007,0 34885,3 
15. Палестинська 

територія 
11166,1 247,0 11413,1 14675,3 170,8 14846,1 

16. Саудівська 
Аравія 

1032268,9 205836,0 1238104,9 780052,0 145664,1 925716,1

17. Сирія 166229,2 8449,9 174679,1 134792,7 5102,2 139894,9
18. Туніс 334175,0 12883,8 347058,8 335830,9 9213,6 345044,5
 Усього: 7986679,8 724586,0 8711265,8 6088454,5 497862,1 6586316,6

Таблиця 3. Структура зовнішньої торгівлі України (товарами і послугами)
з країнами МЕНА за 2014—2015 рр., тис. дол.

Джерело: складено за даними [1; 2].
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Дослідимо товарну структуру зовнішньої торгівлі

України з трьома головними партнерами регіону за

2015 рік. Перше місце за товарообігом займає Єгипет.

Так, основна частина вітчизняного експорту до цієї краї"

ни складається лише з двох позицій — "зернових куль"

тур" (36,5%) та "чорних металів" (46,3%), а п'ять ос"

новних експортних товарів визначають 97,2% усього ек"

спортного потоку. Що стосується товарного імпорту, то

"їстівні плоди та горіхи", "фармацевтична продукція",

"пластмаси, полімерні матеріали" та "одяг текстиль"

складають 83,9 % від усього обсягу (табл. 4).

Структура товарної торгівлі з Саудівською Аравією

є ще більш вузькою. "Зернові культури" та "чорні мета"

ли" — 85,6 % від усього експорту країни, в той же час,

"органічні хімічні сполуки" та "пластмаси, полімерні

матеріали" — 98,3 % від усього імпорту (табл. 5).

Товарообіг України з Об'єднаними Арабськими

Еміратами є більш диверсифікованим. Незважаючи на

наявність у структурі експорту позицій що мають знач"

ну вагу — "жири та олія тваринні/рослинні, плоди та на"

сіння олійних рослин" (23,0 %) та чорні метали (23,0%),

проте більше половини товарного експорту в цю країну

припадає на різноманітний асортимент, від сільськогос"

подарських товарів — "зернові культури" (7,1 %) до

високотехнологічної продукції машинобудування —

"реактори ядерні, котли, машини" (9,7 %) (табл. 6).

Також на статистику економічних операцій України

з ОАЕ впливають інші види діяльності, а саме: значна

вага туристичних послуг, потоки капіталу (прямі інвес"

тиції з ОАЕ складають 52,87 % від всього притоку ка"

піталу в економіку України з країн МЕНА).

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіку України з

країн регіону МЕНА на 31.12.2016 року були лише 86,7

млн дол. що складає лише 0,23% від 37,7 млрд дол. —

обсягу усіх накопичених ПІІ на цей час (табл. 7). При тому

що за даними [4] суверенні фонди країн Перської зато"

ки за часів профіциту своїх торгівельних балансів нако"

пичили значні грошові ресурси — $2.853,0 трлн.

Основним інвестором є ОАЕ — майже 53,0 % усіх

ПІІ. Разом з Ліваном (28,8 %), ці дві країни охоплюють

81,7 % усіх прямих іноземних інвестицій в економіку

України з регіону МЕНА. Це обумовлено тим, що столи"

ця ОАЕ — місто Дубай є регіональним міжнародним

фінансовим центром з ліберальним режимом оподат"

 вартість,
тис. дол. США 

у % до загального 
обсягу 

Експорт 2079784,0 100,0
зернові культури 758669,1 36,5
плоди олійних рослин 39380,2 1,9 
жири та олія тваринні/рослинні 97009,8 4,7
тютюн та промислові замінники 68497,1 3,3
чорні метали 962756,0 46,3
Імпорт 55612,6 100,0
їстівні плоди та горіхи 31224,4 56,1
пластмаси, полімерні матеріали 4744,4 8,5
фармацевтична продукція 2571,1 4,6
одяг, речі до одягу текстильні 2609,6 4,7 
товари, придбані в портах 5548,5 10,0

Таблиця 4. Товарна структура зовнішньої торгівлі України з Єгиптом за 2015 рік

Джерело: складено за даними [2].

 вартість, 
тис. дол. США 

у % до 
загального 
обсягу 

Експорт 761562,2 100,0 
зернові культури 402849,1 52,9
жири та олія 
тваринні/рослинні 

61569,4 8,1 

чорні метали 249214,8 32,7 
вироби з чорних металів 21185,2 2,8 
Імпорт 144959,4 100,0
органічні хімічні сполуки 41687,7 28,8
пластмаси, полімерні 
матеріали 

100719,1 69,5

Таблиця 5. Товарна структура зовнішньої
торгівлі України з Саудівською Аравією

за 2015 рік

Джерело: складено за даними [2].

 вартість, 
тис. дол. США 

у % до 
загального 
обсягу 

Експорт 301767,2 100,0 
зернові культури 21359,4 7,1 
жири та олія тваринні/рослинні, плоди та насіння олійних рослин 71342,2 23,0 
чорні метали 69396,7 23,0 
молочні продукти, яйця птиці 24874,3 8,2 
реактори ядерні, котли, машини 29310,4 9,7 
Імпорт 57607,5 100,0 
кава, чай 7097,1 12,3 
сірка 7714,5 13,4 
органічні хімічні сполуки 11896,0 20,7 
пластмаси, полімерні матеріали 14229,0 24,7 
товари придбані в портах 5243,1 9,1 

Таблиця 6. Товарна структура зовнішньої торгівлі України
з Об'єднаними Арабськими Еміратами за 2015 рік

Джерело: складено за даними [2].
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кування, а також логістичним центром усього регіону.

Це також стосується й Лівану — в країні сконцентрова"

на велика кількість компаній, що здійснюють торгівельні

операції на Близькому Сході та в Середземномор'ї.

За даними Державної служби статистики України,

прямі інвестиції з Алжиру, Бахрейну, Ємену та Оману в

економіку України у 2016 р. не здійснювались.

ВИСНОВКИ
Товарообіг з країнами МЕНА є найбільш незба"

лансованою частиною торгівельного балансу. Так, у

2015 році експорт в цей регіон склав 13,0 %, а імпорт —

лише 1,2 % від загального обсягу зовнішньої торгівлі

України. При чому сальдо торгівельних операцій було

позитивним — на рівні 5,6 млрд дол. Разом з Туреччи"

ною, на країни МЕНА приходиться 19,3 % вітчизняного

експорту і 3,6 % імпорту. З чого можна зробити висно"

вок, що вони є цільовими експортними ринками для Ук"

раїни, які забезпечують щорічне позитивне торгівельне

сальдо. У 2015 році вона склало майже 7,5 млрд дол., у

2014 році — більш ніж 9,5 млрд дол.

Серед країн МЕНА головними торгівельними парт"

нерами України за підсумками 2015 року, за показни"

ками товарообігу (товари + послуги) були: Єгипет —

33,5 %, Саудівська Аравія — 14,1 %, ОАЕ — 9,9 %,

Іран — 8,7 %, Ірак — 7,4. Частка вказаних країн у за"

гальному обсязі товарообігу України з країнами МЕНА

складає 74,0%.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіку України

з країн регіону МЕНА на 31.12.2016 року були лише

86,7 млн дол., що складає лише 0,23% від 37,7 млрд

дол. — обсягу усіх накопичених ПІІ на цей час.

Отже, як свідчить статистика, існують певні диспро"

порції в економічній співпраці України з регіоном МЕНА —

незбалансованість торгівлі (експорт/імпорт), незбалан"

сованість руху інвестиційних ресурсів. Своєю чергою це

свідчить про повну відсутність співпраці в інвестиційній

сфері, повне ігнорування арабським інвестиційним ка"

піталом потенційно перспективних проектів у різних га"

лузях економіки України — у сільському господарстві,

машинобудуванні, логістичній інфраструктурі, пере"

робній промисловості.
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Стаття надійшла до редакції 26.10.2017 р.

В УКРАЇНУ, всього 37 655 531,1 млн дол. (100 %)
З УКРАЇНИ, всього 6 340 616,5

В УКРАЇНУ, з країн МЕНА, 
всього 86 742,4 тис. дол. (0,23 %) 

 тис. дол. 
у % до усього 

обсягу ПІІ з країн 
МЕНА 

Ірак 1,7 0,002
Іран 2522,9 2,91
Йорданія 3621,8 4,18 
Катар *
Кувейт *
Ліван 25000,1 28,8
ОАЕ 45857,9 52,87 
Палестинська держава *
Саудівська Аравія 1945,3 2,24
Сирія 7544,6 8,7
Єгипет 160,2 0,18
Лівія *
Марокко *
Туніс 87,9 0,1 
Алжир – –
Бахрейн – –
Ємен – –
Оман – – 

Таблиця 7. Прямі іноземні інвестиції в Україну з країн МЕНА, на 31.12.2016 р.

Джерело: складено за даними [3].
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ВСТУП
Сьогодні у світі відбуваються значні трансформації

суспільно"економічного життя: на зміну надмірному спо"

живанню, притаманному ХХ століттю, приходить пара"

дигма розумного спільного споживання. Економіку, за"

сновану на принципах спільного споживання, називають

шеринговою. На думку більшості вчених, у наступні роки

саме вона стане базовою і визначатиме життя суспіль"

ства у майбутньому.

Суть економіки спільного споживання полягає у мож"

ливості отримання додаткового доходу (або скороченні

витрат) від передачі у тимчасове користування речей, які

наразі вам не потрібні. Товари тривалого користування

стають предметами колективного споживання.

А Pricewaterhouse Coopers прогнозує, що вже до 2025

року доходи від сервісів спільного споживання перевищу"

ватимуть величину $335 млрд (для порівняння — доходи

країн ЕС від туризму у 2014 році склали $422,6 млрд) [1].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження моделі економіки спіль"

ної участі, аналіз передумов і драйверів її розвитку, се"

редньо" та довгострокових перспектив.
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SHARING ECONOMY PERSPECTIVES

У статті представлено загальний огляд моделі економіки спільної участі, передумови її розвитку, по�
точний стан, середньо� та довгострокові перспективи. Проаналізовано 4�х факторну характеристику на�
лежності підприємства до сфери економіки спільної участі; розібрано принцип та модель роботи першої
компанії в сфері шерингової економіки — Airbnb. Видокремлено причини та драйвери зростання шерин�
гової економіки в наступні десятиріччя. На прикладі існуючих тенденцій та сервісів розкриті подальші
перспективи та напрями розвитку шерингової економіки. Проаналізовано можливість створення шару
інтегрованих хабів та максимальної консолідації шерингової економіки довкола кількох головних сервісів.

The article presents a General overview of the economic model of joint participation, background of its
development, current status, medium — and long�term prospects. Analyzed 4 factor characteristics of
enterprises belonging to the economic sphere of joint participation; disassembled the principle and the model
of the first companies in the field of sharing economy — Airbnb. Selected causes and drivers of growth of the
sharing economy in the coming decades. For example, current trends and services disclosed future prospects
and directions of development of the sharing economy. Analyzed the possibility of establishing a layer of
integrated hubs and consolidation sharing economy around a few main services.

Ключові слова: шерингова економіка, економіка спільної участі, одноранговий обмін, цифрові з'єдну�

вальні фірми, інтегровані хаби.
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МЕТОДОЛОГІЯ
У процесі дослідження використовується метод

теоретичного узагальнення, методи аналізу і синтезу,

наукової дедукції та індукції, класифікаційно"аналітич"

ний тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Економіка спільної участі (шерингова економіка,

англ. sharing"economy), є соціоекономічною системою,

заснованою на спільному користуванні людськими та

фізичними ресурсами. До цієї системи іноді включають

(або розглядають як споріднені із нею) такі поняття, як

мережева економіка (mesh economy) або спільне спо"

живання (collaborative consumption). Шерингова еконо"

міка також визначається як гібридна ринкова модель

(між власництвом та даруванням) однорангового об"

міну. Ці транзакції часто проводяться через онлайн"сер"

віси, які об'єднують певні спільноти [1].

Управління економіки та статистики Міністерства

торгівлі США опублікувало доповідь в червні 2016 року,

яка намагається визначити і намітити контури цього но"

вого бізнес"сектора, маркуючи її учасників "фірми, що

з'єднують цифровим способом" (digital matching firms).
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Ця доповідь визначає цей сектор через чотири характе"

ристики [2]:

— вони використовують інформаційні технології

(ІТ"системи), як правило, доступні через веб"платфор"

ми такі, як мобільні додатки на пристроях, під'єдна"

них до інтернету, щоб полегшити однорангові транз"

акцій.

— вони покладаються на користувачів на основі рей"

тингової системи контролю якості, що забезпечує рівень

довіри між споживачами і постачальниками послуг, які

раніше не зустрічалися.

— вони пропонують робочих, які надають послуги

за допомогою цифрових з'єднувальних платформ вільні

у складанні свого робочого графіку.

— до тієї міри, якою інструменти та активи необхідні

для надання послуг та функціонування платформи, циф"

рові з'єднувальні фірми покладаються на власні інстру"

менти та ресурси працівників.

Одним із піонерів шерингової економіки став аме"

риканський сервіс для оренди житла Airbnb, заснований

Брайаном Ческі та Джо Гебі в Сан"Франциско у 2008 році.

Airbnb використовує брокерську модель. Він надає май"

данчик для здійснення угод і деякі послуги на зразок

клієнтської підтримки, прийому платежів і страховки для

власників житла ($1 млн). За це він бере плату — 3% з

орендодавця та від 6% до 12% з орендаря в залежності

від вартості об'єкта [5].

У минулому році кількість замовлень на сайті досяг"

ло, за оцінкою Майкла Патчера з Wedbush Securities,

12—15 млн "ночей". Для порівняння: вся готельна інду"

стрія США, за оцінками дослідницької компанії STR, з

січня по листопад 2012 року продала 1 млрд "ночей".

Патчер вважає, що Airbnb в майбутньому досягне по"

казника 100 млн "ночей" на рік, і тоді виручка сайту пе"

ревищить $1 млрд (за підсумками 2012 року очікується

в районі $150 млн) [5].

У 2016 році Airbnb замовила дослідження впливу

свого бізнесу на місто Сан"Франциско і виявила "при"

голомшливий ефект". Оскільки пропозиції Airbnb ви"

явилися дешевше, ніж у готелів, приїжджі жили в орен"

дованому житлі довше і, відповідно, залишали в місті

більше грошей, у середньому $1100, тоді як туристи, що

зупинилися в готелі, — $840. А 14% респондентів ска"

зали, що взагалі не приїхали б в Сан"Франциско, якщо

б не Airbnb [1].

У шеринговій економіці все не закінчується на од"

них лише послугах таксистів, оренді квартир або кауч"

серфінгу. У сферу спільного надання та використання

послуг поступово втягуються не тільки окремі люди, але

й цілі компанії. Для цього є потужні передумови:

1. Інформаційні технології та соціальні медіа спри"

яють прямій комунікації користувачів між собою, при"

чому це стосується як окремих людей, так і цілих орга"

нізацій. Багато особистих даних користувачів сьогодні

знаходяться у відкритому доступі, а мобільні технології

стали більш ніж доступні.

2. Населення Землі росте, і до 2050 року воно скла"

де близько 9,3 млрд чоловік. За даними Організації

Об'єднаних Націй, буде урбанізовано 64,1% населен"

ня країн, і 85,9% — розвинених країн. Збільшення

щільність населення міст призведе до потреби спільно"

го використання ресурсів і послуг.

3. З кожним роком збільшується нерівність доходів.

Викладач гарвардського університету Стівен Штраус

припустив, що розрив між доходами багатих і бідних

(принаймні для США) стане однією з рушійних сил ше"

рінгу.

4. Людство все частіше стикається з глобальними

фінансовими, екологічними і соціальними кризами.

Після фінансової кризи 2008 року падіння доходів, без"

робіття, невпевненість у завтрашньому дні стали широ"

ко поширеними факторами навіть у розвинених країнах.

Людям доводиться ретельніше контролювати свої ви"

трати.

5. Грають роль і численні стихійні лиха, наприклад,

землетрус в Японії, цунамі, чилійський землетрус, ура"

гани, посуха 2012 року та ін.

6. Сьогодні світом ширяться соціальні хвилювання,

що несуть за собою бурхливі зміни і нові випробування

для економіки.

7. Стрімко збільшується волатильність вартості при"

родних ресурсів. У період між глобальними кризами

свою роль відіграє зростання добробуту населення

країн, що розвиваються. Все це надає велике наванта"

ження на природні ресурси. Людство частіше починає

звертатися до альтернативних джерел енергії.

8. За останні кілька років шеринговая економіка

показувала стабільне зростання. Сьогодні тисячі ком"

паній по всьому світу дозволяють людям ділитися, орен"

дувати, позичати або дарувати товари, послуги, навич"

ки та інформацію [2].

The Economist оцінює світовий ринок шеринго"

вої економіки в інтернеті в $26 млрд Зростання на

25% збережеться і в 2014 році. Шерингова економ"

іка зараз все активніше впливає на ряд "традицій"

них" галузей, формуючи інтерес до себе з боку "кла"

сичних" компаній, вносять її елементи у свою бізнес"

модель [1].

У довгостроковій перспективі це буде означати, що

попит на ті ж машини, споживчі продукти або послуги

може скоротитися, оскільки раціональніше і вигідніше

буде спільно використовувати і транспорт, і місця про"

живання, та паркування. Компаніям доведеться конку"

рувати не тільки з тими, хто продає товари і послуги на

первинному ринку, але і з мільйонами споживачів, які

готові надати вже наявні у них активи в оренду. А така

конкуренція — в свою чергу — буде "зрізати" ціни не

тільки на первинному, але і на вторинному ринку. Зни"

ження цін у довгостроковій перспективі позначиться на

прибутку компаній.

Зміниться і ситуація на ринку зайнятості: поява гнуч"

ких можливостей додаткового заробітку в сфері послуг

дасть людям можливість будувати свій робочий день.

Може змінитися саме поняття працевлаштування та без"

робіття. у моделі шерингової економіки повна зай"

нятість може приносити дохід, який можна порівняти з

повним робочим днем в офісі — і при цьому людина не

буде зайнята весь день, у неї з'явиться додатковий час

для своїх захоплень і справ [4].

У середньостроковій перспективі можна прогнозу"

вати консолідацію ринку і зростання ефективності еко"

номіки спільного користування. Сервіси на кшталт Zen99

будуть допомагати у вирішенні питань з податками, а

Checkr займеться автоматизацією чеків і виписок за на"
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даними sharing"послуг. Наступним шаром шерингової

економіки стане модель інтегрованих хабів, в рамках

яких почнуть надавати послуги різні учасники ринку.

Такий хаб передбачає взаємну інтеграцію онлайн — сер"

вісів шляхом обміну API. З'явиться єдиний онлайн —

ринок, якась універсальна платформа, яка дозволяє

бронювати різні види сервісів на єдиній платформі. На"

приклад, сервіс бронювання столиків буде використо"

вуватися не тільки для замовлення місця в кафе або

ресторані, але і для замовлення таксі до будинку через

Uber, покупки квітів через платформу спільної достав"

ки (можливо — з використанням того ж Uber або Lyft) і

резервування номера в готелі після романтичного поба"

чення. Так, виникне єдиний "потоковий" ринок sharing"

послуг [5].

Крім горизонтальної, буде і вертикальна інтеграція

сервісів такого роду. З'являться ніші, в яких компанії

почнуть пропонувати спільні пакетні послуги (кілька ком"

паній, а підсумковий пакет послуг отримує один спожи"

вач: стрижка + укладка + макіяж, подарунок + косме"

тика, товари для будинку + доставка + знижки на по"

дальші покупки).

Концепція спільного користування створює ринки з

речей, про монетизації яких ще кілька років тому не"

можливо було і подумати. Кілька зайвих квадратних

метрів на автомобільній доріжкою перед будинком мо"

жуть приносити дохід, якщо їх виставити на Parking

Panda. DogVacay дає можливість перетворити зайву

невідремонтовану кімнату вашого будинку в пентхаус

для чиєїсь собаки. Таких прикладів можна навести до"

статньо.

Саме бажанням долучитися до економіки спільної

участі можна пояснити недавню покупку за $500 млн

групою Avis Budget сервісу Zipcar, хоча в минулому

році цей стартап, який займається погодинною орен"

дою автомобілів, показав незначну прибуток $4,7 млн

і позбавлений головної фішки — весь парк автомобілів

знаходиться у власності компанії. Більше перспектив

у іншої моделі, коли людям надають можливість бра"

ти машини в оренду один у одного, — цим займаються

такі сервіси, як RelayRides і Getaround, які начебто

копіюють Hertz або Avis, але тільки машин у власності

не мають. 50 000 автомобілів, які можна орендувати

за їх допомогою, більшу частину часу без толку сто"

ять на доріжках у приватних будинків по всій Америці.

Невелику частку таких послуг мають сервіси SideCar і

Lyft, які допомагають монетизувати вільне місце в при"

ватному автомобілі — взяти в поїздку платного паса"

жира [4].

За оцінками Forbes [1], оборот share economy в по"

точному році перевищить $3,5 млрд, а гроші безпосе"

редньо перетечуть з кишені в кишеню. Це на 25%

більше, ніж роком раніше, і з таким приростом це вже

не побічний заробіток при стагнації ринку зарплат в

США, а економічний тренд руйнівної сили. Показники

одного з найпопулярніших сервісів "спільного користу"

вання" — таксі"стартапу Uber — $10 млрд валової ви"

ручки до кінця цього року + оцінка бізнесу в $40 млрд

Ємність ринку в ключових 5 секторах sharing"економі"

ки досягла $15 млрд за підсумками 2014 року. Прогно"

зують, що до 2025 року цей показник зросте до $335

млрд [3].

ВИСНОВОК
Шерингова економіка як бізнес"модель стрімко на"

бирає вагу в загальній структурі економіці, незважаю"

чи на свій молодий вік. Для цього є обгрунтовані фун"

даментальні підстави. Шерингова економіка рухається

в бік розширення ринків, типів послуг, які надаються. У

середньостроковій перспективі ми побачимо консолі"

дацію ринку і зростання ефективності економіки

спільного користування. У довгостроковій перспективі

можливе скорочення попиту на товари з традиційно ви"

соким попитом через можливість та зручність їх спільно"

го використання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання і рівень конкуренції

вимагає від підприємств підвищення ефективності їх

діяльності, визначає здатність підприємств до фінансо"

вого виживання. Ефективність діяльності будь"якого

підприємства багато в чому характеризується показни"

ком ефективності використання його основних фондів,

тобто максимальної його віддачи. Цього можна досяг"

ти за умови раціонального використання всіх видів ре"

сурсів, недопущення їх перевитрати, втрат на всіх ста"

діях кругообігу.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF USING FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У період глибоких перетворень і нестабільності розвитку сучасної економічної системи центральне
місце займають проблеми виживання в конкурентній боротьбі і підвищення ефективності діяльності
сільськогосподарських підприємств. Одним з найбільш важливих чинників формування конкурент�
них переваг є економічно доцільне і ефективне використання основних засобів. У сучасних умовах
сільське господарство потребує значних інвестицій в основні виробничі засоби. У зв'язку з цим не�
обхідна наукова оцінка стану і використання основних виробничих засобів сільськогосподарських
підприємств. У статті проаналізовано сучасний стан, умови функціонування та тенденції викори�
стання матеріально�технічної бази. Пропонуються основні напрями поліпшення використання
основних фондів у сільському господарстві.

In the period of profound transformations and instability of the development of the modern economic
system, the problem of survival in the competitive struggle and increasing the efficiency of agricultural
enterprises is topical. One of the most important factors in the formation of competitive advantages is
the economically expedient and efficient us of fixed assets. In modern conditions, agriculture needs
substantial investment in basic productive assets. In this regard, a scientific assessment of the state and
use of the main productive assets of agricultural enterprises is necessary. The current state, conditions
of functioning and trends of the use of the material and technical base. The main directions of improvement
of the use of fixed assets in agriculture are offered.

Ключові слова: економічна ефективність, основні засоби, сільське господарство, матеріально�технічна база.

Key words: economic efficiency, fixed assets, agriculture, material and technical base.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню аналізу ефективності використання

основних засобів присвячено безліч робіт вітчизняних і

зарубіжних вчених таких, як Покропивний С.Ф., Федор"

чук О.М., Поддєрьогін А.М., Турило А.М., Тарасенко Е.,

Вихрущ В.П., Іваненко В.М., Шеремет А.Д. та багато інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучасного стану, тенденції роз"

витку, економічної ефективності використання основ"
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них засобів у сільськогосподарських підприємствах

України, а також обгрунтовання пріоритетних напрямів

поліпшення використання основних фондів у сільсько"

му господарстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Будь"яке підприємство, незалежно від його належ"

ності до тієї чи іншої організаційно"правової форми,

володіє основними фондами, які характеризують його

матеріальну базу і визначають технічний рівень вироб"

ництва.

Основні фонди — це сукупність виробничих, мате"

ріально"речових цінностей, що діють протягом трива"

лого часу. При цьому основні фонди зберігають свою

натурально"речову форму і переносять свою вартість

частинами у міру зносу у вигляді амортизаційних відра"

хувань.

Економічна сутність основних фондів полягає в

тому, що вони багаторазово беруть участь у виробни"

чому процесі, переносять частину своєї вартості на го"

тову продукцію; в процесі реалізації продукції знос ос"

новних фондів накопичується на підприємстві у формі

амортизаційного фонду, кошти якого спрямовуються на

відновлення діючих (поточний і капітальний ремонт) або

придбання аналогічних нових видів (інвестиції) основ"

них фондів [2].

Основні фонди є найважливішим фактором вироб"

ництва, а в умовах ринкової економіки і прискорення

науково"технічного прогресу роль цього фактора в на"

ціональній економіці істотно зростає.

Економічне і соціальне значення основних засобів

на макрорівні обумовлюється багатьма причинами:

— основні засоби є суттєвою частиною національ"

ного багатства країни, з їх зростанням збільшується і

національне багатство країни;

— від величини основних фондів, особливо їх якіс"

ного стану, в значній мірі залежить конкурентоспро"

можність вітчизняної продукції та ефективність вироб"

ництва;

— від кількісного і якісного стану особливо актив"

ної частини основних фондів залежить рівень механі"

зації праці з усіма економічними і соціальними наслідка"

ми;

— від величини і якісного стану основних виробни"

чих фондів у народному господарстві в значній мірі за"

лежать темпи економічного зростання в країні;

— наявність достатньої величини основних фондів

— це основа для економічної безпеки країни.

Велика роль основних фондів і на мікрорівні, бо від

величини їх вартості і якісного стану в значній мірі за"

лежать:

— виробнича потужність підприємства, обсяг випус"

ку і реалізації продукції;

— рівень механізації, автоматизації виробництва і

праці;

— рівень якості та конкурентоспроможності про"

дукції, що випускається;

— рівень собівартості і рентабельності реалізова"

ної продукції;

— фінансовий стан підприємства на даному етапі і

в перспективі [4].

Тому на кожному підприємстві треба управляти

не тільки процесом створення та оновлення основ"

ного капіталу, а й його ефективністю використан"

ня.

Для обліку, оцінки та аналізу основні засоби (фон"

ди) класифікуються за рядом ознак.

Залежно від функціонального призначення основні

фонди діляться на виробничі і невиробничі.

Основні виробничі фонди — це засоби праці, які

беруть безпосередню участь в процесі виробництва (ро"

бочі машини і обладнання, силові машини та інші зна"

ряддя праці, за допомогою яких здійснюється вироб"

ництво продукції), а також об'єкти, що створюють умо"

ви для використання знарядь праці в процесі виробниц"

тва (будівлі, споруди та ін.).

До невиробничих належать основні фонди житло"

вого господарства, будівлі та споруди підсобного

сільського господарства, торговельно"постачальниць"

ких організацій, культури, науки і освіти, що належать

підприємству і знаходяться на балансі підприємства. На

відміну від основних виробничих фондів вони не беруть

участі в процесі виробництва і не роблять безпосеред"

нього впливу на обсяг виробництва і продуктивність

праці, але їх функціонування пов'язане з поліпшенням

добробуту працівників підприємства, підвищенням ма"

теріального і культурного рівня їх життя, що в кінцево"

му рахунку впливає на результати діяльності підприєм"

ства.

За натурально"речовим складом основні виробничі

засоби поділяються на: будівлі, споруди, передавальні

пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби,

інструменти і приладдя, виробничий та господарський

інвентар, робочу та продуктивну худобу, багаторічні

насадження; капітальні витрати на поліпшення земель,

інші основні засоби [1].

Залежно від характеру участі у виробничому про"

цесі розрізняють активну і пасивну частину основних за"

собів. Активна частина включає ті види основних за"

собів, які безпосередньо впливають на предмети праці

і впливають на обсяг випуску продукції (машини і об"

ладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та при"

строї, транспортні засоби). Пасивна частина основних

засобів забезпечує умови протікання виробничого про"

цесу.

По приналежності основні засоби поділяються на

власні і залучені. Власні основні засоби — це кошти,

що знаходяться на балансі підприємства. Залученими

називають ті, що беруться в тимчасове користування в

іншої організації на умовах оренди, лізингу або надан"

ня послуг.

За ступенем використання основні фонди поділя"

ються на такі, що перебувають:

— в експлуатації;

— у запасі (резерві);

— у стадії добудови, дообладнання; реконструкції,

модернізації та часткової ліквідації;

— на консервації.

За формами заставного забезпечення кредиту і

особливостям страхування основні фонди поділяються

на:

— рухомі — основні засоби, які в процесі застави

можуть бути вилучені з володіння підприємства з ме"
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тою забезпечення кредиту (машини і обладнання, транс"

портні засоби).

— нерухомі — основні засоби, які не можуть бути

вилучені з володіння підприємства в процесі застави

забезпечення кредиту (земельні ділянки, будівлі, спо"

руди, передавальні пристрої тощо).

Основні засоби в залежності від наявних у органі"

зації прав на них поділяються на:

— основні засоби, що належать по праву власності

(в тому числі здані в оренду, передані у безоплатне ко"

ристування, передані в довірче управління);

— основні засоби, отримані організацією в оренду;

— основні засоби, отримані організацією в безоп"

латне користування;

— основні засоби, отримані організацією в довірче

управління.

З метою визначення розміру амортизаційних відра"

хувань, відповідно до Податкового кодексу України,

основні засоби поділяються на:

група 1 — земельні ділянки;

група 2 — капітальні витрати на поліпшення земель,

не пов'язані з будівництвом;

група 3 — будівлі, споруди, передавальні при"

строї;

група 4 — машини та обладнання;

група 5 — транспортні засоби;

група 6 — інструменти, прилади, інвентар (меблі);

група 7 — тварини;

група 8 — багаторічні насадження;

група 9 — інші основні засоби;

група 10 — бібліотечні фонди;

група 11 — малоцінні необоротні матеріальні акти"

ви;

група 12 — тимчасові (нетитульні) споруди;

група 13 — природні ресурси;

група 14 — інвентарна тара;

група 15 — предмети прокату;

група 16 — довгострокові біологічні активи [12].

Групування основних фондів за секторами та галу"

зями народного господарства дозволяє відстежувати і

корегувати напрямки розвитку економіки: ефективніше

використовувати стимулюючі важелі розвитку прогре"

сивних і пріоритетних галузей.

Співвідношення вартості окремих груп виробничих

основних фондів у загальній вартості визначає структу"

ру основних фондів. Розрізняють такі види структур:

виробнича (видова), технологічна і вікова.

Під виробничою структурою розуміється співвідно"

шення різних груп основних виробничих фондів за ма"

теріально"натуральним складом в загальній середнь"

орічній вартості.

Виробнича структу"

ра основних виробничих

фондів на підприємстві

залежить від наступних

факторів: специфіки під"

приємства; прискорення

н а у к о в о " т е х н і ч н о г о

прогресу; рівня концен"

трації, спеціалізації, ко"

оперування і диверси"

фік ації  виро бницт ва;

географічного місцезнаходження та ін.

Технологічна структура основних виробничих фон"

дів характеризує їх розподіл по структурних підрозді"

лах підприємства у відсотковому вираженні від їх за"

гальної вартості.

Вікова структура основних виробничих фондів ха"

рактеризує їх розподіл за віковими групами (до 5 років;

від 5 до 10 років; від 10 до 15 років; від 15 до 20 років,

понад 20 років). Середній вік обладнання розраховуєть"

ся як середньозважена величина. Такий розрахунок

може бути здійснений як в цілому по підприємству, так і

за окремими групами машин і устаткування.

Для ефективного управління основними фондами

велике значення має їх обгрунтована оцінка. У практиці

обліку і аналізу основних фондів використовують нату"

ральну і грошову форми. При оцінці основних фондів у

натуральній формі встановлюються число машин, їх

продуктивність, потужність, розмір виробничих площ і

інші кількісні величини. Ці дані використовують для роз"

рахунку виробничої потужності підприємства і галузей,

планування виробничої програми, резервів підвищення

виробництва на обладнанні, складання балансу облад"

нання. З цією метою ведуться інвентаризація та паспор"

тизація обладнання, облік його вибуття і надходження.

Об'єкти основних фондів становлять основу будь"

якого виробництва, в процесі якого створюється про"

дукція, надаються послуги і виконуються роботи.

Стан і використання основних фондів — один з най"

важливіших аспектів аналітичної роботи, бо саме вони

є матеріальним втіленням науково"технічного прогресу —

головного чинника підвищення ефективності виробниц"

тва.

Ефективність сільськогосподарського виробництва

значною мірою визначається структурою основних ви"

робничих засобів. Діяльність сільськогосподарських

підприємств можлива лише в тому випадку, якщо об'єкти

основних засобів формують у цілому комплексну, про"

порційно організовану, узгоджену структуру. У даній

ситуації актуальним стає всебічне дослідження стану і

використання основних виробничих засобів сільського

господарства, що дає можливість здійснювати ефектив"

не управління основними виробничими засобами, що

дозволить забезпечити стабільний розвиток галузі в

цілому. Однак виробничий потенціал сільського госпо"

дарства продовжує знижуватися. Про це свідчать висо"

кий ступінь зносу основних виробничих коштів, значне

перевищення нормативних термінів служби обладнан"

ня, скорочення обсягу інвестицій в основний капітал [3].

У зв'язку з цим необхідно провести економічний

аналіз стану матеріально"технічної бази сільськогоспо"

дарських підприємств. Крім того, в умовах обмеженості

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. до 2012 р. 
+/- %

Коефіціент вибуття 0,13 0,09 0,11 0,10 0,10 -0,03 77,4 
Коефіціент оновлення 0,20 0,16 0,16 0,19 0,23 0,04 118,0
Коефіціент зносу 0,35 0,36 0,39 0,39 0,37 0,03 107,7
Коефіціент 
придатності 0,65 0,64 0,61 0,61 0,63 -0,03 95,9 

Коефіціент приросту 0,19 0,17 0,15 0,23 0,29 0,11 155,9

Таблиця 1. Наявність, рух та основні показники відтворення основних
засобів підприємств сільського, лісового та рибного господарства

Джерело: розраховано авторами за матеріалами [5—9].
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матеріальних, трудових і фінансових ресурсів питання

раціональної структури основних засобів і їх ефектив"

ного використання набувають особливого значення.

Стан і ефективність використання прямо впливають на

кінцеві результати господарської діяльності сільсько"

господарських підприємств і сприяють поліпшенню всіх

техніко"економічних показників: зростанню продуктив"

ності праці, збільшенню випуску продукції, зниженню

собівартості. Ефективність використання основних ви"

робничих фондів базується на стратегії машинно"тех"

нологічного забезпечення виробництва сільськогоспо"

дарської продукції та поетапного технічного переозбро"

єння і підвищення конкурентоспроможності продукції.

Впровадження нових інтенсивних ресурсозберіга"

ючих, грунтозахисних технологій дає можливість знач"

ного підвищення врожайності сільськогосподарських

культур, продуктивності тварин, зростання продуктив"

ності праці і при цьому скорочення витрат палива, на"

сіння і мінеральних добрив.

Сільське господарство — об'єктивно капіталоміст"

кий сектор. Через стислість робочого періоду її актив"

них фондів і сезонності виробництва, воно не може

інтенсивно функціонувати і розвиватися за відсутності

необхідних для цього інвестицій.

Основним джерелом технічного оновлення машин"

но"тракторного парку, крім власних коштів, зараз стає

лізинг, а інвестиційна проблема є ключовою для аграр"

ної економіки і на найближчі роки, і на перспективу [1].

Динаміка вартості основних засобів характеризу"

ється наступними показниками (табл. 1).

У цілому, вартість основних засобів підприємств

сільського, лісового та рибного господарства зростає

більшими темпами ніж вартість вибулих. Це і вплинуло

на тенденцію показників наявності та руху основних

засобів.

Підвищення ефективності використання основних

засобів сільськогосподарського виробництва в Україні

передбачає наявність довгострокового плану дій, спря"

мованого на розширення матеріально"технічного скла"

ду та вдосконалення структури основних засобів, підви"

щення рентабельності їх використання. Необхідно виз"

начити масштаби, темпи, пропорції відтворення, спря"

мовані на підвищення ефективності експлуатації основ"

них засобів, методів знаходження джерел і резервів для

їх розширення і зростання (табл. 2).

Покращення ефективності використання основних

виробничих фондів виражається не тільки в збільшенні

виробництва продукції, але і в економії сировини, ма"

теріалів, палива та інших матеріальних ресурсів, які не

знаходять відображення в показнику фондовіддачі.

Фондовіддача може зменшитися, а фондорента"

бельність збільшитися — це

залежить від напрямків но"

вих капітальних вкладень.

Тому для оцінки ефектив"

ності використання основ"

них виробничих фондів по"

ряд з фондовіддачею засто"

совують показник фондо"

рентабельності.

Основною метою аналі"

зу основних фондів є визна"

чення шляхів підвищення ефективності використання

основних фондів.

Аналіз використання основних фондів дозволяє:

— виявити і оцінити зміни, що відбуваються в складі

і структурі основних фондів, їх технічний стан;

— визначити, як використовуються основні фонди

і які резерви їх використання є на підприємстві;

— встановити відповідність змін, що відбуваються

вимогам перспективного розвитку фірми, потребам рин"

ку, конкурентним можливостям;

— відібрати найбільш важливі фактори і виявити їх

кількісний вплив на зміну рівня використання основних

фондів.

Поліпшення використання основних фондів вирішує

широке коло економічних проблем, спрямованих на

підвищення ефективності виробництва: збільшення об"

сягу випуску продукції, зростання продуктивності праці,

зниження собівартості, економію капітальних вкладень,

збільшення прибутку і рентабельності капіталу і, в кінце"

вому рахунку, підвищення рівня життя суспільства.

Комплексна оцінка резервів в системі ефективності

використання основних засобів розглядається в умовах

дії кризових факторів. Тому мета їх оптимізації зводить"

ся до розробки програми, розрахованої на управління

сільськогосподарськими підприємствами, що дозволяє

підвищити ефективність функціонування господарюю"

чого суб'єкта за рахунок підвищення технічного рівня

виробництва і визначення резервів розвитку підприєм"

ства.

Рівень і темпи зростання сільськогосподарської

продукції, підвищення економічної ефективності вироб"

ництва в сільському господарстві залежать від забез"

печеності галузі основними засобами. Низька забезпе"

ченість господарства основними виробничими фонда"

ми призводить до несвоєчасного виконання найважли"

віших технологічних операцій, росту трудомісткості і

збільшенню матеріально"грошових витрат на виробниц"

тво одиниці продукції [13].

Без відновлення виробничо"технічного потенціалу

АПК країни сьогодні неможливо збільшити обсяги ви"

робництва, поліпшити якість продукції, знизити вироб"

ничі витрати, підвищити рентабельність сільськогоспо"

дарських культур, а отже, і доходи сільськогосподарсь"

ких товаровиробників. Основними стримуючими фак"

торами тут, на нашу думку, є:

— брак інвестицій для модернізації виробництва і

нововведень;

— низькі темпи технічного переозброєння основ"

них виробничих фондів сільського господарства;

— порушення співвідношень цін на продукцію сіль"

ського господарства і промисловості;

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. до 2012 р.
+/- % 

Коефіцієнт фондовіддачі  
100 грн основних фондів, грн 262,51 264,22 247,86 202,12 168,41 -94,10 64,15 

Коефіцієнт фондомісткості 
100 грн валової продукції, грн 38,09 37,85 40,35 49,48 59,38 21,28 155,89 

Фондорентабельність, % 31,50 15,66 21,18 86,81 66,55 35,1 Х

Таблиця 2. Динаміка показників ефективності використання основних
засобів підприємств сільського, лісового та рибного господарства

Джерело: розраховано авторами за матеріалами [5—11].
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— дефіцит кваліфікованих кадрів у силу низького

рівня життя на селі.

Для вирішення цих проблем необхідно своєчасне і

якісне відтворення основного капіталу як одного з го"

ловних чинників ефективного економічного зростання

і впровадження науково"технічного прогресу в АПК.

Розробка, виробництво і введення в господарський обо"

рот АПК техніки нового покоління з більш високими

техніко економічними параметрами є сьогодні основою

виведення сільського господарства України на суспіль"

но"необхідні обсяги продукції вітчизняного виробницт"

ва та підвищення його конкурентоспроможності на зов"

нішньому ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЕМИ
Стрімкий розвиток сучасного суспільства зумовив

необхідність функціонування різних галузей діяльності

на основі сприйняття нових досягнень науки і техніки,

прийняття інноваційних рішень. Тому на сьогодні вар"

тими уваги є не лише можливості суб'єктів господарю"

вання безпосередньо приймати участь у створенні інно"

вацій, але й їх здатність сприймати та пристосовувати

до умов своєї діяльності винаходи інших суб'єктів гос"

подарювання. Тому в таких умовах актуалізується роль

дослідження відповідного поняттєво"категоріального

апарату, виходячи із його прикладних характеристик.
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ІННОВАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНІ
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MANUFACTURING INNOVATIZATION: THEORETICAL BASIS AND APPLIED ASPECT

У статті обгрунтовано теоретичні основи інноватизації виробництва, розглянуто співвідношен�
ня поняття із поняттями "інноваційний розвиток", "інноваційна діяльність", "інноваційний про�
цес". Досліджено теоретичні підходи до визначення поняття інноватизації виробництва та роз�
межовано її прояви, що реалізується у двох основних формах економічної діяльності господа�
рюючих суб'єктів: інноваційності та інновативності. Розглянуто альтернативні підходи до трак�
тування суттєвих аспектів та факторів інноваційного розвитку. Зокрема наведено трактування
та пояснення стосовно сутнісних характеристик відносно нового визначення інноватики. Звер�
нуто увагу на роль інноватизації виробництва в контексті інноваційного розвитку суб'єкта гос�
подарювання. Наголошено на можливостях використання та наслідках інноватизації виробниц�
тва для результативності діяльності суб'єкта господарювання.

In the article are explored the theoretical points of views at the concept manufacturing
innovatization. The connections between the concepts of manufacturing innovatization, innovative
development, innovative activity and innovative proсess are studied. The theoretical approaches to
the definition of the manufacturing innovatization concept are investigated within the article. It is
defined that the concept is realized in two main forms of business entities economic activity, namely:
innovation and innovation. The interpretation of essential aspects and factors of innovation
development is considered under alternative approaches. In particular, the interpretations and
explanations are given regarding the essential characteristics of a new definition of innovatic. The
attention is paid to the manufacturing innovatization and its connection with innovative development
of entity. The possibilities of usage of effects of manufacturing innovatization's usage for
manufacturing improvement are highlighted.

Ключові слова: інноватизація, інноватизація виробництва, інновація, інноваційний розвиток, інновацій�

на діяльність.

Key words: innovatization, manufacturing innovatization, innovative process, innovative development, innovative

activity.

Зокрема сучасні дослідники поряд із уже тради"

ційними для сучасного суб'єкта господарювання понят"

тями "інноваційний розвиток", "інноваційна діяльність",

"інноваційний процес", розглядають відносно нові по"

няття, наприклад "інноватика", "інтелектуалізація", "ін"

новатизація" та "інноватизація виробництва". Адже

орієнтація лише на традиційні прояви інноваційного про"

цесу не дозволяє у повній мірі окреслити зазначені вище

можливості та аспекти результативної діяльності су"

б'єктів господарювання сьогодення.

Актуалізація визначених вище аспектів сприяла

появі досліджень стосовно різноманітних аспектів інте"
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лектуалізації та інноватизації, а також суміжних тем у

працях зарубіжних та вітчизняних вчених. Зазначені

питання знайшли своє відображення у працях таких

відомих дослідників, як Я. Базилюк, Д. Белл, П. Дру"

кер, Я. Жаліло, В. Іноземцев, М. Петрина, Л. Федулова,

Ф. Хайек, Й. Шумпетер та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є конкретизація теоретичних

трактувань поняття "інноватизація виробництва", вихо"

дячи із його співвідношень із інноваційним розвитком

та процесом. Прикладний характер дослідження поля"

гає в окреслені ролі "інноватизації виробництва" для

стабільного зростання інноваційної активності суб'єкта

господарювання.

В умовах сучасності з"поміж науковців існують різ"

номанітні точки зору стосовно визначення та розкрит"

тя сутності інноваційного процесу та суміжних понять.

Так, на думку Б. Твісса, інноваційний процес являє со"

бою перетворення наукового знання, наукових ідей та

досліджень, винаходів у фізичну реальність (нововве"

дення), яка має здатність змінити суспільство. Базисом

інноваційного процесу є створення, впровадження та

поширення інновацій, властивостями яких є науково"

технічна новизна, їх практичне використання та комер"

ційна реалізованість з метою задоволення суспільних

потреб [1]. При чому під "зміною суспільства" за посе"

редництвом інноваційного процесу розуміємо розшире"

не відтворення, яке реалізується на основі впроваджен"

ня інновацій.

Інноваційним процесом є взаємопов'язаний процес,

формування інновацій із використанням системи знань,

результатів наукових досліджень та маркетингової

діяльності; сукупності засобів праці, які підвищують про"

дуктивність людської праці (техніка, прилади, обладнан"

ня, організація виробництва).

Інноваційний процес — це комплекс різноманітних

та послідовних видів діяльності, що відбувається на

основі поділу та кооперації праці — від отримання низ"

ки нових теоретичних знань до практичного застосуван"

ня створеного на його основі товару споживачем [2].

Зважаючи на обгрунтовані вище точки зору, уза"

гальнимо активний (дієвий) характер інноваційного про"

цесу, що характеризує його основний зміст, як діяль"

ність пов'язану із перетворенням елементарних мате"

ріальних та нематеріальних складових на якісно новий

продукт або процес. Тому в основі інноваційного про"

цесу перебуває саме діяльність.

П. Друкер виділяє три основні умови успіху іннова"

ційної діяльності:

— інноваційна діяльність — це кропітка робота, яка

потребує неабиякої майстерності, наполегливості, са"

мовідданості (що не можуть компенсувати талант й ос"

віченість) та творчості, переважно в одній сфері діяль"

ності;

— інноватори повинні покладатися перш за все на

себе у процесі нововведення (через високий ризик і

кінцеву винагороду за роботу);

— інноваційна діяльність має бути пов'язаною з рин"

ком, сфокусованою на ринок та ним керуватись [3].

Інноваційна діяльність пов'язана із еволюцією нау"

кових досліджень та розробок та інших науково"техно"

логічних зрушень у новий чи модернізований продукт,

послугу, що використовується у суспільній діяльності,

або новий підхід до соціальних послуг.

Ряд наших співвітчизників підтримують точку зору,

що інноваційна діяльність — це процес зі стратегічного

маркетингу, НДДКР, організаційно"технологічної підго"

товки виробництва, виробництва і оформлення нововве"

день, їх впровадження та комерційної реалізації на рин"

ку з метою отримання прибутку, поширення в інші сфе"

ри [4].

Таким чином, результатом інноваційної діяльності

як на макро, так і на мікрорівні конкретизуються у пе"

реході процесу та результатів виробництва на якісно

новий рівень, що забезпечує зміни, які лежать в основі

інноваційного розвитку.

Суттєвий доробок у теорію інноваційного шляху

розвитку вніс Б. Твісс, який підкреслював сутність но"

вовведення як процесу, у якому винахід або наукова ідея

набувають економічного змісту, творчий характер інно"

ваційної діяльності. Б. Твіс виявив фактори, що визна"

чають успіх нововведень, серед яких: ринкова орієнта"

ція, відповідність цілям корпорації, методи оцінки, ефек"

тивне управління проектом, творчість, інноваційна об"

становка й наявність "захисника проекту", методи оцін"

ки ефективності інноваційних проектів [1]. К. Маккон"

нелл, С. Брю у свою чергу назвали фактором інновацій"

ного розвитку економіки великі компанії, наголошую"

чи на тому, що новітні технології, як правило, вимага"

ють: а) використання великого капіталу, б) великих

ринків, в) комплексного, централізованого й жорстко

інтегрованого ринку, г) багатих і надійних джерел си"

ровини. Тобто тільки великим компаніям під силу забез"

печити технологічний прорив завдяки володінню до"

статньою ресурсною базою, на відміну від малого бізне"

су [5].

Цієї ж теорії притримуються і М. Гяратана, С. Торрісі

та А. Пагано. Вони пояснюють свої погляди на практиці

Ірландії, де прихід інформаційно"технологічних транс"

національних компаній передував зростанню інновац"

ійного сектора економіки. Однак, крім цього фактора,

дослідники виділили ще три: надлишок висококваліфі"

кованих кадрів; міжнародні зв'язки; внутрішній попит

[6].

Отже, в контексті інноваційного розвитку основна

увага приділяється не лише безпосередньо інноваційній

діяльності та інноваційному процесу, але й можливос"

тям суб'єктів інноваційної діяльності для їх реалізації,

передумовам та потенційним можливостям для іннова"

ційного розвитку.

Тому на сьогодні поряд із традиційними точками

зору виникають нові погляди стосовно суттєвих аспектів

та факторів інноваційного розвитку. Зокрема ще не

достатньо обгрунтованим залишається визначення сут"

нісних характеристик інноватики:

1) інноватика — галузь знань, що охоплює питання

методології й організації інноваційної діяльності. Інно"

ватика вивчає закономірності процесів розвитку, фор"

мування новацій, нововведень, механізмів управління

змінами, подолання опору нововведенням, адаптації до

них людини, використання та поширення інноваційних

потоків, інноваційної діяльності, їх вплив на сферу кон"

куренції, на розвиток суспільства в цілому [2];
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2) інноватика — область науки, яка вивчає форму"

вання новацій і їх розповсюдження, а також способи

прийняття інноваційних рішень [7];

3) інноватика — галузь науки, що охоплює питання

методології й організації інноваційної діяльності, вивчає

різні проблеми теорії інновацій, зокрема, створення, ре"

алізації нововведень, організаційне забезпечення інно"

ваційних процесів [8, с. 15];

4) інноватика — галузь науки, що вивчає законо"

мірності процесу інноватизації. До її пріоритетних на"

прямів відносяться дослідження психологічних ефектів,

інженерного і філософського розуміння інновації,

шляхів підвищення сприйнятливості, схильності до інно"

вацій у суспільстві взагалі і у підприємців зокрема [9].

А. Чухно констатує, що важливу роль у контексті

суспільного способу виробництва відіграє притаман"

ний останньому фактор виробництва, який визначає

специфіку нового виробничого ресурсу. Поява якісно

нового індустріального способу виробництва, де по"

ряд із уже традиційними факторами (землею та пра"

цею), набув ваги якісно новий фактор — капітал, ста"

ла запорукою динамічного зростання економіки.

Змінилася не лише назва, але й природа та джерела

розвитку суспільства.

Виникнення та динамічний розвиток

нової економіки пов'язаний із тим, що вона

популяризує якісно нові фактори виробниц"

тва, а саме інформацію та знання. В кон"

тексті сучасних наукових досліджень дифе"

ренційовано, що на противагу традиційним

"однозначним" факторам виробництва —

землі, праці та капіталу, інформація є до"

волі диверсифікованим — "багатозначним"

фактором. Частина науковців ставить цей

фактор в основу якісно нового інформац"

ійного суспільства та економіки, інші — вва"

жають пріоритетною теоретичну концепцію

економіки знань. Крім зазначеного, існує динамічний

підхід, який окреслює стадії економічних процесів, по"

чинаючи від комунікаційної та інформаційної стадій із

переходом до стадії розвитку та побудови якісно ново"

го суспільства знань. Значна кількість поглядів та тлу"

мачень пов'язана із відсутністю чіткого наукового об"

грунтування теорії якісно нового фактора виробницт"

ва.

Загалом, традиційні фактори виробництва, а саме

земля та капітал, слугують, здебільшого, індикаторами

фізичної сили людини. Одночасно інформація та знан"

ня реалізують та примножують її якісний (розумовий)

потенціал, стимулюють інтелектуалізацію виробництва

та праці, породжують нові взаємопов'язані поняття —

"інтелектуальна власність", "інтелектуальний капітал" та

"інтелектуальний продукт" [11]. У контексті нашого дос"

лідження, підтримуємо погляди А. Чухно, який погод"

жується з точкою зору, що модернізація економіки мож"

лива на основі використання нового (інтелектуального)

фактору виробництва та зумовленої ним інтелектуалі"

зації у якості умови для розвитку інновацій.

Інноватизація виявляється у двох основних формах

економічної діяльності господарюючих суб'єктів: інно"

ваційності та інновативності (рис. 1).

Інноватизація 

Інноватизація виробництва 

Інноваційність Інновативність 

Рис. 1. Прояви інноватизації виробництва

Джерело: складено автором.

Інноватизація 

Інноватизація виробництва 

Інноваційність Інновативність 

Інноваційний процес 

Інноваційна діяльність 

Інноваційний розвиток 

Інтелектуалізація 

Рис. 2. Інноватизація виробництва в контексті інноваційного розвитку та реалізації
інноваційного процесу

Джерело: складено автором.
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Інноваційність — це якісно нові можливості та

здібності господарюючих суб'єктів для розповсюджен"

ня різних типів інновацій за посередництвом запозичен"

ня їх з будь"якої відмінної техніко"технологічної, органі"

заційно"управлінської, соціальної, інвайронментально"

економічної, інституційної та іншої сфер зовнішнього

оточення.

Наші сучасники виокремлюють інновативність як

здатність до практичного впровадження інтелектуальних

рішень в діяльність з метою отримання ефектів різного

виду. Поняття інновативності є більш широким, визна"

чається умовами зовнішнього і внутрішнього середови"

ща системи та забезпечує створення нових знань, ме"

тодів, концепцій, підходів, формування нових зв'язків, що

дозволяє прискорити процес адаптації системи до змін у

бізнес"середовищі. Тому інновативність є характеристи"

кою, яка відображає якісний рівень готовності господа"

рюючої системи до інноваційних змін, сприйняття нею

нових ідей і здатність підтримувати та реалізовувати но"

вовведення в усіх сферах діяльності. Дана характерис"

тика визначається складовою людської активності, що

надає останній суб'єктивних форм [10].

Реалізація тенденцій пришвидшення соціально"еко"

номічного розвитку відбувається за посередництвом ви"

користання низки стратегічних методів трансформації

базових форм інноватизації, які складають підгрунтя

для підвищення комунікативної та синергетичної скла"

дових економічної діяльності, підвищення її результа"

тивності.

З огляду на зазначені вище аспекти дослідження,

конкретизуємо, що інноватизація виробництва уза"

гальнює та дозволяє по"

єднати і реалізувати можли"

вості, потенціал та елементи

ділової активності, які ство"

рюють основу для інновац"

ійного розвитку, сприяють

вдалому проходженню та

реалізації інноваційного

процесу. Співвідношення

інноватизації виробництва з

інноваційним розвитком,

інноваційною діяльністю,

інноватизацією та інтелекту"

алізацією відтворено на рисунку 2.

Інноватизація виробництва визначає можливості та

потенціал з метою досягнення цілей інноваційного роз"

витку (інноваційність), а також специфіку їх реалізації

(інновативність). Поєднання названих вище складових

засноване на інтелектуалізації, яка зумовлює еволюцію

виробництва на основі якісно нового знання. Це ство"

рює основу для поступового переходу інноватизації до

інноваційного процесу, який реалізується на основі

здійснення інноваційної діяльності. Виникає сприятли"

ве середовище для інноваційного розвитку, який сприяє

переходу інноваційності та інновативності на якісно но"

вий рівень, формує новий виток інноватизації виробниц"

тва.

Прикладом доцільності розгляду теоретичних

аспектів зазначених вище питань є прикладний аспект

інноватизації виробництва, який розглянемо в контексті

інноваційного розвитку підприємства на прикладі інно"

ватизації виробництва в частині удосконалення інтелек"

туальної складової.

Так, інноваційний розвиток підприємства забезпе"

чується на основі наявної інтелектуальної складової його

потенціалу, яка характеризує інноваційність (табл. 1).

Показники фізичного старіння кадрів та освітнього

рівня є достатніми для подальшого прогресивного роз"

витку дослідницьких робіт та забезпечення наукових і

інноваційних розробок. Проте інноваційний розвиток

потребує систематичного удосконалення, а саме окрес"

лення специфіки реалізації наведеного вище потенціа"

лу та можливостей. Це характеризує інновативність

суб'єкта господарювання.

Показник, % Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4 Рік 5 
Темп зростання, %

Рік 2/ 
Рік 1 

Рік 3/ 
Рік 2 

Рік 4/ 
Рік 3 

Рік 5/ 
Рік 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Питома вага 
інженерно-технічних 
та наукових 
працівників 

43,8 41,2 41,5 38,6 42,6 94,02 100,66 93,01 110,34

2. Показник 
освітнього рівня 

78 80 80 85 85 102,56 100 106,25 100 

3. Рівень фізичного 
старіння кадрів 

51 50 50 55 53 98,04 100 110 96,36

Таблиця 1. Аналіз інтелектуальної складової потенціалу
підприємства (інноваційність)

Основні функції 
управління фірмою 

Забезпечуються персоналом фірми 
(власники, провідні менеджери) 

Необхідна 
зовнішня 
допомога 

Спосіб отримання зовнішньої 
допомоги 

підвищення 
кваліфікації 
персоналу 
фірми 

залучення 
зовнішніх 

консультантів 

1. Бухгалтерський облік Головний бухгалтер, бухгалтер Х  
2. Планування Головний економіст, економіст Х  
3. Організація 
виробництва Головний технолог, інженер-конструктор  Х  

4. Управління фінансами Планово-економічний відділ Х  
5. Управління персоналом Відділ кадрів, відділ охорони праці Х  
6. Збут Відділ збуту Х  
7. Ціноутворення Відділ збуту Х  
8. Юридичні питання Директор з загальних питань   Х 

9. Страхування  Страхові 
компанії  Х 

10. Аудит  Аудиторська 
фiрма   Х 

Таблиця 2. Матриця управлінських здібностей підприємства (інновативність)
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Для обгрунтування можливостей розвитку інтелек"

туальної складової підприємства побудуємо матрицю

управлінських здібностей за основними функціями

управління (табл. 2).

Правильне співставлення інноваційності та іннова"

тивності дозволить розвинути інтелектуальний рівень на

підприємстві, тобто забезпечить інтелектуалізацію. В

свою чергу, інтелектуалізація слугуватиме основою для

набуття виробництвом інноваційних характеристик, тоб"

то його інноватизації. Зростання інтелектуального рівня

персоналу та систематичне впровадження інновацій на

виробництві дозволить реалізувати пріоритети суб'єкта

господарювання, систематизувати його інноваційний

розвиток.

Виходячи із вищезазначеного, загалом, на основі

дослідження теоретичного та прикладного аспектів

інноватизації виробництва зробимо такі висновки:

— зростання значення інноваційного розвитку зумо"

вило необхідність поглиблення теоретичних розробок

стосовно його основ, що й зумовило появу нового на"

пряму досліджень в частині виокремлення інноватизації;

— інноватизація є мало вивченим та відносно но"

вим поняттям, проте відзначимо перспективу подальшо"

го розвитку досліджень у даному напрямі, зокрема це

стосується структуризації даного поняття та організації

відповідних процесів на практиці;

— прикладний аспект інноватизації полягає у її здат"

ності переходити на якісно новий рівень, що також

відкриває спектр для подальших досліджень взаємних

впливів інноватизації та інноваційного розвитку.

Таким чином, здійснене нами дослідження показує

перспективи та необхідність подальших розробок сто"

совно зазначених питань, розкриття інших аспектів інно"

ватизації. Зокрема, на нашу думку, надалі доцільним

буде розглянути приклади інноватизації в частині удос"

коналення відмінних від інтелектуальної складових.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в економіці України спостерігається неви"

значеність та нестабільність, які зумовлені рядом факторів,

серед яких є фінансово"економічна криза. Проблема
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Статтю присвячено визначенню стану та особливостей інвестиційного потенціалу України в умовах су�
часної фінансово�економічної кризи. Досліджено існуючі підходи науковців до тлумачення категорії "інве�
стиційний потенціал" та запропоновано власне узагальнене визначення цього поняття. Для обгрунтуван�
ня суті інвестиційної діяльності було з'ясовано фактори, що на неї впливають. Визначено гостру не�
обхідність активізації інвестиційної діяльності для подолання кризи та її наслідків. Окреслено ключові
проблеми залучення довгострокових капіталовкладень в українську економіку та запропоновано реко�
мендації щодо створення сприятливих умов для інвестування. На основі системи статистичних показ�
ників проаналізовано обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України, визначено основні краї�
ни�інвестори, також досліджено розподіл інвестицій між галузями та регіонами України.

The article is dedicated to the defining of state and peculiarities of Ukraine's investment potential in a condition
of current financial and economic crisis. There were researched the scientific approaches to the interpretation
of the category "investment potential" and proposed the proper, generalized explanation of this concept. With
the aim of substantiation the essence of investment activity, there were clarified some factors, which have an
impact on it. The urgent need to intensify the investment activity was determined in order to overcome the crisis
and it's consequences. For the development of Ukrainian economy, there were outlined the key issues of the
attraction of long�term investments and were offered some recommendations regarding the formation of
favourable conditions for the investment. On the basis of the system of statistical indicators, there was analysed
the volume of foreign direct investment in Ukraine, were determined the main investor countries and the
distribution of investments between economic sectors and regions of Ukraine were also scrutinized.

Ключові слова: інвестиційний потенціал, прямі іноземні інвестиції, фінансово�економічна криза, інвес�

тиційний клімат, довгострокові капіталовкладення.
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інфляції, низьких доходів та недосконалості системи уп"

равління можуть призвести до краху економіки та спону"

кають до дій, які б допомогли покращити ситуацію і вирі"

шити нагальні макропроблеми. Поширеним способом по"
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кращити економічне становище є інвестування. Залучен"

ня іноземних інвесторів — один із найоптимальніших

шляхів для подолання кризових проблем. Створення

сприятливих умов для капіталовкладень, інвестиційної

привабливості нашої країни є сьогочасною проблемою,

яка потребує невідкладного вирішення, адже приплив

коштів у нашу економіку дасть поштовх до її стабільного

розвитку.

Інвестиційний потенціал України на тлі глобалізації та

інтелектуалізації світової економіки є значною мірою не"

реалізований, проте має потужні передумови до розвитку.

Недосконала законодавча система, регуляторні перешко"

ди, кризові явища відштовхують інвесторів від нашої краї"

ни, що є негативним фактором та призупиняє стрімке еко"

номічне зростання. На шляху подолання нинішньої фінан"

сово"економічної кризи, виникає об'єктивна необхідність

у довгострокових капіталовкладеннях, що зумовлює ак"

туальність даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вітчизняних дослідників, які займались дослід"

женням інвестиційного капіталу та інвестиційних процесів,

слід особливо відзначити таких, як І.Р. Гавришків, А. Кінах,

Г.Ю. Кучерук, Б.Л. Луців, Т.О. Макух, У.П. Нечитайло,

А.А.Пересада, К.П. Покатаєва, С. Сілюкова, О.В. Шеве"

редіна, В.В. Бочаров та ін. Проблемам фінансово"еконо"

мічної кризи в Україні та світі присвячено праці О.В. Бого"

явленського, Ж. Довгань, О.А. Кириченко, І.В. Крючкової,

А.Г.Мазура, В. Міщенко, В. Новицького, О.М. Тищенко,

М.Г. Чумаченко тощо.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у досліджені сучасного стану інве"

стиційного потенціалу України в умовах фінансово"еконо"

мічної кризи та наданні рекомендацій щодо його покра"

щення. Згідно з зазначеної мети нами поставлені наступні

завдання:

— визначити сутність інвестицій та інвестиційного по"

тенціалу країни;

— обгрунтувати необхідність інвестування в умовах

загострення фінансово"економічної кризи;

— окреслити обсяги іноземних інвестицій в економіку

України;

— проаналізувати роботу іноземних інвесторів на ук"

раїнському ринку;

— запропонувати шляхи підвищення інвестиційної

спроможності України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Циклічний характер функціонування ринкової еконо"

міки з плином часу призводить до появи криз. Фінансово"

економічна криза — це явище, під час якого відбувається

розлад господарської системи та супроводжується знач"

ними втратами й розривом нормальних зв'язків у вироб"

ництві і ринкових відносинах, а також виводить із нормаль"

ного стану функціонування економічної системи в цілому

[1, с. 205]. Наразі Україна перебуває на стадії фінансово"

економічної нестабільності, яка зумовлена низкою нега"

тивних чинників, основні з яких внутрішнього походження

серед них слід виділити: занепад промислових підприємств,

статичність грошової системи, банкрутство банківського
сектора, деструктивні регулювальні дії уряду, в першу чер"

гу, у питаннях оподаткування, ескалація воєнного конфлі"
кту на Сході України, протекціоністське валютне забезпе"

чення. До ендогенних факторів економічної кризи дода"
лися зовнішні. Основними можна назвати: стрімкий відплив

іноземного капіталу з України, дефіцитний міжнародний

валютний оборот, втрата ринків у Російській федерації та

проблема зниження інвестиційної привабливості України,

що призупиняє економічне зростання [4].

Зарубіжний досвід свідчить, що запорукою про"

цвітання економіки є залучення іноземного капіталу, що

призводить до глобалізаційних процесів та відкритості

економіки. Законом України "Про інвестиційну

діяльність" від 18.09.1991 № 1560"XII (Редакція станом

на 23.07.2017) визначено, що інвестиціями є всі види

майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають"

ся в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,

внаслідок якої створюється прибуток або досягається

соціальний ефект [9].

Для подолання фінансово"економічної кризи в усіх її

проявах, національне господарство, безперечно, потребує

додаткової фінансової допомоги, тобто довгострокового

вкладення коштів. Україна потенційно може бути однією з

країн"лідерів із залученням іноземних інвестицій, однак

така діяльність характеризується високим рівнем невизна"

ченості та ризиків, що вимагає постійного дослідження

інвестиційних процесів.

Серед вітчизняних науковців не існує єдиного тракту"

вання категорії "інвестиційний потенціал". Так, під інвес"

тиційним потенціалом країни У.П. Нечитайло розуміє

здатність досягти бажаного результату через реалізацію

та управління інвестиційними можливостями, що містяться

в інвестиційних ресурсах, що в свою чергу створює спри"

ятливий інвестиційний клімат, який забезпечує інвестицій"

ну привабливість регіонів та держави зокрема [6, с. 101].

Г.Ю. Кучерук розглядає інвестиційний потенціал як орган"

ізовану сукупність внутрішніх та зовнішніх економічних

можливостей та ресурсів, які створюють умови для роз"

витку та забезпечують реалізацію стратегічних і тактичних

цілей в сфері інвестиційної діяльності [3, с. 6]. Як зазна"

чає С. Сілюкова, інвестиційний потенціал є сукупністю

коштів населення, підприємств, держави та нерезидентів,

які потенційно можуть бути використані для здійснення

інвестиційної діяльності (розглядатися як інвестиційні ре"

сурси) [10, с. 141].

Досить цікавою є позиція Б.Л. Луців, який пояснює

двоякий характер інвестиційного потенціалу: з одного

боку, він є результатом ефективного використання потен"

ційних можливостей, а з другого — фактором подальшо"

го розвитку за рахунок здійснення інвестиційної діяльності.

Інвестиційний потенціал підприємства є динамічною кате"

горією і його формування, стан та ступінь використання

значною мірою визначаються чинниками зовнішнього і

внутрішнього середовища [5, с. 68]. О.В. Шевередіна заз"

начає, що інвестиційний потенціал будь"якої країни харак"

теризується сукупністю макроекономічних чинників та оз"

начає приховані можливості для інвестування. Українська

економіка має дуже високий інвестиційний потенціал, знач"

на частка якого, як це не парадоксально, зумовлена до"

сить скромними існуючими сьогодні стартовими позиція"

ми. Важливим, як вона зазначає, є не лише наявність та

рівень інвестиційного потенціалу, а й наявність передумов

його ефективного розкриття та ефективна державна по"

літика, що здатна використати ці передумови належним чи"

ном [11].

Проаналізувавши погляди вчених на дану катего"

рію ми прийшли до висновку, що інвестиційний потен"

ціал країни — це сукупність можливостей залучення

інвестиційного капіталу в економіку держави для ство"

рення сприятливих умов розвитку та найдоцільніше

його використання, що призводить до економічного

зростання.

В умовах дестабілізації макроекономічної ситуації в

Україні насамперед потрібно вивчити стан інвестиційної



Інвестиції: практика та досвід № 22/201734

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

діяльності та визначити чинники, які на неї впливають, так

як із розвитком інвестиційного потенціалу з'являється мож"

ливість створити нові робочі місця, осучаснити виробниц"

тво, збільшити обсяги та якість випуску продукції, покра"

щити стан фінансової інфраструктури та оздоровити ук"

раїнську економіку в цілому. Інвестиційні процеси в Україні

мають свою певну специфіку. За даними Державної служ"

би статистики в Україні станом на 01.01.2017 року в націо"

нальну економіку було залучено іноземні інвестиції в об"

сязі 37 655,5 млн дол. та вилучено 6 340,6 млн дол. [7].

Динаміку обсягу іноземних інвестицій за 2010—2017 рр.

наведено на рисунку 1.

Аналізуючи дані рисунка 1 встановлено, що у період

з 2010 року до початку 2014 р. відбувалося поступове

збільшення обсягу інвестицій: їх приріст у 2011 р. стано"

вив 16,5%, а у 2012 й 2013 рр. 6,5% та 7,3% відповідно.

Проте вже з другої половини 2014 року спостерігається

спад прямих іноземних інвестицій у період загострення

фінансово"економічної кризи в Україні. Так, у 2015 році

порівняно з попереднім обсяг прямих іноземних інвес"

тицій скоротився на 24,2%, що призвело до негативного

приросту, тобто "13 млрд дол. в економіку України. У 2017

році в порівнянні з 2016 роком можна побачити незначне

пожвавлення інвестиційної діяльності і обсяг іноземних

інвестицій зріс на 1,5 млрд дол. Це зумовлено різними

факторами, серед яких важливу роль відіграють кількість

країн"інвесторів, яка на 01.01.2017 р. склала 121 країн

світу [7].

Найбільшу частку інвестицій в економіку країни над"

ходять від нерезедентів із 10 країн, яким належить 80,5%

загальної суми прямих інвестицій (табл. 1).

У відсотковому значенні основним інвестором з усіх 121

країн, який вкладає в національну економіку є Кіпр, що ста"

новить 25,6% від усієї суми інвестицій. Більшість країн"

вкладників є членами Європейського Союзу: Нідерланди,

Німеччина,Франція, Австрія, Люксембург і Велика Брита"

нія. Детальніше порівняння вкладень у національну еконо"

міку за період 01.01.2016—01.01.2017 рр. 7"ми найбільших

країн за обсягами інвестицій можна побачити на рис. 2.

Зазначимо, що для одних країн характерне зростання

інвестиційних вкладень в Україну протягом аналітичного

періоду, а для інших — скорочення. Так щодо Кіпру, Нідер"

ландів, Віргінських Островів (Брит.), то інвестиційна

діяльність цих країн має дещо негативну тенденцію. У

відсотковому значенні можна спостерігати негативний

приріст на "7%, "5,8% та "2% відповідно. Значний приріст

інвестицій відбувся з Російської Федерації, а саме на 42%;

з Великої Британії на 12%. Щодо інших країн, то тут спос"

терігається відносно стабільний рівень інвестування в Ук"

раїну.
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Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України
з 01.01.10 по 01.01.17, млрд дол. США

Джерело: складено авторами на основі даних джерела [7].

Таблиця 1. Найбільші країни>інвестори в економіку України
станом на 01.01.2017, млн дол. США

Джерело: складено авторами на основі даних джерела [7].

Країни 
Надходження прямих 
іноземних інвестицій 
за рік (млн дол. США) 

У % до 
підсумку 

Кіпр 9569,9 25,6

Нідерланди 5844,6 15,7
Російська Федерація 4317,5 11,6
Велика Британія 2008,5 5,4
Вiргiнськi Острови (Брит.) 1682,5 4,5
Німеччина 1604,4 4,3
Швейцарія 1451,9 3,9
Франція 1291,6 3,5

Австрія 1271,3 3,4
Люксембург 964,2 2,6
Інші країни 7278,4 19,5
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Провідними сферами економічної діяльності Украї"

ни за обсягами залучення інвестицій станом на 01.01.2017 року

є: промисловість — 28,7%, з неї переробна промис"

ловість складає 20,7%; фінансова та страхова діяльність

— 26,4%; оптова і роздрібна торгівля — 13,3%; опе"

рації з нерухомим майном — 9,8%; професійна, науко"

ва та технічна діяльність — 6%; інформація та телеко"
мунікації — 5,4%; інші види економічної діяльності —

10,4% (рис. 3) [7].

Таким чином, первинний сектор (сільське господар"

ство) незначний, вторинний сектор (матеріальне вироб"

ництво) є привабливим для інвесторів, здебільшого пе"

реробна промисловість, однак найперспективнішим є тре"

тинний сектор економіки (сфера послуг), саме фінансо"

ва та страхова діяльність. Порівнявши надходження пря"

мих інвестицій в економіку України за секторами у 2016

та 2017 рр., можна сказати про майже незмінний розподіл

інвестиційних вкладень. Так, станом на 01.01.2017 р.

зросла частка інвестицій у сферу матеріального вироб"

ництва, а саме переробну промисловість та дещо у

сільське господарство, однак у сфері послуг спостері"

гається скорочення на 2,7%.

Порівняння розподілу прямих інвестицій за аналітичний

період (2016—2017 рр.) у розрізі регіонів України зобра"

жено у таблиці 2.

За даними таблиці 2 ми бачимо, що лідером висту"

пає м. Київ у яке станом на 01.01.2017 р. інвестується

60% від загального обсягу інвестицій. Щодо областей,

то Дніпропетровська — 9,3%, Київська — 4%, Одеська

— 3,6%, Донецька — 3,2% є провідними у залученні

інвестицій. Найгіршу позицію займає Тернопільська об"

ласть з лише 0,13% від загального обсягу. Чернівеціка

область, на жаль, теж залишає бажати кращого, так як

займає другу позицію з кінця що світчить про низьку

інвестиційну привабливіть та нерозкритість інвестицій"

ного потенціалу даної області. Якщо порівнювати 2016 і
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Рис. 2. Обсяг прямих інвестицій країн>інвесторів в економіку України
станом на 01.01.2016 та 01.01.2017 рр., млн дол. США

Джерело: складено авторами на основі даних джерела [7].
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Рис. 3. Структура прямих інвестицій в економіці
України за секторами економіки станом на 01.01.2016

та 01.01.2017 рр., %
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2017 рр., то спостерігається скорочення вкладень у ре"

гіони"лідери, натомість рівномірне зростання серед

інших областей.

Розкриття інвестиційного потенціалу України по"

требує поступового позбавлення негативних явищ у

економічній та політичній діяльності країни: коруп"

ція, нестабільність правового та політичного середо"

вища, бюрократичні бар'єри, жорстка податкова си"

стема, високий рівень інфляції, повільна окупність

капіталу й отримання прибутків, низький рівень дер"

жавної підтримки інвестиційної діяльності та розвит"

ку інвестиційної інфраструктури, ці проблеми дуже

гостро стоять під час фінансово"економічної кризи

й їхнє якнайшвидше розв'язання забезпечить надход"

ження вкладень в економіку держави [2, с. 222—

223].

Виходячи з потреб, досягти очікуваних результатів

інвестування, на наш погляд, слід вживати певних заходів,

що які б активізували інвестиційну діяльність і тим самим

покращили загальну ситуацію України. Позитивні зрушен"

ня у політичній сфері можна спостерігати із набранням

чинності у 2015 році Закону України "Про внесення змін

до деяких законів України щодо усунення регуляторних

бар'єрів для розвитку державно"приватного партнерства

та стимулювання інвестицій в Україні". Він передбачає

більше гарантій для приватних інвесторів та усунення пра"

вових суперечностей у цій сфері. Цей Закон України виз"

начає: встановлення додаткових механізмів державної

підтримки приватного партнера шляхом можливості на"

дання плати за готовність (доступність) об'єкта до експ"

луатації та постачання приватному партнеру необхідних

товарів (робіт, послуг); придбання державним партнером

певного обсягу товарів (робіт, послуг), що виробляються

(виконуються, надаються) приватним партнером за дого"

вором, укладеним у рамках державно"приватного парт"

нерства; приватний партнер може призупинити або відмо"

витися від виконання інвестиційних зобов'язань, якщо

ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) приватного

партнера, що підлягають державному регулюванню, не є

економічно обгрунтованими і відсутня належна компен"

сація тощо [8].

ВИСНОВКИ
Фінансово"економічна нестабільність в Україні, яка

спостерігається з 2014 року, призвела до уповільнення

інвестиційних процесів, що є негативним чинником зро"

стання економіки.

Дослідивши погляди вчених ми прийшли до висновку,

що інвестиційний потенціал можна визначити, як сукупність

можливостей залучення інвестиційного капіталу в еконо"

міку держави та найдоцільніше його використання для

створення сприятливих умов розвитку економіки, він за"

лежить від створених в Україні умов: інвестиційної приваб"

ливості та клімату.

У статті було окреслено обсяги іноземних інвестицій в

економіку країни, визначено основні країни"інвестори,

досліджено розподіл інвестицій між галузями та регіона"

ми і відповідно до цього можна стверджувати, що інвести"

ційний потенціал не є повністю розкритим і використаним,

наявна ситуація в країні впливає на розміри інвестицій і на

кількість країн, які вкладають у нашу економіку, однак для

виходу з кризи постає необхідність залучення довгостро"

кових інвестицій. Також було визначено, що основними

причинами, які перешкоджають розвитку і залученню но"

вих інвесторів, є інфляційні процеси, низька ліквідність

кіпіталовкладень, корупція, недосконала законодавча си"

стема.

Отже, щоб подолати проблему низької інвестиційної

привабливості нам необхідно вдатися до дій, які б активі"

зували інвестиційну діяльність та мінімізували ризики інве"

сторів, особливо у правовому полі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
І АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Організація обліку виробничих витрат залежить від

специфіки галузі, організації виробництва, і складності

технологічних процесів, асортименту послуг і продукції,

організаційної структури підприємства.

У системі показників ефективності виробництва,

особливе місце налижить собівартості, оскільки в ній

сконцентровані основні показники господарської і ви"

робничої діяльності, а саме: ефективність використан"

ня фінансових, матеріальних, трудових і інших ресурсів,

а отже, якість функціонування працівників, топменедж"

менту і підприємства в цілому, їх переваги, досягнення і

втрати та недоліки.

Собівартість виробництва безпосередньо впливає

на рентабельність, прибуток та бюджет.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Собівартість продукції досліджувалися як вітчиз"

няними, так і іноземними дослідниками: Є.А. Аткінсон,

К. Друрі, Л.М. Чернелевський, О.А. Петрик, М.С. Пуш"

кар, В.Ф. Палій, В.В. Сопко, М.Д.Осадчий тощо.
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PRODUCT SAVING AS AN IMPORTANT INDICATOR OF EFFICIENCY OF AVIATION
ENTERPRISES 'WORK

У статті розглянуті поняття вартості, собівартості, витрат, ціни. Окреслено методологічні на�
прями і методичні прийоми управління собівартістю продукції (товарів, послуг) та співвідно�
шенням її складових із метою її зниження для максимізації прибутку.

Розглянуті елементи міжнародної та вітчизняної систем обліку виробничих і облікових опе�
рацій при аналізі й аудиті складових собівартості продукції (послуг) авіапідприємств.

The article deals with the concept of cost, cost, cost, price. The methodological directions and
methodical methods of managing the cost of products (goods and services) and the ratio of its cladows
with the purpose of reducing it to maximize profits are outlined.

The elements of international and domestic accounting systems of production and accounting
operations are considered in the analysis and audit of components of the cost of production (services)
of airlines.

Ключові слова: суб'єкт господарювання, бухгалтерський облік, звітність, управлінський облік, со�

бівартість, витрати виробництва (збуту), калькулювання, зниження собівартості, калькуляція вироб�
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Напрями зниження собівартості продукції розгля"

нуті в роботах таких вчених"економістів, як: Шегда А.В.,

Білуха М.Т., Бойчик І., Бутинець Ф.Ф., Покропивний М.Г.

та інших авторів.

Більшість економістів (Аткінсон Ентони А., Старо"

дубцева Е.Б., Банкер Раджив Д., Вахрушина М.А., Ка"

меницер С., Каплан Роберт С., Карпова Т.П., Комісаро"

ва І.П., Кондраков Н.М., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А.,

Янг Марк С.) під "собівартістю" розуміють вартість ре"

сурсів використаних при виробництві і збуті продукції

(послуг). Проте, "собівартість" слід розглядати й як ка"

тегорію економічну, й як показник ефективності фінан"

сово"господарської діяльності авіа" підприємства, що

безпосередньо впливає на прибуток.

Методичні положення управління собівартістю аві"

апромисловості (авіабудування, експлуатація повітря"

них суден, супутній сервіс) вимагають уточнення, допов"

нення і поглиблення.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Огляд опублікованих робіт та господарська прак"

тика свідчать про неповну опрацьованність проблем виз"
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начення змісту та цілей обліку, аудиту та аналізу собі"

вартості продукції (послуг) вітчизняних авіапідприємств,

їхньої економічної природи створення, вдосконалення

інструментарію оцінки ефективності управління собівар"

тістю в частині їхніх розмірів і співвідношення її скла"

дових та їх оптимізації.

Терміном "собівартість" як економічним поняттям

багато практиків і науковців оперують тільки як катего"

рією, напряму пов'язаною з ціною, вартістю, витрата"

ми, втратами, браком при виробництві, при прогнозу"

ванні, плануванні, калькулюванні, обліку й аналізі вит"

рат [19, с. 13]. Отже, термін "собівартість" у сучасній

економічній теорії є неоднозначним, тобто — диску"

сійним.

Деякі автори визначають собівартість як частину

вартості, витрати на оплату праці і спожиті засоби ви"

робництва [12, с. 90].

В англомовній літературі з методології і методики

обліку застосовується термін "cost", який в залежності

від бізнесової ситуації характеризує ціну, витрати (зат"

рати), вартість, собівартість. Разом із тим, у західноєв"

ропейській літературі "Selbskosten" (німецькою) та "prix

de revient" (французькою) перекладається як "со"

бівартість" [19].

Існує багато визначень собівартості, які важко по"

рівнювати, оскільки вони відображають різні її сторо"

ни, проте, автори вважають, що домінантою в поняттях

витрат (затрат), вартості і собівартості є цілеспрямо"

ваність на отримання прибутку при використанні

підприємством ресурсів, які мають певну ціну [9, с. 82].

МЕТА СТАТТІ
Ціль статті — переглянути ітерації створення систе"

ми управління собівартістю (планування, облік, аналіз,

заходи зниження, аудит), проаналізувати складові со"

бівартості, з урахуванням досвіду вітчизняної і закор"

донної практики, а також дослідити найбільш опти"

мальні шляхи її зниження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При врахуванні виробничих витрат, калькулювання

собівартості продукції є важливою задачею бухгал"

терського обліку, оскільи собівартість — це головний

показник, що характеризує рентабельність і прибут"

ковість виробництва, які напряму корелюють із скоро"

ченням витрат і конкурентоспроможністю авіапідприє"

мства.

Собівартість є, по"перше, категорією виробництва,

а по"друге — вона відбиває виробничі відносини з роз"

поділу готової продукції, оскільки заробітна плата —

це категорія розподілу, яка входить до вартості продук"

ту, а це — категорієя саме виробництва [11].

Така класифікація розмежовує складові собівар"

тості як за економічним змістом (витрати на управлін"

ня, основні виробничі витрати,), так і за способом роз"

поділу (змінні і умовно"постійні), що дає змогу визна"

чати вплив на собівартість обсягів виробництва за ви"

дами продукції, термінів освоєння нового асортименту

витрат на управління тощо.

Розрахункову, виробничу, фактичну і повна комер"

ційна собівартість розрізняються в залежності від фун"

кціонального призначення.

Розрахункова — фіксує затрати, очікувані на період

реалізації певної виробничої програми авіапідприєм"

ства.

Виробнича — відбиває витрати на випуск продукції

(послуг) та загальноуправлінські, вона не фіксує поза"

виробничих витрат.

Фактична — відбиває суму витрат за певний період

і на відміну від розрахункової включає збитків від фор"

смажорних обставин (стихійного лиха, техногенних ка"

тостроф) штрафи, неустойки, пені тощо.

Комерційна — повна виробнича собівартість і ви"

трати на реалізацію.

Собівартість та прибуток є обов'язковими елемен"

тами ціни, тому що відшкодування понесених витрат і

обов'язкове одержання прибутку є основними умова"

ми надання послуг і виробництва продукції.

Оскільки отримання прибутку і відшкодування вит"

рат виробництва і збуту є обов'язковими умовами

відтворення, остільки прибуток і собівартість є необ"

хідними елементами ціноутворення підприємства. Інші

елементи у ціні є другорядними і залежать від виробни"

чої галузі. Тому ціни на разні види продукції (товари,

послуги) можуть мати різну структура, тобто містити

різний склад елементів [22].

Іншою важливою складовою собівартості є витрати

і їх класифікація. Поняття "економічні витрати" ширше

за поняття "собівартість", воно більш ємне. Собівартість

продукції є явними витратами і відповідає обліковим

"бухгалтерським" даним за своїм складом. Тобто собі"

вартість реалізує облікову функцію, а витрати — управ"

лінську [11].

Витрати виробництва за кордоном мають багато

варіантів класифікації, що за змістом схожі із класифі"

кацією витрат наразі і в Україні, але вони застосовують

іншу термінологію і мають певну особливість у відне"

сенні до конкретної класифікаційного угрупування. Так,

виробничі витрати вони поділяють на явні й імпліцитні

(неявні). Явні — прямі платежі постачальникам необхі"

дних ресурсів, заробітна плата, комісійні посередникам

і постачальникам, виплати банкам і оплата транспорт"

них послуг тощо.

Як правило, імпліцитні витрати підприємства не

фіксуються у бухгалтерської звітності. До неявних

(імпліцитних) витрат відносится споживання ресурсів,

які належать власникам підприємства. Вони не перед"

бачені контрактами, і тому залишаються недоотрима"

ними, проте не стають менш реальними від цього. Ши"

роко використовується угруповання витрат обігу за

принципом "постійні та змінні", що відповідає класифі"

кації, прийнятій в Україні, хоча існують і відмінності в

сприйнятті понять постійних і змінних витрат. Розрахун"

ки здійснюють окремо за кожним видом продукції.

Потім вираховується її собівартість [19].

Поняття собівартості виробництва та реалізації і

кошторису виробництва треба розрізняти, оскільки

вони, безумовно, пов'язані одне з одним, проте не збіга"

ються, оскільки кошторис складають витрати, пов'язані

з основною виробничою діяльністю незалежно від того,

чи відносять їх на собівартість продукції, чи ні.

Кошторисна собівартість є базою при обчисленні

планової собівартості продукції, що дозволяє прогно"

зувати рівень майбутніх витрат, а також можливість оці"
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нити замовнику межі для торга, контролювати подат"

ковими інституціями прибутки конкретної бізнесової

угоди.

Розглянемо кошторис витрат і калькуляція собівар"

тості підприємства. Насамперед слід визначити, чим

відрізняється кошторис від калькуляції. Відмінність ста"

тей калькуляції від аналогічних елементів витрат (кош"

торис) полягає в тому, що в першому випадку врахову"

ються тільки витрати на певний виріб, а в другому — всі

витрати підприємства, незалежно від того, де і на які

потреби вони були здійснені.

Побудова обліку операційних витрат підприємства

за економічними елементами (кошторис) регламентуєть"

ся чинним Положенням (стандартом) бухгалтерського

обліку № 16 "Витрати". Згідно з цим Положенням стан"

дартом бухгалтерського обліку в Україні передбачене

таке групування витрат на виробництво:

— матеріальні витрати;

— оплата праці;

— відрахування на соціальні заходи;

— амортизація основних засобів і нематеріальних

активів;

— інші операційні витрати.

Загальну суму витрат за економічними елементами

визначають за формулою:

(1),

де С
п
 — повна собівартість;

В
м
 — витрати на сировину і матеріали;

В
зп

 — витрати на заробітну плату;

В
сп

 — відрахування на соціальні потреби;

А — амортизація;

В
ін
 — інші операційні витрати [12].

Оцінка матеріальних ресурсів, що включаються до

собівартості, визначається виходячи з ціни придбан"

ня, митних зборів, вартості послуг товарних бірж, ко"

місійних та інших надбавок постачальницьким, посе"

редницьким і зовнішньо"торговельним організаціям,

а також плати стороннім організаціям за транспорту"

вання. Проте, угруповання витрат їхніми за елемен"

тами є непридатним для розв'язання низки організа"

ційних і облікових питань, пов'язаних із прогнозуван"

ням і контролем за їх витрачанням [22]. На базі по"

елементного угруповання витрат не можна визначити

собівартість одиниці продукції, величини загальнови"

робничих, загальногосподарських та комерційних

витрат. У зв'язку з цим більш придатним є групування

витрат за статтями калькуляцій, що дозволяє визна"

чити їх за місцем їх походження, видами продукції,

виробничим призначенням (виробництво, обслугову"

вання, ремонт, модернізація, маркетинг, управління

тощо).

Прибутковість — остаточний покажчик функціону"

вання авіапідприємств, який напряму залежить від со"

бівартості продукції і визначається як сума сукупних

витрат, поділених на кількість одиниць виробленої про"

дукції (наданих послуг), вона характеризує середні ви"

трати на одиницю продукції і розраховується за фор"

мулою:

C = Взаг / VBП (2),

де C — прибутковість;

Взаг — величина витрат на виготовлення продукції;

VBП — обсяг виготовленої продукції [6].

Собівартість одиниці продукції (робіт, послуг) ви"

користовуються в обгрунтування і визначенні ціни про"

дукції.

Проте галузева собівартість даного виду продукції

показує середній за галуззю рівень техніки, організації

виробництва, продуктивність праці та прогресуючих

норм витрат матеріальних ресурсів. Цей показник мож"

на обчислити за формулою:

(3),

де С
гі
 — середньогалузева собівартість і"го виробу;

С
і
 — індивідуальна собівартість з виробництва і"го

виробу на і"му підприємстві;

О
ті
 — обсяг товарної продукції з виробництва і"то

виробу на і"му підприємстві;

К — кількість підприємств галузі, що випускають і"й

виріб [12].

Визначення собівартості одиниці продукції за вста"

новленими статтями (номенклатурою) витрат називаєть"

ся калькулюванням. Проте розрізняють калькулюван"

ня планової (обчислюється за плановими нормами і нор"

мативами) та звітної собівартості (розраховується за

фактичними даними) [8].

Визначення собівартості одиниці продукції за вста"

новленими статтями (номенклатурою) витрат називаєть"

ся калькулюванням. Проте розрізняють калькулюван"

ня планової (обчислюється за плановими нормами і нор"

мативами) та звітної собівартості (розраховується за

фактичними даними).

У країнах розвинутої ринкової економіки широко за"

стосовується облік витрат за неповної собівартості, коли

в калькуляцію включають не всі витрати на виробництво і

збут продукції. Частину накладних витрат не відносять до

собівартості окремих виробів, а безпосередньо відніма"

ють з виручки за певний період при визначенні прибутку.

Класичним методом калькулювання за неповної собівар"

тості є облік за системою "директ"костинг", коли до со"

бівартості окремих видів продукції відносять тільки прямі

витрати, а до фінансового результату — непрямі [19].

До переваг даного принципу калькулювання треба

віднести:

— аналіз беззбитковості на базі розподілу витрат

на постійні та змінні;

— гнучке ціноутворення, що дозволяє збільшити

конкурентоспроможність продукції;

— визначення прибутку від продажу кожної додат"

кової одиниці продукції;

— планування цін і знижок на певний обсяг прода"

жу [15].

У підприємствах авіаційного транспорту собівар"

тість калькулюється за такими видами діяльності:

— перевезення (пасажирські та вантажні), інші по"

льоти авіатранспорту;

— аеропортове обслуговування пасажирів, повітря"

них суден та вантажів;

— аеронавігаційне обслуговування польотів у ме"

жах повітряного простору України);

— забезпечення послугами зв'язку;

— технічне обслуговування радіоелектронного об"

ладнання радіоелектронного обладнання та засобів

зв'язку;
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— реалізація послуг із перевезень та інших необ"

хідних робіт із застосування авіації в народному госпо"

дарстві (ЗАНГ);

— матеріально"технічне постачання та роботи, що

забезпечують пасажирські та вантажні перевезення та

ЗАНГ [10, с. 224].

Калькуляції собівартості у авіапасажирських та авіа"

транспортних підприємствах проводяться за такими

об'єктами:

— вид діяльності (перевезення, ЗАНГ, аеропорто"

ве обслуговування, аеронавігаційне обслуговування, ма"

теріально"технічне обслуговування та інші види діяль"

ності);

— вид повітряних суден;

— вид перевезень (на внутрішніх лініях, міжнародні,

вантажні, пасажирські, поштові; регулярні, нерегу"

лярні;);

— види робіт ЗАНГ (авіахімічні, протипожежні,

аерофотознімальні тощо);

— авіарейс;

— повітряне сполучення (авіалінія);

— види послуг при оформленні та продажі авіак"

витків;

— вид аеронавігаційного обслуговування;

— вид послуг зв'язку;

— вид технічного обслуговування;

— вид додаткових пасажирських та клієнтських по"

слуг [10, с. 231].

Оцінка споживчої вартості — метод, що грунтується

на оцінці споживчого ефекту, який має споживач від ви"

користання товару. Цей метод ціноутворення має певний

ризик внаслідок невиправданого завищення або зани"

ження ціни. Ціна — це грошовий вираз вартості, кількості

грошей, що сплачується або одержується за одиницю

товару або послуги і метод "очікуваного прибутку" най"

частіше застосовують тоді, коли авіапідприємство пла"

нує укласти контракт і пропонує ціни нижчі, ніж іконку"

ренти, а отже — має шанси виграти битву за оборудку.

Ціноутворення напряму впливає на величину прибут"

ку підприємства. Його Методологія єдина для будь"яко"

го підприємства.

Ціна — це категорія кон'юнктурна, на яку впливає

економічних, психологічних, політичних та соціальних

чинників у комплексі. Ціноутворення і цінове плануван"

ня невід'ємне від процесу планування маркетингового.

В Україні основним виробником авіаційної техніки,

в основу якої становлять газотурбінні двигуни для ци"

вільної та військової авіації є АТ "Мотор Січ". Воно та"

кож виготовляє промислові газотурбінні прилади для

енергетичного та газоперекачувального обладнання.

Зростання вартості ресурсів, насамперед трудових

та енергетичних (зростання цін на електроенергію —

22,5%, на газ для промислових потреб — 50,7%) є не"

гативними чинників при виробництві та реалізації про"

дукції, яке. частково компенсується заходами з ресур"

созбереження [18].

Протягом 2015—2016 рр. основним методом ціно"

утворення АТ "Мотор Січ" був метод "витрати плюс при"

буток", тобто метод витратного ціноутворення.

Витрати підприємства на виробництво високі і ста"

новлять в цілому 69,6%, а за окремими видами авіад"

вигунів — 72% — 82%, оскільки вартість виробництва

залежить від вартості матеріальних ресурсів, частка

яких в обсязі витрат становить приблизно 40—50%.

Витрати на збут товарній продукції дорівнюють 10,5%,

а за окремими видами двигунів — до 4% [18].

Методичні підходи до ціноутворення підприємства

відповідають загальним напрямам у машинобудівному

комплексі.

Наразі на підприємстві упроваджено нормативний

метод ціноутворення.

При визначенні ринкової потреби і можливостей

щодо виробництва очікуваної продукції розраховуєть"

ся прогнозний рівень собівартості конкретної асорти"

ментної позиції з урахуванням її конструктивної та тех"

нологічної складності і збутових витрат.

Таким чином, ціна включає прогнозовану со"

бівартість одиниці продукції та прибуток і має відшко"

дувати всі виробничі та реалізаційні витрати авіапід"

приємства. Порівняння ринкової ціни і ціни АТ "Мотор

Січ" дозволяє визначити, чи доцільне виробництво пев"

ної продукції.

Отже, вірне визначення собівартості має надзвичай"

ну важливість, оскільки чим досконалішим є організа"

ція обліку та застосовані прийоми і методи калькулю"

вання, тим за допомогою аналізу простіше виявити ре"

зерви зниження собівартості продукції.

Як економічний і соціальний ефект, зниження со"

бівартості продукції полягає у:

— появі можливості розширеного відтворення через

збільшення прибутку у розпорядженні підприємства;

— можливості вдосконалення матеріального стиму"

лювання персоналу і вирішення соціальних проблем

підприємства;

— поліпшенні фінансової стійкості (і прибутковості)

підприємства, а отже зниженні ймовірності його банк"

рутства;

— можливості зниження ціни продукції, що дозво"

ляє підвищити її конкурентоздатність і збільшити обсяг

реалізації [13, с. 29].

Для виявлення резервів зниження собівартості не"

обхідно визначити фактори, які її обумовлюють, тобто

всю сукупність рушійних сил і причин, які визначають

рівень та динаміку собівартості.

Першим і найважливішим джерелом зниження со"

бівартості продукції є зростання продуктивності праці [16].

Друге джерело — застосування альтернативних

видів матеріалів, комплектуючих, сировини, енергетич"

них ресурсів. Тим самим може бути підвищені якість, а

отже, і конкурентоспроможність продукції, і за рахунок

цього можуть бути знижено витрати і збільшені прибут"

ки авіапідприємства [20].

Одним із головних чинників зменшення собівартості

є підвищення технічного рівня виробництва. Це дося"

гається за рахунок впровадження оновленої технології,

автоматизації і механізації процесів виробництва; покра"

щення використовування нових видів матеріалів і сиро"

вини; зміни технічних характеристик виробів; а також

інших факторів, що підвищують загальний технічний

виробничий рівень [21].

Основні техніко"економічні фактори можна поділи"

ти на чотири групи:

1) фактори, що визначаються технічним рівнем ви"

робництва;
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2) фактори, які визначаються ступенем виробничої

організації та управління;

3) фактори, які пов'язані зі зміною обсягу продукції

та її номенклатури;

4) фактори народногосподарського впливу.

Ступінь впливу на собівартість (її структуру та рі"

вень) відрізняється для кожної групи факторів, які де"

тально аналізуються за кожною статтею витрат, фак"

тичні результати зіставляють з даними за минулі періо"

ди або за плановими показниками. Виявлені відхилен"

ня є предметом факторного аналізу, який нині набуває

особливого значення. Функціонально"вартісний аналіз

(ФВА) витрат на виробництво і реалізацію продукції

виходить з того, що у виробництві будь"якого виробу є

надлишкові витрати. НТП створює умови, за яких вит"

рати, які були необхідні раніше, з часом перестають бути

обов'язковими і переходять у розряд другорядних, або

і зовсім непотрібних. Результатом ФВА є зниження вит"

рат на одиницю продукції, при припустимому дозволе"

ному зниженні технічних параметрів продукції до їх

функціонально мінімального рівня. Об'єктом аналізу є

не тільки в цілому продукт (товар, виріб, послуга), але і

його складові, а також технологічні процеси виробниц"

тва й організація праці [15, с. 41].

Нами виявлені такі основні фактори зниження со"

бівартості продукції:

— підвищення технічного (технологічного) рівня

виробництва;

— зміна структури, асортименту та поліпшення

якості продукції.

— упровадження наукової організації праці;

— поліпшення організації виробництва;

— удосконалення управління виробництвом і ско"

рочення витрат на нього;

— поліпшення матеріально"технічного забезпечення;

— скорочення транспортно"складських витрат;

— поліпшення використання основних виробничих

фондів;

— відносне скорочення умовно"постійних витрат у

результаті зростання обсягу виробництва.

ВИСНОВКИ
Собівартість виробництва характеризує ступінь ви"

користання всіх ресурсів авіапідприємства. Чим інтен"

сивніше воно використовує ресурси, тим нижчою є со"

бівартість його продукції, яка є найважливішим показ"

ників ефективності діяльності авіапідприємства. Взає"

мозв'язок собівартості і ціни виявляється у тому, що

собівартість є основою ціни товару і водночас обмеж"

ником для виробництва.

Перспективи подальших досліджень у даному на"

прямку можуть бути пов'язані з ув'язкою комплексу за"

ходів щодо оптимізації витрат на виробництво продукції

за критерієм оптимізації, в якості якого може виступати

максимізація інтегрального показника результативності

фінансово"господарської діяльності авіапідприємст"

ва — прибутку.

Треба поточнити, що саме авіапромислове чи авіат"

ранспортне (інше сервісне) підприємство може само"

стійно визначати в калькуляціях у залежності від спе"

цифіки його діяльност, особливостей виробничого про"

цесу складання літаків та забезпечення їх експлуатації,

а також періоду складання калькуляцій. Зокрема цей

вибір обов'язково повинен бути зазначений в наказі про

облікову політику підприємства, щи вимагає певного ме"

тодичного опрацювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вирішення проблеми доступності лікарських засобів

з відповідною якістю слід здійснювати через орієнтири на

досвід найбільш розвинених країн. У першу чергу такий

аспект регламентований чинною нормативно"правовою ба"

зою. Формально всі держави"члени ООН декларують фун"

даментальне право людини на доступну медицину як ос"
нову державної політики, але реально забезпечити право

своїх громадян на доступну й якісну медицину через різні

фактори можуть тільки найбільш розвинені країни світу [7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування й реалізації регуляторної по"

літики у сфері торгівлі лікарськими засобами в Україні та

за кордоном вивчали О. Л. Білозір, О. Глущенко, О. Жу"

лінська, І. Колупаєва, Т. Мельник, Н. Осадча, О. Літвінов,

К. Ляпіна, М. Погрібняк, А. Шульга, О. Юлдашев, І. Ясіновсь"

ка та ін. Реформування регуляторної політики в цілому, й у

сфері торгівлі лікарськими засобами зокрема, яке відбу"

вається у розвинених країнах, свідчить про необхідність

удосконалення цього напряму державного впливу, тому ви"

щеозначені питання потребують подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Забезпечення споживачів доступними та якісними

лікарськими засобами є контрольованим і регульованим

процесом у світі. Проте шляхи регулювання досить відмінні

в окремих країнах, на що впливає історичний досвід і різни"

ця в законодавстві. Окремі дослідження методів регулятор"

них впливів на сферу торгівлі лікарськими засобами дозво"

ляють ознайомитись зі світовим досвідом і, відповідно, оці"

нити ситуацію в Україні, що має значення також з огляду на

процеси глобалізації, створення уніфікованих стандартів,

тенденції у змінах законодавства в інших країнах.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення доступності до якісних лікарських засобів

у провідних країнах здійснюється не лише в загальній його
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частині відносно тих лікарських засобів, що користуються най"

вищим попитом. Ознакою розвиненого суспільства є наявність

якісних та доступних препаратів. Логічна закономірність їх

поширення у провідних суспільствах є свідченням ресурсних

можливостей держави для створення сприятливих умов життє"

діяльності та підтримки суспільного здоров'я. У ЄС питанню

забезпечення населення рідкісними лікарськими засобами

приділяється особлива увага. Тут діє Ухвала Європейського

парламенту "Про лікарські засоби для лікування рідкісних хво"

роб", в якій чітко визначені всі основні вимоги відносно сфери

реєстрації та відпуску орфанних ліків [1]. Також функціонує

Європейський комітет експертів з рідкісних захворювань. Вра"

ховуючи кращий світовий досвід проведення регуляторних

реформ у світі слід зазначити, що одним із обов'язкових еле"

ментів успішної регуляторної політики є наявність особливої

процедури прийняття регуляторних актів, що передбачає обо"

в'язкове завчасне планування розробку його проекту, підго"

товку аналізу регулюючого впливу, проведення громадського

обговорення, а також систематичне здійснення оцінки резуль"

тативності [3]. Дотримання таких чітких позицій дозволить

впроваджувати прогресивні законодавчі ініціативи в регулю"

ванні сфери торгівлі лікарськими засобами зі спрямованістю

на підвищення їх якості та доступності, як результатуючих па"

раметрів регуляторного впливу.

Фінансова доступність до продукції фокусується на окре"

мих видах ліків, а також незахищених категорій осіб. Питання

просторової доступності особливо гостро стоїть для сільських

територій з ознакою периферійності. Що ж до інформаційної

доступності, то тут вагому роль відіграє загальний розвиток

інформаційного простору в Україні з об'єктивним відображен"

ням дійсності через засоби масової інформації, інші специфічні

форми передачі відповідної інформації. Аналізуючи досвід

США з вищеозначених питань, можно виокремити, що фар"

мацевти на своїх робочих місцях в аптеках керуються реко"

мендаціями Управління з контролю за якістю харчових про"

дуктів і лікарських препаратів (FDA) США (Electronic Orange

Book FDA), де препарати розподілено на категорії. Зокрема

до категорії А належать препарати, терапевтична ефективність

яких відповідає оригінальним препаратам або рекомендаціям
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ВООЗ для порівняння, до категорії В — засоби, які з різних

причин на даний момент не можна вважати терапевтично екв"

івалентними до відповідних препаратів порівняння [2]. Для по"

рівняння, в Україні подібний розподіл наразі не ведеться, що

понижує обізнаність споживачів в оригінальній чи генеричній

приналежності купованого ними препарату. Питання забезпе"

чення якості лікарських засобів в Україні забезпечується за

умов дотримання стандартів виробничої практики GMP EC, до

основних елементів якої відносять: відповідність технологіч"

ної та контрольної документації на підприємстві, змісту реєст"

раційного досьє на відповідний препарат; жорсткий контроль

за дотриманням правил виробництва лікарських засобів згідно

вимог GMP; забезпечення населення ефективними і гаранто"

вано безпечними лікарськими засобами високої якості; здо"

ров'я пацієнта; гарантування національної безпеки.

Світовий досвід інфраструктурного забезпечення надан"

ня послуг (стосується рівня сервісного обслуговування, мож"

ливостей комфортної купівлі й ознайомлення з лікарськми

засобами в першу чергу через аптечну мережу. У середньому

по Україні одна аптека разом з аптечним пунктом обслугову"

ють 2400 осіб. Для прикладу, в Європі середня кількість насе"

лення, що припадає на одну аптеку, коливається від 2641 у

Франції, 3883 — у Німеччині, 6094 — у Польщі і до 17869 чо"

ловік у Данії [1]. Порівняння з показниками розвинених країн

говорить про достатню комерційну прибутковість аптечного

бізнесу в Україні та поширеність аптечних кіосків. Відтак, по"

ступова їх ліквідація є цілком виправданою (за винятком

сільської місцевості), оскільки саме дані суб'єкти в ході пере"

вірок часто виступали порушниками регламентованих стан"

дартів. Окрім того вимагає оптимізація аптечної мережі в регіо"

нах України задля кращого контролю якісних аспектів їх діяль"

ності. Наряді з доцільністю діяльності аптечних кіосків постало

питання Інтернет"аптек. Така практика продажу лікарських за"

собів поширена в США ще з 90"х років ХХ століття. Їх приклад

наслідували локальні аптечні установи, створюючи Інтернет"ре"

сурси як додаток до своєї основної діяльності. Розвиток цього

бізнесу в Європі проходив більш повільними темпами. Відносно

невелика кількість країн ЄС жорстко регулює діяльність Інтер"

нет"аптек за допомогою обов'язкової спеціальної реєстрації,

внаслідок чого такі компанії змушені працювати в рамках зако"

нодавчого поля певної країни. Серед них — Данія, Німеччина,

Нідерланди, Швеція, Швейцарія та Великобританія [1]. Для Ук"

раїни поширення Інтернет"аптек наразі є дискусійним у силу низь"

кої правової культури населення та порушення інституту відпов"

ідальності за якість лікарських засобів. Така форма купівлі може

бути особливо корисна для осіб з обмеженими фізичними мож"

ливостями. Тому в Україні доцільно поступово легалізовувати

продаж ліків через Інтернет — причому не з дозволом, наприк"

лад, тільки безрецептурних препаратів, як це є в Іспанії та Чехії,

а через сайти, що належать зареєстрованим аптекам з відповід"

ними формами контролю.

ВИСНОВКИ
Здійснено аналіз закордонного досвіду з регулювання

сфери торгівлі лікарськими засобами. Потребує подальшого

дослідження пошук оптимального варіанту шляхів регулюван"

ня сфери торгівлі лікарськими засобами в Україні з урахуван"

ням світового досвіду та адаптації до реалій вітчизняного інсти"

туційного середовища.

Література:

1. European experiences with prescription drug pricing.

France, Norway and the United Kingdom [Електронний ре"

сурс]. — Режим доступу:http://assets.aarp.org/

www.aarp.org_/cs/gap/ldrstudy_prescdrugs.pdf
2. Пашков В.М. Реєстрація цін на фармпродукцію: по"

рядок її відпуску [Електронний ресурс]. — Режим досту"

пу: http://www.apteka.ua/article/138981

3. Півень О., Снєгирьов Ф. Мировой опыт ценообразо"

вания на лекарственные средства [Електронний ресурс]. —

Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/13798

4. Півень О., Нестеренко Л., Журавель В.. Центральна та

Східна Європа: основні принципи ціноутворення на готові

лікарські засоби [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.apteka.ua/article/13814

5. Погрібняк М. Запровадження регуляторної політики в

Україні та державах Європейського Союзу / М.А. Погребняк/

/ Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівсько"

го регіонального інституту державного управління Національ"

ної академії державного управління при Президентові Украї"

ни / За заг. ред. В.С. Загорського, А.В. Ліпенцева. — Львів:

ЛІДУ НАДУ, 2007. — Вип. 12.

6. Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності [Електронний ресурс] / Закон Ук"

раїни. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/1160"15

7. Регуляторна реформа в Україні: напередодні нового

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

com.ua/ pub/files/32/34/ps _ukr_199906 _06. pdf

8. Сайт газети "Аптека" [Електронний ресурс]. — Режим

доступу:http://www.apteka.ua

9. Сайт Міністерства Охорони здоров'я України [Елект"

ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua

10. Шульга А. Засоби підвищення ефективності регуля"

торної політики у країнах ЄС [Текст] / А.В. Шульга // Збірник

наукових праць Науковий вісник Академії муніципального уп"

равління: Сер. "Управління", 2014. — Вип. 2. — С. 285—299.

References:

1. AARP (2006), "European experiences with prescription

drug pricing. France, Norway and the United Kingdom", available

at: http://assets.aarp.org/www.aarp.org_/cs/gap/

ldrstudy_prescdrugs.pdf (Accessed 25 Oct 2017).

2. Pashkov, V.M. (2012), "Registration of prices for

pharmaceutical products: the order of its release", available at:

http://www.apteka.ua/article/138981 (Accessed 25 Oct 2017).

3. Piven', O. and Sniehyr'ov, F. (2003), "World experience

pricing for medicines means", available at: http://www.ap"

teka.ua/article/13798 (Accessed 25 Oct 2017).

4. Piven', O. Nesterenko, L. and Zhuravel', V. (2003), "Central

and Eastern Europe: Basic pricing principles for finished

pharmaceutical", available at: http://www.apteka.ua/article/

13814 (Accessed 25 Oct 2017).

5. Pohribniak, M. (2007), "The introduction of regulatory

policy in Ukraine and the European Union states",

Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr.

L'vivs'koho rehional'noho instytutu derzhavnoho upravlinnia

Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry

Prezydentovi Ukrainy, vol. 12.

6. Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "On the

Principles of Regulatory Policy in Economic Activity", available

at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1160"15 (Accessed

25 Oct 2017).

7. International Centre for Policy Studies (1999), "Regulatory

reform in Ukraine: on the eve of a new phase", available at: http:/
/icps.com.ua/pub/files/32/34/ps_ukr_199906_06.pdf

(Accessed 25 Oct 2017).

8. Apteka (2017), available at: http://www.apteka.ua

(Accessed 25 Oct 2017).

9. Ministry of Healthcare of Ukraine (2017), available at:

http://www.moz.gov.ua (Accessed 25 Oct 2017).

10. Shul'ha, A. (2014), "Tools for improving the efficiency of

regulatory policy in EU countries", Zbirnyk naukovykh prats'

Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia: Seriia

"Upravlinnia", vol. 2, pp. 285—299.

Стаття надійшла до редакції 01.11.2017 р.



Інвестиції: практика та досвід № 22/201746

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування єдиного внутрішнього ринку енергії є

одним з головних пріоритетів політики ЄС у сфері енер"

гетики та забезпечення енергетичної безпеки. У зв'язку

з цим в ЄС створюється єдиний інтегрований конкурен"

тний ринок природного газу і на даний час досягнуто

значних успіхів у цьому напрямі.

УДК 338.45:622.324

М. В. Музиченко,
старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ
ЄС: СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

M. Muzychenko,
Senior Lecturer of the department of international economic relations,
V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

EU MODERN NATURAL GAS MARKET: STRUCTURE AND DEVELOPMENT TRENDS

У статті розглянуто основні аспекти сучасного ринку природного газу ЄС: первинне вироб�
ництво, валове внутрішнє споживання, імпорт та експорт. Шляхом аналізу статистичних мате�
ріалів щодо основних складових ринку природного газу визначено основні тенденції розвитку
ринку природного газу ЄС за останні сім років. Крім того, проаналізовано поточну залежність
держав�членів ЄС та Євросоюзу в цілому від імпорту природного газу.

У ході проведеного аналізу поточного стану та прогнозів розвитку ринку природного газу роз�
глянуто існуючий та перспективний портфелі постачальників природного газу до ЄС.

The article considers and analyzes the main aspects of the EU modern natural gas market — primary
production, gross domestic consumption, import and export. Based on the analysis of statistical
materials on the main components of the natural gas market over the past seven years, the main
trends of the EU natural gas market development have been identified. Also considered is such an
important aspect of the natural gas market as the current dependence of the EU Member States and
the EU as a whole on imports of natural gas.

On the basis of the analysis of the current state and forecasts of the development of the natural
gas market, current and prospective portfolios of natural gas suppliers to the EU are considered.

Ключові слова: ринок природного газу ЄС, експорт природного газу, імпорт природного газу, зріджений

природний газ.

Key words: EU natural gas market, natural gas export, natural gas import, liquefied natural gas.

Підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною

обумовлює необхідність дослідження позитивного досві"

ду ЄС в енергетичній і, зокрема, газовій сфері, з'ясування

сучасної структури та тенденцій розвитку ринку природно"

го газу ЄС, що є невід'ємною складовою для повноцінного

формування національного конкурентного ринку природ"

ного газу та забезпечення енергетичної безпеки України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основні аспекти сучасного ринку природного газу

ЄС, його структура, складові та тенденції розвитку є

предметом дослідження таких вітчизняних та іноземних

вчених як С. Бевз, M. Браун, Г. де Вріс, Д. ван Вурен,

І. Гайдуцький, К. Денчев, Дж. Джеуелл, Д. Джонссон,

О. Дзьоба, Ю. Дзядикевич, М. Земляний, О. Калінічен"

ко, О. Кириленко, Є. Крижанівський, Б. Круйт, К. Мар"

кевич, Ф. Орекчіні, А. Прокіп, В. Саприкін, А. Сухору"

ков, Б. Совакул та ін.

Слід зазначити, що сучасний ринок природного

газу ЄС перебуває у стадії динамічної трансформації

в напрямі формування єдиного інтегрованого конку"

рентного лібералізованого ринку природного газу з

вільною конкуренцією між постачальниками природ"

ного газу та біржовим ціноутворенням на високолік"

відних газових хабах, що обумовлює об'єктивну не"

обхідність продовження наукових досліджень за цією

проблематикою з метою ідентифікації та вивчення тих

поточних змін, які останнім часом відбуваються на

цьому ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є з'ясування структури та тенденцій

розвитку сучасного ринку природного газу ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Природний газ як джерело енергії, що має значні

переваги перед іншими видами палива щодо задоволен"

ня екологічних вимог (по відношенню до якості повітря

та викидів парникових газів в атмосферу), та як сирови"

на для різних галузей промисловості відіграє важливу

роль в економіці ЄС.

Для з'ясування структури та тенденцій розвитку рин"

ку природного газу ЄС детально розглянемо такі аспек"

ти європейського газового ринку як виробництво, спо"
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Рис. 1. Виробництво природного газу в ЄС за роками (у тис. тераджоулів)

Джерело: [1].

Джерело: [1].
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Рис. 2. Валове внутрішнє споживання природного газу в ЄС за роками (у тисячах тераджоулів)
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живання (попит), експорт та імпорт природного газу у

газоподібному стані (далі — природний газ) та природ"

ного газу у зрідженому стані (далі — зріджений при"

родний газ (ЗПГ)) за підсумками минулих років, вклю"

чаючи перше півріччя 2017 року.

Приведений аналіз виробництва природного газу в

ЄС за період з 2008 по 2016 рр. (рис. 1) свідчить про

стійку тенденцію зниження його рівня, яке становить

приблизно 60%.

Найбільшими виробниками природного газу ЄС є

Нідерланди, Велика Британія, Румунія, Німеччина та Іта"

лія. Характерним для більшості держав"членів ЄС є ско"

рочення власного виробництва природного газу за ос"

танні 3 роки, окрім Великої Британії, яка за цей час

збільшила внутрішнє виробництво природного газу май"

же на 13 % і стала лідером ЄС за цим показником, ви"

передивши Нідерланди, які за цей час скоротили вироб"

ництво природного газу майже на 32 % [2].

Аналіз споживчих тенденцій на європейському га"

зовому ринку за період з 2000 по 2016 рр. (рис. 2), за"

свідчив, що найбільший рівень споживання природного

газу в ЄС зафіксований у 2010 році, а найменший — у

2014 році.

Найбільш значне зростання споживання природно"

го газу в 2016 році (у порівнянні з 2015 роком) відбу"

лось у Греції (+30,2%), Швеції (+13,0%), Великобри"

танії (+12,9%), Португалії (+ 12,4%) та Ірландії

(+11,6%). Зниження споживання у відповідний період

спостерігалось в Литві ("10,9 %), Люксембурзі ("7,8 %),

Фінляндії ("6,7 %) та Нідерландах ("1,6 %) [1].

За прогнозами Міжнародного енергетичного аген"

тства з 2017 року очікується щорічне повільне знижен"
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Рис. 3. Прогноз попиту на природний газ в ЄС до 2022 року (у млрд кубічних метрів)

Джерело: [3].
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Рис. 4. Динаміка середньомісячних цін на природний газ в ЄС за роками

(у євро/мегават>година)
Джерело: [2].
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ня попиту на природний газ з сукупним зниженням при"

близно на 1,7% у 2022 році в порівнянні з відповідним

показником 2017 року (рис. 3) [3].

Переважна частка природного газу закуповується

європейськими покупцями за довгостроковими контрак"

тами і за цінами, що індексуються відповідно до ціни на

нафту за попередні шість"дев'ять місяців з використан"

ням спеціального індикатору Gas Contract Indicator

(GCI) [2; 4].

Враховуючи, що один з ключових елементів лібе"

ралізації європейського газового ринку — вільна кон"

куренція між його постачальниками та біржове ціно"

утворення на високоліквідних газових хабах, спотова

торгівля визначає основний механізм ціноутворення на

європейському ринку природного газу [5].

В останні роки маркером для європейських конти"

нентальних газових хабів вважається торгівельний май"

данчик газового хабу TTF (Нідерланди), який є одним

з найбільш ліквідних хабів та має високий ступінь інтег"

рації з іншими провідними європейськими газовими ха"

бами. Коливання цін на ньому корелюється із зміна"

ми, що відбуваються на інших континентальних хабах

ЄС, а індикатори ціни на газ використовуються для ук"

ладання довгострокових контрактів на постачання газу

[6; 7].

Континентальний газовий хаб TTF є своєрідною

відправною точкою для формування спотових цін на

природний газ в ЄС.

Динамічний розвиток спотової торгівлі в ЄС сприяв

поступовому переходу від постачання природного газу

за довгостроковими контрактами з переважною при"

в'язкою до нафтових цін, до контрактів, по яких ціна на

природний газ визначається за формулою, яка базуєть"

ся на комбінації нафтових і спотових індексів [8].

Динаміка середньомісячних цін на природний газ в

ЄС (рис. 4), свідчить що з 2014 по 2016 рр. ціни за інди"
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Рис. 5. Експорт природного газу ЄС за роками (у тис. тераджоулів)

Джерело: [1].
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Рис. 6. Імпорт природного газу та ЗПГ до ЄС за роками (у млрд євро)

Джерело: [9].
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катором GCI постійно знижувалися, а в подальшому

розпочалось їх поступове зростання.

За винятком незначного періоду часу 2016—2017

рр. спостерігається явне перевищення цін на природний

газ за індикатором GCI, над спотовими цінами, сфор"

мованими по наслідках торгів на газовому хабі TTF.

Середньомісячні ціни на природний газ в ЄС у пер"

шому півріччі 2017 року показали різноспрямовану

динаміку: ціни за індикатором GCI зросли на 19 %, а

спотові ціни на газовому хабі TTF знизились майже

на 24%.

Розглядаючи динаміку експорту природного газу ЄС

за роками (рис. 5), можна стверджувати, що починаю"

чи з 2010 року обсяг експорту неухильно збільшувався.

Лише у 2015 році цей показник дещо знизився.

Показники імпорту природного газу та ЗПГ до ЄС

розглянемо у грошових одиницях (млрд євро) та у

стандартизованих одиницях виміру енергії (млн тонн

нафтового еквівалента), які використовуються для по"

рівняння кількості енергії з різних джерел шляхом за"

стосування відповідних коефіцієнтів перерахунку. Та"

кий підхід дає можливість оцінити динаміку імпорту

за роками з урахуванням грошової цінності (волатиль"

ності цін) та енергетичної цінності природного газу

та ЗПГ.

ЄС є одним з найбільших у світі імпортерів природ"

ного газу. Аналіз динаміки імпорту природного газу до

ЄС за роками у млрд євро (рис. 6) свідчить про постійне

зростання обсягу імпорту в період з 2010 по 2012 рр.,

коли був подоланий рівень у 78 млрд євро. В подаль"

шому спостерігається стійка тенденція зниження обся"

гу імпорту природного газу.

Дослідження питання імпорту ЗПГ до ЄС у млрд євро

(рис. 6), засвідчило про наявність схожої тенденції
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Рис. 7. Імпорт природного газу та ЗПГ до ЄС за роками (у млн тонн нафтового еквівалента)

Джерело: [9].
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Джерело: [9].
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(найвищий обсяг на рівні у 17 млрд євро було досягну"

то у 2011 році, найнижчий — на рівні у 5,4 млрд євро у

2016 році) [9].

У період з 2010 по 2014 рр. постійно зменшувався й

обсяг імпорту природного газу у млн тонн нафтового

еквівалента (рис. 7).

Дещо інші тенденції встановлено при проведені ана"

лізу імпорту ЗПГ до ЄС у млн тонн нафтового еквіва"
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Рис. 9. Рейтинг залежності від імпорту природного газу держав>членів ЄС (у відсотках)

Джерело: [1].
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(постачання у млрд кубічних метрів)

Джерело: [10].

ленту (рис. 7). Так, якщо у 2011 році був досягнутий

найвищий за останні сім років обсяг імпорту на рівні у

49,4 млн тонн нафтового еквіваленту, у 2013 році він

зменшився до 27 млн тонн нафтового еквіваленту, в по"

дальшому до 2015 року збільшився до 30 млн тонн на"

фтового еквіваленту, то у 2016 році впав до найнижчо"

го за останні сім років обсягу імпорту у 25,5 млн тонн

нафтового еквівалента [9].
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Найбільш крупними зовнішніми постачальниками

природного газу до ЄС за імпортом є Росія (39,7%) та

Норвегія (34,1%) (рис. 8).

Загальна залежність ЄС від імпорту природного газу

склала у 2016 році 70,4% (рис. 9), демонструючи не"

значне зростання у порівнянні з минулим роком

(69,3%).

У 2016 року 11 держав"членів ЄС мали залежність

від імпорту природного газу на рівні 90% і вище, з яких

Бельгія, Люксембург, Литва, Естонія та Фінляндія є аб"

солютно залежними від імпорту природного газу. У той

же час єдиними чистими експортерами природного газу

в ЄС є Данія та Нідерланди [1].

Відповідно до прогнозів розвитку газового ринку ЄС

на період до 2035 року очікується, що структура поста"

чальників природного газу та ЗПГ до ЄС найближчим

часом і особливо у довгостроковій перспективі буде сут"

тєво змінюватись (рис. 10).

На перспективу до 2035 року найбільше зростання

у задоволенні потреб ЄС щодо газу належатиме саме

ЗПГ, очікується, що його імпорт у 2035 році складатиме

25% від сукупного обсягу постачання газу до ЄС, що

на 16% вище, ніж у 2014 році [10].

ВИСНОВКИ
Ринок природного газу займає певне місце в за"

гальній структурі виробництва первинної енергії в ЄС,

де частка природного газу становить приблизно 14%.

Основні тенденції розвитку ринку природного газу

ЄС:

— стійка динаміка зниження обсягів виробництва

природного газу (за період 2008—2016 рр. приблизно

на 60%);

— очікування з 2017 року щорічного повільного зни"

ження попиту на природний газ;

— розвиток спотової торгівлі природним газом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток світової валютної системи веде до зміни її

конфігурації, що змінює характер взаємодії елементів

даної системи. Існує також тенденція поступового відход"

ження від товарної економіки до інноваційної, через заг"

розу перевиробництва, яка особливо в світлі концепції ста"

лого розвитку може здійснювати все більший тиск на ком"

панії, що шукають вихід саме у інноваційності свого про"

дукту для забезпечення йому достатнього рівня збуту. Така

ситуація зумовлює необхідність підвищення уваги до гло"

бального фінансового ринку, що є дуже чутливим до не"

стабільності світової валютної системи. Саме роздуття

світового фінансового сектору зумовлене в тому числі не"

обхідністю здійснення хеджувальних операцій, що пов'я"

зані з нестабільністю обмінних курсів національних валют.

Ще однією проблемою є спекуляції на фінансових ринках,

які породжують зростання волатильності обмінних курсів

валют, особливо в періоди кризових явищ сприяючи

відтоку капіталу.
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CURRENT TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND REFORMATION

Статтю присвячено аналізу шляхів реформування найважливішої регулюючої інституції світової ва�
лютної системи — МВФ. Реформаційний процес у наявних економічних умовах є постійним, відтак, у
роботі аналізуються як наявні тренди, так і проблемні питання, які можна вирішити через майбутні ре�
форми організації. Конкретизовано здійснені кроки до покращення ефективності організації з попе�
редження кризових явищ у національних економіках, збільшення кредитного портфеля, проведення
аналітичних робіт. У той же час досліджено необхідність формального визначення суб'єкта, що викону�
ватиме роль світового кредитора останньої інстанції, а також змін у системі організації управління фон�
дом, у тому числі проблему забезпечення більш повного представництва груп країн, що наразі делегу�
ють повноваженням окремим директорам.

The article is devoted to the analysis of the IMF's reformation ways, since it is the most important regulating
institution of the world monetary system. Reformation process is constant in the current economic conditions;
therefore, the work analyzes both existing trends and issues that can be solved through the future reforms of
the organization. The author specified the steps, taken to improve the effectiveness of the organization in the
field of crises prevention, increase of crediting capacity, analytical work performance. At the same time, the
needs to identify the entity that will act as the world's lender of last resort legally, as well as changes in the
management organization of the fund, including the problem of providing more complete representation of
constituencies that are currently delegating powers to individual directors, are explored.

Ключові слова: міжнародний валютний фонд, світова валютна система, кредитор останньої інстанції,
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Інституційний механізм існуючої сьогодні валютної

системи залишається доволі складним, бо охоплює в тому

числі систему багатопланових національних інститутів, що

часто взаємодіють через внесення власних регулюючих

рішень, що відбиваються на курсі таких національних ва"

лют. Ситуація вимагає посилення ролі міжнародних орга"

нізацій, які б змогли ефективно координувати діяльність

таких національних інститутів як у розвинених, так і в краї"

нах, що розвиваються. При цьому для отримання таких

повноважень організації повинні довести свою ефек"

тивність. Найвпливовішою організацією в монетарній сфері

є сьогодні МВФ, однак його діяльність викликає багато

критики, що ставить проблему подальшого реформуван"

ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання функціонування світової валютної системи

досліджувалось такими вітчизняними та зарубіжними нау"
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ковцями як: З. Луцишин, Н. Ліфанова, В. Козюк, О. Дзюблюк,

Л. Красавіна, Б. Айхенгрін, Ф. Мішкін, Р. Манделл, С. Фі"

шер, М. Фрідман та інші.

При цьому проблема дослідження інституційної архі"

тектури світової валютної системи та шляхів її реформу"

вання у вітчизняній літературі практично відсутня.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є окреслення поточних

напрямів реформування МВФ та виокремлення існуючих

проблемних сторін функціонування організації, що повинні

будуть вирішуватись у подальших реформах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інститутами, що здійснюють валютне регулювання на

глобальному рівні є МВФ, Світовий Банк та Банк міжна"

родних розрахунків, також сюди відносять Базельський

комітет з банківського нагляду, Комітет з глобальної

фінансової стабільності, Комітет з питань платежів та сис"

теми розрахунків, Інститут з проблем фінансової стабіль"

ності, Форум фінансової стабільності у Давосі [1, с. 11].

Серед названих інститутів міжнародного валютного регу"

лювання чинне місце посідає саме Міжнародний валютний

фонд. МВФ є спеціальним органом ООН, що регулює гро"

шово кредитні відносини між країнами та надає кредити

для покриття негативного сальдо їх платіжних балансів.

Кожна країна має свою частку в капіталі МВФ, що нази"

вається квотою і значно впливає на вагу її голосу та визна"

чає кількість доступних їй позикових фінансових ресурсів

у випадку проблем із стабільністю валютного курсу. Втім,

частка розвинених країн в даних квотах доволі висока, що

дозволяє їм блокувати найважливіші рішення в межах цієї

організації, наприклад, станом на 2017 рік частка США

становить 17,46%, Німеччини — 5,6%, Японії — 6,48%, в

той час як України — лише 0,42% [2]. Квоти розрахову"

ються на базі середньозваженого ВВП з ваговим коефі"

цієнтом в 0,5, відкритості економіки з вагою в 0,3 еконо"

мічної мінливості (0,15) та обсягом міжнародних резервів

(0,05) [3].

МВФ є також форумом, де відбуваються консуль"

тації і співпраця в сфері монетарної політики держави.

При цьому організація стимулює валютне співробітниц"

тво, сприяє поступовому росту торгівлі між країнами та

відміні валютних обмежень. МВФ здійснює також нагляд

за виконанням взятих при вступі в організацію обов'язків

країнами: особлива увага приділяється монетарній пол"

ітиці. Щодо кредитної діяльності, то кредити не нада"

ються на вимогу — країна повинна довести необхідність

отримання позики, а також переконати МВФ в здатності

її повернути. Країна повинна по мірі необхідності про"

водити реформування економіки для вирішення своїх

економічних проблем та задля забезпечення своєї спро"

можності повернути взятий борг. Така політика МВФ

стосовно реформування економіки та наявності конк"

ретних вимог щодо його дотримання та напряму часто

розцінюється як диктат та порушення суверенітету краї"

ни"позичальника.

Звідси і випливає одна з ключових проблем такої

організації: її найвагоміші регулятивні повноваження, що

стосуються дотримання фінансової дисципліни та ре"

формування економіки, розповсюджуються на країни,

що є боржниками для МВФ. З одного боку, це логічно,

адже саме країни, що мають достатньо вагомі пробле"

ми найбільше потребують таких регулятивів та є слаб"

кою ланкою у світовій валютній системі, однак варто

врахувати, що боржниками МВФ є здебільшого країни,

що розвиваються і, навпаки, розвинені країни рідко вда"

ються до запозичень у МВФ [4, с. 56]. Відтак очевидним

стає дисбаланс у групах країн, що піддаються регулю"

ванню МВФ. Розвинені держави залучають кошти

більшою мірою на ринках позикових інструментів та че"

рез емісію власної грошової одиниці, що користується

значним попитом через свою стабільність та виконання

функції світових грошей.

Також все більшої критики зазнає політика Вашинг"

тонського консенсусу як така, що вважається спрощеним

універсальним рецептом, який слабкою мірою враховує

особливості країн. Така політика базується на неолібераль"

ному підході до розвитку економіки, а також передбачає

політику шокової терапії для країн з перехідною економі"

кою.

Ще одним проблемним напрямом у регулюванні МВФ

є раннє виявлення та попередження кризових явищ. Наяв"

на ситуація показує пасивність даної організації при упов"

ільненні темпів росту глобальної економіки та переході її

тренду до спаду. Слабкість діяльності з попередження кри"

зових явищ пов'язують з обмеженістю ресурсів фонду. Це

все посприяло початку реорганізації цього фонду, а також

його поточному шляху реформування.

Перш за все фонд збільшив власний кредитний по"

тенціал шляхом зростання обсягів внесків по квотам

країн"членів, а також через досягнення домовленостей з

ними щодо залучення додаткових позикових ресурсів.

Так, МВФ наростив обсяг наданих позик до 370 млрд СПЗ

із всього лише 34 млрд Постійні ресурси МВФ зросли до

477 млрд СПЗ у 2010 році після перегляду внесків по кво"

там. Однак вся програма нарощення фінансового потен"

ціалу регулятора тривала до січна 2016 року і станом на

цю дату його кредитний потенціал зріс до 690 млрд СПЗ

[5, с. 2].

Також МВФ здійснив додатковий розподіл СПЗ серед

країн"членів, що збільшило обсяг грошової маси номіно"

ваної в СПЗ у 10 разів [5, с. 2]. Це важливий та вольовий

крок регулятора, який перш за все наростив золотовалютні

резерви країн світу, в тому числі значною мірою і країн з

низькими доходами, а також покращив становище влас"

ної валюти, що повинна була стати світовою резервною,

однак однією з проблем на її шляху була низька кількість

емітованих СПЗ.

Реформа в тому числі була спрямована на поперед"

ження кризових явищ. Для цього фонд раціоналізував

умови надання позикових коштів. Це стосується перш за

все розподілу коштів позики на різних етапах її надан"

ня, що передбачає зростання обсягів позики на перших

етапах, коли кризові явища в економіці проявляються

найбільшою мірою. Також умови надання кредитів

більшою мірою стали враховувати особливості країни"

позичальника та її конкурентні переваги. З початку роз"

гортання світової фінансової кризи було прийнято зо"

бов'язання щодо надання членам кредитів на суму біль"

шу $700 млрд.

Важливим нововведенням стало запровадження

"гнучких кредитних ліній" (ГКЛ), що передбачають на"

дання доступу до кредитних коштів країнам з високими

економічними показниками. Обсяги коштів при цьому є

достатньо значними, однак вони все"одно розраховані

на попередження кризових явищ і часто виконують роль

страхування. Так, ГКЛ було залучено для Колумбії, Мек"

сики та Польщі, в межах програми було виділено $100

млрд. Кошти фактично використані не були, однак свою

роль відіграли через привабливість таких країн для інве"

сторів, що враховують ризики, які зменшуються при на"

явності доступу країни до додаткових фінансових ре"

сурсів [5, с. 2]. Також при таких програмах кредитуван"

ня держави виконують вимоги МВФ тільки до за"
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твердження виділення лінії, надалі вимоги країні"пози"

чальнику не висуваються.

Глобальні кризи за ефектом доміно часто роз"

повсюджуються і на відносно здорові, в економічному ро"

зумінні, країни. Для підтримки саме таких країн у 2011 році

було розроблено Лінію превентивної підтримки та

ліквідності, яку використовували Македонія та Марокко [5,

с. 3]. Зміцнення довіри інвесторів до таких економік і є

основною метою цієї розробки. Така довіра обмежує дію

ефекту доміно на економіку та дозволяє їй продовжувати

свій розвиток. Для цього виділяються кошти в достатньо"

му обсязі на короткостроковий період.

Певну увагу фонд приділив і соціальним програмам.

Виділялись кошти на підтримку незахищених верств на"

селення під час впливу кризових явищ на економіку. При

цьому акцентувалась необхідність зростання адресності

такої підтримки [5, с. 3]. Також МВФ сконцентрувався

на підтримці бідних країн збільшивши обсяги їх пільго"

вого кредитування. Було змінено умови надання кре"

дитів таким країнам у бік послаблення подальшого тис"

ку на їх економіки, а також сконцентровано увагу на

питанні соціального захисту та виділення коштів на такі

потреби.

Важливим є відмітити, що ініціативи на покращення

фінансування кредитних ліній саме для країн з низькими

доходами йшли від Великої двадцятки. Процес глобалі"

зації збільшує значення кризового фінансування країн"

членів МВФ, особливо в контексті пропагування фондом

лібералізації руху капіталів та торгівлі. Це накладає не"

обхідність контролю ефекту доміно при розповсюдженні

кризових явищ. Саме така ситуація і є основою для ре"

формування також і політики нагляду за економіками

країн"членів.

Відтак МВФ змінив власну політику нагляду за економ"

ічною ситуацією країн позичальників та наростив обсяги

їх супроводу у вигляді поглиблення аналізу ризиків та

підтримку реформування економіки задля подолання

наслідків світової економічної кризи.

Було посилено нагляд МВФ за економіками та ефек"

тами розповсюдження кризових явищ внаслідок зміни

економічної політики країн"партнерів. Окреме питання

при цьому стосувалось правової основи, яка була прий"

нятою для інтенсифікації нагляду за економіками країн"

членів Виконавчою радою та набула назви інтегровано"

го нагляду при якому об'єктом додаткового аналізу ста"

ють економіки країн з нестабільним платіжним балан"

сом.

У межах цього напряму реформування зросло зна"

чення аналізу ризиків, відтак процедура їх вирахуван"

ня була вдосконалена. В цілому напрям вдосконален"

ня методики збору інформації та її інтерпретації є дос"

татньою мірою постійним для даної організації, однак

основним досягненням останніх років є введення мак"

рофінансового нагляду в постійну практику діяльності

організації.

При цьому дані напрями реформування лише підтвер"

джують тезу про наявність проблем у інституційній орган"

ізації світової валютної системи. Перш за все варто зазна"

чити недостатність наявних можливостей МВФ з фінансу"

вання країн світу на випадок наростання глобальних кри"

зових явищ у світовій економіці.

Цей факт ставить на перший план проблему відсут"

ності кредитора останньої інстанції на світовому рівні,

функцію якого міг би виконувати МВФ, однак наразі її

виконання забезпечується значною мірою окремими дер"

жавами, для прикладу можна назвати США, які через свої

своп"лінії забезпечували доларовою ліквідністю дружні

країни.

Дана ситуація ставить світовій спільноті нові виклики,

особливо при врахуванні небезпеки використання власно"

го монопольного становища Сполученими Штатами Аме"

рики, що може посилювати кризові процеси в регіонах,

нелояльних цій державі і підтримувати розвиток поляри"

зації у міжнародних відносинах.

США виступають кредитором через угоди своп. Ці

угоди нині є єдиним джерелом доларової ліквідності

на випадок критичного становища в економіці, однак

влада цієї країни обмежила коло суб'єктів, яким нада"

ються дані фінансові ресурси до шести центральних

банків, що включають Банк Англії, ЄЦБ, Банк Японії,

Банк Канади, Банк Мексики та Національний банк

Швейцарії [6].

Забезпечення доларовою ліквідністю через такі уго"

ди де"факто і є виконанням функції кредитора останньої

інстанції. При цьому широкомасштабне розгортання такої

діяльності США неминуче впливатиме на курси валют

третіх сторін через зниження вартості долара США, що

неодмінно знижуватиме конкурентоспроможність суб'єктів

економіки таких країн та викликатиме нестабільність на

світовому валютному ринку.

Що важливо, таку функцію США здатні виконувати

не лише через пряме кредитування країн з борговими

проблемами. Зміна відсоткової ставки у цій країні впли"

ває на інвестиції у економіки, що розвиваються. Зрос"

тання ставки у США сприяє зниженню обсягів інвесту"

вання в більш ризикові ринки, що розвиваються [7, с. 1]

та стимулює, відтак, інвестиції у внутрішній ринок даної

країни і, навпаки, при падінні ставки інвестиції до країн,

що розвиваються зростають через зниження дохідності

в США.

Одним з найбільш реальних рішень в даному випад"

ку можна назвати подальше зростання внесків за кво"

тами. В такому разі важливим моментом є бажання де"

яких країн, що розвиваються збільшити власний вплив

у МВФ. З одного боку, не всі країни даної групи мають

змогу достатньою мірою збільшити власні внески по

квотам у випадку зростання їх ролі, з іншого — серед

країн, що розвиваються є такі, що мають надзвичайно

великі обсяги валютних резервів. При цьому США та

деякі інші розвинені держави не готові піти на такий

крок і відмовляються переглядати квоти в бік зростан"

ня ролі країн, що розвиваються [7, с. 2]. При цьому вони

є доволі успішними і їх економіки показують динаміч"

ний розвиток. Країни, що розвиваються, спроможні

збільшити власну роль у МВФ і їх економіки заслуго"

вують на це. Їх наявні ресурси можна переспрямувати

на зростання квот для таких країн, а відтак і їх ролі в

даній організації.

У такій ситуації вигоду отримує і світова спільнота, і

країни, що розвиваються, які володіють надлишковими

резервами, що накопичуються через постійне стимулюван"

ня експорту за допомогою недооціненої національної ва"

люти.

Додатковим стимулом такого кроку є той факт, що

таке нарощення резервів не сприяє стабілізації світової

валютної системи оскільки стабільна вартість однієї ва"

люти не веде до стабілізації всієї системи. До того ж ве"

лика кількість країн утримують курси своїх грошових оди"

ниць відносно певних резервних валют, курс яких реагує

на економічну ситуацію в світі, оскільки зазвичай емітен"

ти такої валюти є доволі залежними від перебігу міжна"

родних економічних відносин. У свою чергу при переве"

денні частини резервних коштів для можливості креди"

тувати постраждалі від криз економіки чи надання їм га"

рантій світова валютна система досягла б більшого рівня

стабільності, що позитивно б впливало і на економічних
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суб'єктів країн, що розвиваються з високим рівнем валют"

них резервів.

Cпрощення процедур отримання необхідних ресурсів

у межах виконання МВФ функції кредитора останньої

інстанції є теж важливим. Воно повинне перш за все орієн"

туватись на зниження часового проміжку між заявкою на

отримання позики та її виконанням, однак не повинне

серйозно впливати на рівень ризику через невизначеність

фінансового стану кредитора, чого можна досягти через

постійний моніторинг фінансових показників даною орга"

нізацією.

Ця вимога є достатньо логічною при сучасному світо"

вому тренді до зростання міри звітності держави, а також

відкритості та номенклатури доступних даних. Це ж повин"

но стосуватись і діяльності самого Міжнародного Валют"

ного Фонду.

Відкритість внутрішньої документації, що підтвер"

джувала б доцільність рішень щодо надання кредитів

чи гарантій державам, що потребують їх, кращою

мірою б підтримувала зв'язок організації з її країна"

ми"членами.

Процес вибору владних органів МВФ також є супе"

речливим і не відповідає принципу взаємовигідності.

Перш за все вагомим є той факт, що за негласною тра"

дицією головою МВФ обирається особа з країн Захід"

ної Європи по типу традиції щодо голови Світового Бан"

ку, де обирається представник США. Така ситуація го"

ворить про значний вплив на сучасну світову валютну си"

стему з боку ЄС.

Значна частка країн у Виконавчій раді МВФ пред"

ставлено директорами, які приймають рішення від імені

одразу великої кількості держав, що сягає 23 на одного

директора. Вплив голосів на рішення організації знач"

ною мірою визначається квотами країн, які представлені

директором. Число голосів у США, що представлені од"

ним директором, становить 16,52% станом на 2017 рік.
Крім США ще 7 країн мають окремих представників з

сумарним числом голосів в 46,75% [2]. Однак такі краї"

ни не завжди мають більше голосів за деякі держави з

регіональних груп: так, Саудівська Аравія, що представ"

лена окремим директором має менше голосів за, наприк"

лад, Канаду чи Бразилію, які входять до регіональних

груп [2].

Така ситуація створює проблему впливу окремих країн

на діяльність організації, адже зв'язок директора з влас"

ною регіональною групою стає відносно обмеженим [8, с.

84]. Наприклад, директор призначає голів організації, що

контролюють управлінців та персонал. Країни регіональ"

ної групи посуті майже не мають можливості впливати на

цей процес.

Виборчі процедури було запроваджено в часи, коли

роль міжнародних фінансових організацій була відносно

слабкою. Торгівля в часи запровадження Бреттон"Вудсь"

кої валютної системи мала значно більше значення аніж

міжнародний рух капіталу, відтак проблема міри представ"

ництва країн, що розвиваються на діяльність організацій

була відносно другорядною, до того ж у ті часи, вони

відігравали значно меншу роль в світовій економіці. На

сьогоднішній день ситуація змінилась.

ВИСНОВКИ
Процес глобалізації сприяє зростанню кількості міжна"

родних торговельних, інвестиційних, фінансових зв'язків,

відтак роль міжнародної валютної системи стрімко зрос"

тає і важливість такої регулюючої інституції, як МВФ, відпо"

відно посилюється. В таких умовах виникає необхідність

розширення можливостей її кредиторської активності та

справедливості розподілу голосів. Невирішеною також

залишається проблема відсутності формально визначено"

го кредитора останньої інстанції, роль якого ситуаційно

виконують різні суб'єкти міжнародної економічної діяль"

ності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна банківська система характеризується

існуванням значного структурного профіциту лік"

відності, що свідчить про неефективне управління

грошовою емісією і ліквідністю банківської системи

з боку НБУ. На фоні грошового голоду в реальному

секторі обороти розміщення коштів банками на де"

позитних сертифікатах НБУ за 2016 рік майже у півто"
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СЦЕНАРІЇВ ЩОДО
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FORMATION OF EFFECTIVE SCENARIOS FOR MANAGING THE LEVEL OF LIQUIDITY
IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

У статті досліджено сучасні методи та теоретичні напрацювання до сутності оптимізації
управління рівнем ліквідності банківської системи України. Візуалізовано поетапний підхід НБУ
та, виходячи із запропонованих ініціатив, побудовано сценарії забезпечення оптимального рівня
ліквідності на основі діагностики економічних явищ та процесів. Крім того, надано розмежо�
вані визначення для загрози, ризику та кризи ліквідності у банківській системі. Досліджено вплив
та взаємозалежність зовнішніх чинників у механізмі ризик�менеджменту. З перспективою по�
дальшого вдосконалення розглянуто дії національного регулятора за фазами банківської кри�
зи, а також заходи щодо управління ліквідністю на макро� та мікрорівні. Сама ж ліквідність роз�
глянута як вагомий показник надійності банківського сектору та копмонент повернення довіри
до фінансових посередників.

The article investigates modern methods and theoretical works about the essence of optimization
the level of liquidity management in the banking system of Ukraine. Also, based on the proposed
initiatives, here was visualized the NBU stage�by�stage approach and constructed scenarios to
provide an optimal level of liquidity on the basis of the diagnosis of economic phenomena and
processes and constructed scenarios to ensure the optimal level of liquidity on the basis of the
diagnosis of economic phenomena and processes. In addition, we delineated definitions for the
threat, risk and liquidity crisis in the banking system. Besides, it was investigated the influence and
interdependence of external factors in the risk management mechanism. With the prospect of further
improvement, were considered the actions of the national regulator on the phases of the banking
crisis, as well as measures on liquidity management at the macro and micro levels. Liquidity itself is
considered as a significant indicator of the reliability of the banking sector and a component of the
trust returning to financial intermediaries.

Ключові слова: ліквідність банків, ризик, криза, стратегія НБУ, сценарії.

Key words: bank liquidity, risk, crisis, NBU strategy, scenarios.

ра рази перевищили номінальний ВВП. Надвисокі

ставки за депозитними сертифікатами (18—22%) чи"

нять руйнівний вплив на економіку — блокують про"

цеси кредитування та сприяють створенню фінансо"

вої бульбашки через додаткову непродуктивну емі"

сію гривні для виплати процентів. В основі цих

наслідків — відсутність положень щодо протидії бан"

ківським ризикам.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню регулювання ліквідності банку та банківсь"

кої системи присвячено багато праць як вітчизняних, так

і закордонних авторів. Вагомий внесок у дослідження

банківської ліквідності здійснено такими вітчизняними

науковцями, як В.І. Міщенко, А.В. Сомик, М.І. Макарен"

ко, Л.О. Примостка, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Диба, А.М. Ге"

расимович, Я.В. Грудзевич, О.В. Дзюблюк, Б.Л. Луців,

Л.М. Кіндрацька, В.В. Корнєєв та інші. Серед закордон"

них авторів діяльність центральних банків на відкри"

тому ринку досліджували А. Гайтан, Дж. Генлі, С. Грей,

Н. Телбот та ін. Проте, незважаючи на значний доро"

бок наукового співтовариства, проблема ефективного

діагностування ліквідності залишається нерозв'язаною.

Особливо це стосується українських реалій, де питання

аналізу, прогнозування та регулювання ліквідності всієї

банківської системи є недостатньо дослідженим.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є об'єктивна діагностика рівня

ліквідності банківської системи, зіставна з можливос"

тями та перспективами грошово"кредитної політики

НБУ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний стан банківської ліквідності демонструє

прорахунки в управлінні як Національного банку Ук"

раїни, так і комерційних банків, пов'язані з впливом

зовнішніх та внутрішніх чинників.

З метою стабілізації ситуації Комітет Верховної

Ради України з питань фінансової політики і банківсь"

кої діяльності розробив Стратегію розвитку банківсь"

кої системи на 2016—2020 рр. [1, с. 57], у якій опти"

мізація управління рівнем ліквідності банківської сис"

теми відбувається в 2 етапи та має на меті перехід до

режиму гнучкого інфляційного таргетування (рис. 1).

На першому етапі має бути здійснений перехід від

домінування операцій постійного доступу до дискре"

ційної монетарної політики.

Сутність зазначеного переходу полягає в такому:

a) при тимчасовому збереженні валютних обмежень

досить швидко змінити операційну систему монетарної

політики. А саме: перейти від домінування операцій по"

Оптимізація управління ліквідністю банківської системи 

Перехід від домінування операцій постійного доступу до дискреційної монетарної 
політики 

І етап 

1. Розвиток використання операцій РЕПО та інших операцій на відкритому ринку 
щодо надання і мобілізації ліквідності

2. Оптимізація інструментальної структури, процентних ставок та обсягів операцій 
монетарної політики

3. Розширення коридору процентних ставок за операціями постійного доступу за 
рахунок зниження ставок за депозитами овернайт НБУ

Операції на відкритому ринку, які 
проводяться за ініціативою НБУ

Операції постійного доступу, які 
проводяться за ініціативою банків 

- базові операції на відкритому 
ринку (операції РЕПО та інші); 
- операції тонкого налаштування; 
- структурні операції регулювання 
ліквідності  

- операції рефінансування овернайт; 
- операції залучення на депозити 
овернайт 

4. Оптимізація визначення ключової ставки монетарної політики, рівень якої 
повинен бути цільовим для ставок міжбанківського ринку

5. Розробка і впровадження заходів політики обов’язкового резервування з позицій 
оптимізації її параметрів та створення помірного структурного дефіциту ліквідності 
у банківській системі для забезпечення керованості процентних ставок монетарним 
регулятором і відновлення кредитування економіки

6. Запровадження інструментів і операцій монетарної політики для стимулювання 
банківського кредитування реального сектору економіки

7. Запровадження інструментів та операцій монетарної політики, які 
переорієнтовуватимуть кошти, що задіяні у розкручуванні спіралі профіциту 
ліквідності на кредитування реального сектору економіки 

8. Послаблення валютних обмежень, зокрема для експортерів, та ініціювання заходів 
щодо стимулювання надходження у країну валютної виручки експортерів, 
наприклад шляхом автоматичного повернення їм ПДВ 

Стабілізація інфляції на стало низькому рівні і підтримка стійких темпів 
економічного зростання 

9. Перехід до режиму гнучкого інфляційного таргетування 

ІІ етап 

Джерело: розробка автора на основі [1, с. 57—62].

Рис. 1. Оптимізація управління ліквідністю банківської системи
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стійного доступу (які при існуючих процентних ставках

за депозитними сертифікатами НБУ призводять до роз"

витку фінансової бульбашки — спіралі структурного

профіциту ліквідності, непродуктивної емісії та блоку"

ють вирішення проблеми грошового голоду у реально"

му секторі) до дискреційної політики, спрямованої на

досягнення оптимального рівня банківської ліквідності

і стимулювання кредитування реального сектору. Це

дозволить створити альтернативний фіксованому кур"

су якір для валютної і цінової стабільності;

b) після цього поступово послабити валютні обме"

ження з одночасним стимулюванням припливу валют"

них коштів експортерів в країну (зокрема, наприклад,

через автоматичне відшкодування ПДВ) для стійкої ста"

білізації валютного ринку.

Крім того, Національному банку необхідно розро"

бити динамічну модель оптимізації рівня ліквідності

банківської системи України на базі сучасного підхо"

ду математичного моделювання складних мереж

(complex networks modelling), який використовується

багатьма центральними банками світу. Це дозволить у

щоденному режимі приймати ефективні рішення щодо

проведення операцій на відкритому ринку для забез"

печення оптимального рівня ліквідності банківської

системи.

На другому етапі за умов успішного виконання за"

ходів першого етапу стратегії, валютної стабілізації, по"

долання стагфляційної кризи і відбудови механізмів

ринкового курсоутворення, необхідною є стабілізація

інфляції на стало низькому рівні і підтримка стійких

Фаза Характеристика Дії національного регулятора 
Загострення (максимальна 
дія  ризик-фактора) 

Збільшення  розміру сумнівних  
та безнадійних кредитів  у  
кредитному портфелі банків 

Надання  державних  кредитів,  державних гарантій  за  виданими  
банківськими кредитами;  зниження  облікової  ставки 
національного  регулятора;  компенсація банкам  частини  
збитків,  які  виникають  за сумнівними та безнадійними 
кредитами 

Відплив депозитних вкладів Уведення  заборони  щодо  дострокового зняття  депозитних  
вкладів;  надання державних  гарантій  за  всіма  депозитними 
вкладами 

Збільшення  розміру неліквідних 
активів 

Обмеження банківських тарифів; викуп за рахунку  державних  
фондів  проблемних активів; націоналізація банку; розширення 
переліку  активів,  які  приймаються національним регулятором у 
якості застави за кредитами 

Погіршення економічних 
нормативів банку 

Підвищення  фінансової  дисципліни; надання  державних  
ресурсів  на рекапіталізацію  банків;  зниження економічних  
нормативів  та  мінімальних резервних  вимог  для  комерційних  
банків; уведення тимчасової адміністрації 

Стабілізація (середня  дія  
ризик-фактора) 

Поступове поліпшення 
показників функціонування 
банківської системи 

Скасування  заборони  щодо  дострокового зняття  депозитних  
вкладів,  приватизація націоналізованих банків 

Оновлення (мінімальна  
дія  ризик-фактора  або  
ризик відсутній) 

Подальший  розвиток 
банківського  сектора  
(впровадження  нових  
банківських продуктів,  
збільшення  розмірів  
кредитування, ресурсної бази) 

Лібералізація  валютного  курсу, збільшення  нормативів  
резервування, зняття  обмеження  з  банківських  тарифів, 
реструктуризація банківських боргів 

Таблиця 2. Дії національного регулятора за фазами банківської кризи

Джерело: [2, с. 7].

Таблиця 1. Забезпечення ліквідності банківської системи на основі діагностики
економічних явищ та процесів

Зовнішні показники Діагностика Заходи забезпечення ліквідності 
- відкритість і доступність міжбанківського 
ринку; 
- різниця між обсягами коштів на 
коррахунках банків у Національному банку 
України і необхідною сумою обов'язкових 
резервів; 
- значні коливання курсу національної 
валюти; 
- дефолти першокласних компаній-
позичальників; 
- зміни процентних ставок, наприклад, 
LIBOR, облікової ставки тощо 

Загроза 
ліквідності 

- визначення ключової ставки монетарної політики, 
рівень якої повинен бути цільовим для ставок 
міжбанківського ринку; 
- впровадження заходів політики обов’язкового 
резервування з позицій оптимізації її параметрів; 
- послаблення валютних обмежень, зокрема для 
експортерів, та ініціювання заходів щодо 
стимулювання надходження у країну валютної 
виручки; 
- подовження термінів погашення наданої 
ліквідності для окремих груп фінансових установ 

- знецінення майна, яке надано в 
забезпечення за кредитними операціями 
банків (зокрема через падіння цін на ринку 
нерухомості, кризу окремих галузей 
економіки тощо); 
- відсутність кредитування економіки з боку 
міжнародних організацій; 
- відсутність довіри до банківської системи 

Ризик 
ліквідності 

- систематизація підходів до оцінки вартості цінних 
паперів – предметів застави; 
- збільшення кількості банків, які мають право на 
отримання ліквідності у кризових у ситуаціях; 
- розбудова механізмів надання державних 
фінансових гарантій комерційним банкам 
 

- економічний спад; 
- радикальна зміна вектора розвитку 
економіки; 
- волатильність цін на енергоресурси 

Криза 
ліквідності 

- перехід до дискреційної монетарної політики 
- розробка середньострокової стратегії 
курсоутворення 
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темпів економічного зростання. На цьому етапі стане

можливим перехід до режиму гнучкого інфляційного

таргетування (FIT — Flexible Inflation Targeting), що пе"

редбачає оптимальний компроміс між забезпеченням

цінової стабільності і стимулюванням економічного зро"

стання [1, с. 62].

Для адекватної діагностики ліквідності банківської

системи та вибору напрямів її ефективного функціону"

вання, розглянемо три фази ліквідності, які можуть бути

обумовлені обсягами її показників:

— загроза ліквідності банківської системи —

процес впливу негативних чинників на ліквідність

банківської системи, порушуючи його платоспро"

можність;

— ризик ліквідності банківської системи — ризик

недостатності надходжень грошових коштів для покрит"

тя їх відпливу;

— криза ліквідності банківської системи — не"

здатність провадження збалансованої грошово"кредит"

ної політики НБУ.

Діагностування стану ліквідності банківської систе"

ми через наведені фази циклу показано в таблиці 1.

Кризовий стан має три фази: загострення (на"

явність диспропорцій у розвитку банківської системи,

посилення відпливу капіталу з банківських установ),

стабілізація (поступове поліпшення показників функ"

ціонування банківської системи), оновлення (нормалі"

зація роботи банківської системи). Кожна з цих фаз

пов'язана з силою дії (максимальна, середня, мінімаль"

на) певного ризик"фактора. У кожній фазі національ"

ний регулятор має здійснювати дії, що вказані в таб"

лиці 2.

На рівні комерційних банків стоїть питання про дот"

римання оптимального рівня ліквідності, що знаходить"

ся у проміжку між втратою платоспроможності та

збільшенням доходів. При виборі шляхів досягнення

оптимальної ліквідності банки повинні виходити з таких

принципів [3, с. 21]:

— золоте правило балансу — строк пасивів має

відповідати строкам активів;

— теорія залишків — вклади, що можуть бути

відкликані в будь"який момент, як правило, доступні

відносно тривалий термін, що задовольняє ліквідність.

Залишки є частиною вкладів, яким притаманна довгос"

троковість;

— теорія легкореалізованості — активи можуть

бути швидко реалізовані на ринку, отже, є ліквідними.

При встановленні ліквідності активів важливу роль

відіграє час, протягом якого вони можуть бути реалізо"

вані, а формальна тривалість таких активів не є по суті

важливою;

— теорія максимального обтяження — можливі

втрати внаслідок передчасного продажу мають обме"

жуватися розміром власного капіталу.

Для зниження ризиків у нинішніх економічних умо"

вах банкам рекомендовано:

— підвищити якість власних активів — аналіз

діяльності банків показує, що збиткова діяльність за"

безпечена, в першу чергу неякісними активами, які тяг"

нуть за собою зростання резервів, що в кінцевому ре"

зультаті спонукає до значного зростання витрат бан"

ку;

— надавати кредити лише надійним позичальникам

з високою платоспроможністю;

— збільшити диверсифікацію активів.

ВИСНОВКИ
Загострення кризових явищ в економічній та фінан"

совій сфері України потребують значного удосконален"

ня існуючої практики оптимізації ліквідності банківсь"

кої системи. Виходячи з наявних методик, НБУ варто

вдосконалювати існуючі стратегічні напрями щодо мо"

білізації рівня ліквідності у відповідності з наявними

загрозами та ризиками.

Крім того, для управління ризиком ліквідності бан"

ківської системи та підтримки його на допустимому рівні,

повинні застосовуватися оперативні заходи з боку На"

ціонального банку України, включаючи операції рефі"

нансування, кредити овернайт тощо. Комплексна діаг"

ностика ліквідності сприятиме всебічному її контролю

та допоможе захистити як окремі банки, так і банківсь"

ку систему в цілому від потенційної кризи в майбутньо"

му.
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STATEMENT OF THE PROBLEM
Innovation is important part of e"businesses for

development of attractive products and services. Many

organizations spend a lot of money for research to develop

products that are useful to their target markets. For

instance, international corporations use many resources for

research processes. Additionally, research helps

organizations to understand measures, which decrease the

overall costs of operations. This demonstrates that firms,

who use innovations, have more chances, to become

successful in the market [7]. Moreover, most online

businesses depend on technological innovations in offering

products and services to their customers. An e"business

use technology to develop applications, which makes easier

interaction between their representatives and customers.

This process is accessible by the use of Internet platform.

Majority of e"businesses use different business

models in their missions [7]. Additionally, the model used

depends on the target customers and the type of the

product and service. This assignment will explain

different business models that three online businesses

use in their operations. These organizations are

Salesforce.com, AshleyMadison.com and Zopa Incorpo"

rations.

OBJECT
Innovative business models for enterprise develop"

ment in the UK.
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really operating companies in the UK e�business, features of such business models that can be taken as a
benchmark by domestic enterprises for developing and evaluating the effectiveness of their own models are
highlighted. Characterizes the types and conditions of using innovative business models. The sources and
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В статье рассматриваются инновационные бизнес�модели предприятий информационной эконо�
мики. На примере реально действующих предприятий электронного бизнеса Великобритании выде�
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ются типы и условия использования инновационных моделей бизнеса. Показаны источники и методы
получения доходов в указанных предприятиях, выявляются необходимые для этого расходы. Раскры�
вается потенциал роста этих предприятий на основе современных интернет�технологий.
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SUBJECT
Features of innovative business models in real"world

electronic enterprises in the UK.

THE AIM OF THE PAPER
Research of innovative business models used in UK

enterprises.

Objectives: disclosure of features of building inno"

vative business models; their identification as an important

factor of competitive advantage; characteristics of the

types and conditions of use of innovative business models;

assessment of the possibilities for their adoption by

domestic enterprises.

METHODOLOGY
The theoretical basis of the study was the provisions

of classical and modern economics, the works of foreign

authors on modern business models and innovative

technologies. When working on his thesis was used

systemic and structural"functional approaches, the

principles of dialectical logic, scientific methods of

analysis, synthesis, abstraction, observation, comparison,

detailing and expert assessments.

ANALYSIS OF RECENT STUDIES
AND PUBLICATIONS

This problem has traditionally been paid much attention

in the theory and practice of innovative management and
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business economics. In the economic literature, the

consideration of innovative business models of enterprises

was the subject of research by representatives of various

scientific schools and directions. In the course of studying

these questions, the author used the works of foreign

researchers and specialists — U. Atz, D. Bholat, L. Collins,

R. Dorne, V. Doshi, N. Jasik, T. Liu, D. Lesaint, A. Madison,

K. Oliver, G. Owusu, H. Pierrakis, R. Seppаlа, N. Sidharth,

C. Voudouris, F. Weissman. However, a number of aspects

of the use of innovative business models are interpreted

in economic theory and practice ambiguously and therefore

require further scientific development.

PRESENTATION OF THE BASIC MATERIAL
Business Model used by Salesforce.com Incor�

poration. Salesforce.com is an online business orga"

nization headquartered in San Francisco, United States

of America (USA) [4]. Moreover, the company uses

Software, as a Service (SaaS) technology on Customer

Relations Management (CRM) [8]. At this point, the

company shows connection between companies and their

customers [4]. Additionally, the company develops

applications, which help them to create one"on"one

relationship with their customers. This process is essential

for Salesforce.com Inc., as it shows customers' loyalty.

In addition, the company uses pay"as"you"go business

model. Pay"as"you"go model has higher focus on

customer's satisfaction. Moreover, pay"as"you"go model

helps Salesforce.com to connect customers having

particular demands to those companies, which can help to

them [8]. The process like connecting customers with

appropriate companies makes customers to feel satisfied.

In addition, customers have a higher chance of feeling

satisfied when they use this platform. It is more possible

because it helps customers to make valid purchase

decisions. On the other hand, companies have higher

chances to get direct customers. These customers are

referred to them by Salesforce.com Inc. Moreover, this

process increases their customers and market share [6].

That is why, both large and small companies use services

provided by Salesforce.com, to improve their CRM.

Core value propositions of utility model used by
Salesforce.com Inc. The value proposition of Sales"

force.com states that, "we make your customers love you"

[4]. This value proposition can be measured through

different matrices. In addition, these matrices show the

level of achievements that the firm has, in contrast with

other firms in the same industry. The matrices under

consideration are Enterprise Value and price perfor"

mances, which show: First of all, Enterprise's Value (EV)

Multiples for Saleforce.com is a matrix for measuring value

proposition of the firm. Moreover, it is obtained by

calculating the EV (Enterprise Value/Equity) to its EBITDA

(Earnings before Interest, Tax, Depreciation and

Amortization) for a specific period. A firm, which shows

a higher figure on this measure has better value

proposition. For instance, Salesfroce.com had EV"to"

EBITDA of ~24.68x in 2014. However, other competitors

like SAP and Oracle had ~10.95x and 9.03x [8]. Moreover,

these numbers show that Salesforce.com Incorporation

had higher attractiveness for its customers than

competitors. The use of SaaS can be the reason of this

success. Since, the customers receive effective online

services that enable connection between customers and

companies.

Secondly, Salesforce.com Inc's Price performance

measure shows the increase in the prices of its shares.

Moreover, a positive movement shows better value

proposition for a firm [6]. For instance, Salesforce.com

had ~2.2% rise on its stock in 2014 [8]. Its stock/share

value rose by 9% at this period of time. In addition, these

number shows that this organization has positive

reputation in the industry. This reputation is possible

through its innovative applications that make 'customers

love companies' where they purchase various products.

Additionally, this firm has higher potential of achieving

customer's satisfaction by using Internet services to

access their customers. This is evident in the rise of its

shares despite the competition from such companies like

SAP and Oracle, especially in the US market.

Sources and methods of revenue generation in
Salesforce.com Inc. Salesforce.com Inc. has various

sources of revenue generation. For instance, it has the big

deal with Amazon.com for the using of CRM services. This

big deal helps the company to offer its CRM services for

Amazon.com. Moreover, Salesforce.com Inc makes this

for a commission of three percentages on the profits,

which makes Amazon.com. Additionally, Apple and Dell

also partners with this organization [8]. In contrast with

Amazon.com, Apple and Dell pay fees to access the

services that this organization offers.

Moreover, Salesforce.com Inc receives revenues from

increasing of capital. For instance, its share prices were

predicted to be seventy dollars by 2014, but then it was

selling at seventy"five dollars [8]. This shows an increase/

capital/revenue gain of five dollars per share.

Costs of revenue generation by Salesforce.com
Inc. Salesforce.com spend $ 0.52 million for advertising

in December 2015. Additionally, the price of web hosting

was fifty thousand dollars in December 2014. These costs

are important for Salesforce.com to make sure that

company operates normally and get adequate market

presence. Moreover, these costs are essential, since the

Salesforce.com Inc tries to compete with several strong

companies, like SAP and Oracle [8].

Potential growth of the Salesforce.com Inc. This

company has enough potential for growth. The company

has possibilities through its innovativeness in application

development and services delivery. For instance, its app

(Data.com) increases acquisition and management of

records of CRM [6]. This management is possible through

the user's individual actions. For example, user opens an

account with Salesfroce.com and act in it at his or her

pleasure. The app helps users to get a million of companies,

which they prefer. Moreover, app and interface of

Salesforce.com Inc. make easier to find information about

companies. Basically, the convenience of this process

increases the price of Salesforce.com Inc's shares.

Moreover, it has been a general increase in the global

trends of automation in trade and service delivery. That is

why, Salesfroce.com uses advantage of Internet services

to offer several of products to its customers. This

demonstrates that its global importance will increase in

future. Additionally, this became possible since, majority
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of companies and users depend on technology for making

their activities. Moreover, as was mentioned before the

competitors like SAP and Oracle have worse results, since

the company use more efficiently advertising and

innovations to develop their apps. For instance, its current

apps such as Data.com, Desk.com and site.com are

essential for its future growth and development. Since,

they offer unique and essential services to companies and

customers who purchase from such companies.

Business Model used by AshleyMadison.com Incor�
poration. AshleyMadison.com is organization, which

offers online dating and social networking services.

Moreover, its target market is people engaging in serious

relationships, but needs extra dating affairs [2]. The

company has headquarters in Canada. AshleyMadison.com

Inc. has slogan, "Find Your Moment". Moreover, this slogan

demonstrates that company tries to connect all people

around the world, where the company operates.

Additionally, it is owned by Avid Life Media site [5]. The

Avid Life media promotes its advertising campaigns to

potential and actual customers.

 This company uses credits business model in its

operations [5]. This model helps for AshleyMadison.com

to get in better position in networking industry. Moreover,

the conversation between two people can proceed when

one of them will pay at least five credits. Since the

organization connects males to females, it demonstrates

that most of males pay five credits for conversation.

Core value propositions of AshleyMadison.com Inc

according to its credit business model. The main idea

of the company is the same with the slogan, which they

use: "Find Your Moment". In this point, the organization

shows that the service, which they offer meet the

requirements of its target customers. Moreover, this has

been possible through the use of coding of users' accounts

[5]. Such accounts were developed to protect any persons

from accessing information, which are relevant to their

customers. In addition, innovativeness of this firm helps

to achieve positive reputation within its target market. The

company receives revenues from users, since the security

that company offers on their information. Moreover, the

company developed the marketing tactic, which helps them

to get new customers. Basically, the company use guerrilla

marketing tactic. This marketing helps customers to get

personal interest in the organization [5]. The interest is

secure from the public.

Sources and methods of revenue generation in
accordance with its credit business model. This orga"

nization has various sources of revenue generation. For

instance, the company generates revenue from the credits

that users pay in their first meeting. When a user logs into

their accounts on this site, they have the chance to meet

their preferred person. However, the only way of inter"

action can continue is through the pay of five credits.

Basically, it is form actual payments for its services [2].

This organization can use some accounts without the

their holders. Some of these accounts could be used by

company, who actively interested in services that this firm

offers. However, some account holders can delete their

accounts from their website. The process of deleting such

accounts is charged at $ 19. That is why, the firm's guerrilla

marketing tactics plus credit charges help it to generate

revenues especially from female users. Moreover, this

happens because majority of female users who are less

satisfied with this service may prefer to pay this fee for

deleting of their information from website.

Costs of revenue generation incurred by Ash�
leyMadison.com. The firm uses costs of revenue

generation to make sure that it stabilizes its presence in

markets. For instance, it pays to the Avid Life Media for

advertising [5]. Additionally, company uses radios and

billboards to attract customers. These costs were financed

by its revenues and incomes. Moreover, the process of

developing an interface with high level of security is costly

to this firm. Since the company main advantage is security,

the company spent a lot of money in developing accounts

that have higher level of security [2].

Potential growth of AshleyMadison.com Inc. This

online social networking organization has a chance to

expand and grow in the future. This is possible for

AshleyMadison.com through active research aimed at

protecting data of its customers. The portal that users

interact got some modification. Moreover, this has been

achieved through the development of an interface, which

requires several passwords before accessibility. This

process provides confidence to majority of users.

Additionally, this confidence has higher chances of

increasing customers of this organization. That is why, the

organization will develop in future parallel with social

networks platforms like Facebook and Twitter.

Business Model Used by Zopa Incorporation. Zopa

Incorporation is an online financial service provider. It is

based in United Kingdom's capital, London [9]. Moreover,

this firm uses technological innovations in offering its

services. Zopa Incorporation's innovativeness is not the

same with the traditional banking systems: that have

existed for years in financial industry [1]. It was

incorporated London in the year 2004. Moreover, Zopa

Incorporation started its operations to the public in 2005.

Zopa Incorporation uses "direct model of business"

[1]. This model helps it to match peers with lenders and

borrowers without the involvement of agents. Additionally,

this operation is the same with the direct business model.

Core value proposition of Zopa Incorporation
depending on its direct business model. This orga"

nization uses a "zone of possible agreement" that connects

lenders and borrowers [3]. That is why, peers have enough

time to discuss problems, which are relevant to their

financial needs. However, negotiation about percentage

of interest and duration of operations was the biggest

problems for majority of people.

This organization helps for a possible borrower to

negotiate for interests with a lender. On the other side, a

borrower can demonstrate his or her feelings about

credits. Moreover, this process helps borrowers to show

detailed information, which are relevant to their business

ideas. If the lenders think that these ideas are successful,

they provide credit to borrowers at an agreed rate and

period. In addition, this firm develops an interactive

interface, which enhances communication between

borrowers and lenders.

Sources and methods of revenue generation for
Zopa Incorporation. This company has various sources

of revenue. For instance, Wellington Partners
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Incorporation is one of its business partners [3]. Moreover,

it provides liquidity to this firm through purchase of its

shares. Secondly, the company gets revenues from service

fees that it charges on lenders and borrowers by using its

interface. This process is the main source of revenues that

this firm receives from its operations. In this case, company

agrees with the borrower and lenders on a commission that

it charges before they proceed with their transactions. This

process makes company's operations legal and accepted

by the UK's Central bank [3]. Moreover, company's

customers have more chances of being loyal. This is

possible, since the quantity of money paid for transaction

depends on agreement. It is usually less that the fees, which

are established in commercial banks. That is why, this

process motivates lenders and borrowers to use this

platform.

Costs of revenue generation incurred by Zopa
Incorporation. This organization use different costs in

its operations. For example, the company uses website to

host and update it is apps. Moreover, the company pays

for webhosting services every year. This helps its

customers to get full access of its information. Problems

like updates on the firm's activities and services can be

accessed easily because it pays for web hosting services.

Additionally, the other costs, which the firm pays are the

cost of site maintenance services.

The company hires Information Technology (IT)

administrations whose responsibility are to ensure that the

information, which are in this website is regularly updated.

Moreover, these professionals are very important for the

management of this firm's operations. That is why, this

costs is among the overheads that this firm gives priority.

Other costs include advertisements in Sunday Times and

popular television programmes in the UK. These processes

are essential in creating public attention on the existence

and stability of this organization's services. The company

spent £0.42 million on promotional services in 2015 [3].

This costs was important in ensuring that the company gets

enough attention from the public to its activities.

Potential of growth of Zopa Incorporation. Zopa

Incorporation has higher chances of growing and developing

in the future. This is possible for the several of factors. First

of all, the firm offers unique financial services that link

borrowers and lenders directly. Moreover, this system of

lender"borrower relationship is not offered by any other

traditional commercial banking systems. Secondly, this firm

uses innovativeness to develop interfaces that increase

connection between borrowers and lenders.

The customization of the company's segments

enhances agreement between the lenders and borrowers.

This is possible because people with similar experiences

connect directly. This process is the most important in

reaching an agreement in the shortest time of period. Once

an agreement occurs, the organization provides tracking

software that helps lenders to access borrowers online.

This process encourages lenders using this organization's

interface. Lastly, this organization surpasses the rules that

majority of banks underline in the loaning process.

CONCLUSION
In conclusion, innovation is essential in applying

various business models to a firm's development and

growth. For instance, Salesforce.com Incorporation uses

utility business model in its operations. It offers wider

range of CRM services and directories to its customers.

Its interface is designed to allow customers access

information about their preferred companies. This process

promotes it's the future success. This success is evident

in the stability of its share prices. On the other hand,

AshleyMadison.com Incorporation uses credits business

model, which helps it to get incomes before advancing its

services to its customers. Lastly, Zopa Incorporation uses

direct business model to connect peers in lending and

borrowing relations, which enables it to use Internet in

developing an interface that allows financial and capital

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

На сьогодні українська економіка перебуває в стані

кризи подолання якої в умовах російської агресії є од"

ним з найбільших пріоритетів на шляху забезпечення

економічної безпеки України. Зовнішня агресія Росії

проти нашої держави значно погіршила показники соц"

іально"економічного розвитку України, що, в свою чер"

гу, спричинило посилення макроекономічних дисба"

лансів та погіршило коротко" та середньострокові пер"

спективи та плани економічного зростання національ"

ної економіки. Значні погіршення економічних прогнозів

щодо розвитку України, які здійснюють міжнародні
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population, economic growth, the indicator of the state debt, inflation rate, unemployment rate,
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організації, а також вітчизняні державні та громадські

інститути говорить про значну імовірність зростання

ризиків та загроз фінансовій безпеці, що становить на

сьогодні неабияку актуальність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

Питанням дослідження основних ризиків і загроз

фінансовій безпеці України приділяли свої праці такі
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провідні науковці, як Бондаревська О.М. [1], Герасим"

чук З.В. [2], Левчук О.В. [3] та інші. Проте на сьогодні

актуальним є здійснення класифікації основних ризиків

і загроз фінансовій безпеці України, що зумовило вибір

теми нашого дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Головною метою є здійснення класифікації основ"

них ризиків і загроз фінансовій безпеці України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сучасні економічні реалії переконливо свідчать,

що перспективи, темпи та загальний вектор напряму

соціально"економічного прогресу національних гос"

подарств значною мірою залежать від стану сфор"

мованості економічної безпеки держави та її регі"

онів. Для утвердження України як самостійної неза"

лежної держави у світовому просторі набуває винят"

кового значення проблема економічної безпеки дер"

жави та територіальних одиниць, особлива акту"

альність яких в умовах трансформаційних змін та

глобалізації виявляється у науково"теоретичному,

економічному і політичному аспектах. Економічна

безпека держави є визначальною домінантою склад"

ників національної безпеки, яка гарантує захи"

щеність національних інтересів від внутрішніх і

зовнішніх загроз, забезпечує соціально"економічну

стабільність країни, достатній оборонний потенціал,

розвиток продуктивних сил та нормальні умови жит"

тєдіяльності суспільства [1].

Як вважають американські вчені С. Мьордок, К. Нор,

Ф. Трейгер, економічна безпека повинна відповідати при

наймні двом умовам. По"перше, це збереження еконо"

мічної самостійності країни, її здатності у власних інте"

ресах приймати рішення щодо розвитку економіки за"

галом. По"друге, це збереження вже досягнутого рівня

життя населення і можливості його подальшого підви"

щення [8, с. 34].

Сучасний стан економічної безпеки України дово"

дить актуальність твердження Х. Маковскі, на думку

якого, економічна безпека повинна забезпечувати до"

сить високу міру незалежності від стратегічних парт"

нерів, тобто тих, які потенційно можуть впливати на полі"

тичні рішення, які будуть неприйнятні з комерційного

погляду [7, с. 42].

Як відомо, основними індикаторами фінансової без"

пеки є рівень і якість життя населення країни, економіч"

не зростання, показник державного боргу, показник

рівня інфляції, рівень безробіття, дефіцит бюджету,

розмір золотовалютних резервів, сталий розвиток еко"

номіки, що включає екологічну, економічну та соціаль"

ну складові.

Ключовими ризиками економічній безпеці слід ви"

значити [5]:

— критичне гальмування економічного розвитку Ук"

раїни та погіршення основних макроекономічних показ"

ників (макроекономічне розбалансування за головни"

ми показниками);

— згортання промислового виробництва;

— зниження економічної активності, насамперед

інвестиційної;

— погіршення добробуту населення (домогоспо"

дарств) та зростання рівня безробіття;

— посилення боргового тиску, насамперед, у дер"

жавному секторі;

— підвищення тінізації економічної діяльності.

Основними загрозами фінансовій безпеці України

сьогодні є [3]:

— втрата фінансової самостійності у вирішенні со"

ціально"економічних питань та власної фінансової

інфраструктури;

— обмеження доступу держави до зарубіжних

ринків;

— розбалансованість бюджету в умовах дефіциту

фінансових ресурсів держави;

— значний рівень доларизації економіки в умовах

зростання зовнішнього боргу держави;

— нераціональний розподіл банківською системою

кредитних ресурсів у стратегічно важливі види еконо"

мічної діяльності;

— нарощування загальної суми державного боргу.

Найбільш актуальними викликами глобалізації, які

створюють численні загрози економічній безпеці дер"

жави, є такі [3]:

1. Нестабільність світової фінансової системи, яка

супроводжується незбалансованістю світової торгівлі

та інвестиційних потоків між найбільшими економічни"

ми центрами світу. Дестабілізують світову фінансову

систему також велика тривалість періодів дефіцитної

бюджетної політики передових країн, різкі коливання

курсів світових валют, відсоткових ставок та індексів

фондових ринків. Усі перелічені фактори дають змогу

стверджувати, що загроз зазнає економіка кожної

країни.

2. Розширення світових ринків для певних видів про"

дукції, товарів і послуг. Наприклад, фінансові послуги

компанії American Express (США), програмна продук"

ція компанії Microsoft (США), сітьова мережа ресто"

ранів McDonald's (США), напої компанії The Coca"Cola

Company (США), технології та послуги глобальної ме"

режі Інтернет заповнили світові ринки, які стали гло"

бальними для цих видів продукції і послуг. У таких умо"

вах виникає гостра проблема збе" реження переваг гло"

бальних ринків для забезпечення достатнього просто"

ру для розвитку ресурсів національних ринків. Таким

чином, розширення світових ринків окремої продукції

в умовах глобалізації, з одного боку, повинне приноси"

ти економічну вигоду країні, з іншого — є викликом гло"

балізації, що може спричинити загрозу економічній без"

пеці.

3. Поширення кризових явищ. Протягом останніх де"

сяти років світова економіка була вражена трьома

фінансовими кризами (1994 р. — Мексика, 1997 р. —

Південно"Східна Азія, 1998 р. — Росія), які мали пере"

важно національні витоки, міжнародні наслідки і потен"

ційно глобальний характер. Остання фінансова криза,

що розпочалася у вересні 2008 р. з банкрутства вели"

ких фінансових установ у США, швидко переросла у

глобальну кризу, що призвело до банкрутства декіль"

кох європейських банків, падіння різних біржових
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індексів і вартості акцій та товарів по всьому світу, ство"

ривши загрози економічній безпеці країн.

4. Експансія передових країн світу. Глобалізація по"

силює вплив зовнішніх факторів розвитку. Особливо

відчувають зовнішній вплив викликів глобалізації краї"

ни з перехідною економікою. Часто це супроводжуєть"

ся тим, що високорозвинені країни безперешкодно по"

трапляють на ринки найбільш слабких країн, руйнуючи

місцеву промисловість та експортуючи чужі соціокуль"

турні цінності.

5. Дефіцит ресурсів для розширеного розвитку. У

сучасних умовах розвитку світового енергетичного рин"

ку існує низка проблем, безпосередньо пов'язаних з

енергетикою, яка є однією з ключових галузей економі"

ки. Швидкі темпи зростання економік передових країн

світу без тривалої відповіді з боку інших держав — ви"

робників енергоносіїв уже спровокували зростання цін

на паливо та викликали істотні зміни у структурі спожи"

вання населення в більшості країн світу. Нині бідні ре"

гіони світу залишаються без доступу до базових енер"

гетичних послуг. Окрім того, дедалі гострішими стають

екологічні проблеми.

Таким чином, виокремивши ризики фінансовій без"

пеці країни ми можемо проаналізувати основні фінан"

сові тенденції України протягом останніх років

з точки зору фінансової безпеки за такими

ключовими показниками, як:

— критичне гальмування економічного

росту;

— поглиблення спаду промислового ви"

робництва;

— набуття тотального характеру збитко"

вості економічної діяльності;

— втрата інвестиційної привабливості в

умовах зовнішньої агресії;

— загрозливе зниження платоспроможно"

го попиту населення;

— нарощення тінізації економіки;

— вимушена мілітаризація економіки.

Отже, проаналізуємо коротко кожну з

вище перелічених загроз.

Критичне гальмування економічного рос"

ту виявляється в тому, що прискорення пад"

іння реального ВВП відображає системний

та структурний характер кризи, в якій пере"

буває національна економіка. Найвищі тем"

пи падіння реального ВВП у 2016 р. фіксу"

ються у будівництві, добувній промисло"

вості, переробній промисловості, оптовій та

роздрібній торгівлі. Небезпечну тенденцію

також становить проблема триваючого зни"

ження споживання. Традиційним чинником

негативної динаміки зниження ВВП зали"

шається експорт. Скорочення реальних об"

сягів експорту товарів і послуг протягом ос"

танніх років значно прискорилось [5].

Протягом 2010—2016 років цей показ"

ник зріс. У 2010 році він становив 1079346

млн грн, а у 2016 році — 2383182 млн грн

Проте, така тенденція по відношенню до па"

діння курсу національної валюти в Україні

нівелює його таке стрімке зростання протя"

гом 2016 року, оскільки для прикладу у 2013 році курс

гривні становив 8,5 грн, а у 2016 році зріс більш ніж в 3

рази і становив 27 грн.

Надзвичайно негативною тенденцією відзначився

обсяг експорту українських товарів та послуг за кордон,

де у 2010 році він становив 11,9 млрд дол. США, а у 2016

році — 9,9 млрд дол. США. Така тенденція викликана

суспільно"політичною ситуацією в Україні, яка відобра"

зилася на зовнішніх зв'язках з іншими країнами світу.

Щодо імпорту, то він суттєво не змінювався за вказа"

ний період (рис. 2).

Щодо поглиблення спаду промислового виробниц"

тва, то темпи падіння промислового виробництва, яке

триває вже протягом останніх двох років зберігаються

на критично високому рівні (понад 20,0 %). Різке підви"

щення індексу цін виробників — у середньому до 42,5%

за підсумками 2016 р., на фоні зниження внутрішнього

платоспроможного попиту, утворює ризики збуту на

внутрішньому ринку, і відтак — подальше скорочення

випуску промислової продукції. Відповідні тенденції

ускладнюються фізичною втратою виробничих потуж"

ностей у зоні конфлікту на Донбасі, що негативно по"

значається на внутрішній виробничій кооперації та екс"

портному потенціалі [5].
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Джерело: складено автором на основі [4].
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Загалом протягом 2010—2016 років відбулося не"

значне збільшення рівня інфляції, а саме з 109,1% у

2010 році до 112,4 — у 2016 році. Проте варто зазначи"

ти, що найбільшого значення індекс інфляції здобув у

2015 році, а саме 143,3. Загалом таку тенденцію успіш"

ною назвати не можна, оскільки вона свідчить про пад"

іння економіки (рис. 3).

Ризиком для забезпечення економічної безпеки краї"

ни є не лише нарощення тенденції деіндустріалізації на"

ціональної економіки, а й несформованість нових конку"

рентних, інноваційних драйверів розвитку національної

економіки. Акцентування на потенціалі розвитку агросек"

тору та ІТ"сектору не вирішує проблеми зайнятості, ефек"

тивного використання наявних ресурсів, забезпечення кон"

курентоспроможності економіки в умовах переходу на нові

технологічні засади розвитку світової економіки.

Набуття тотального характеру збитковості еконо"

мічної діяльності виявляється в тому, що великими та

середніми підприємствами в цілому по економіці впро"

довж останніх двох років отримано значні збитки. Якщо

у 2014 р. баланс збитків підприємств досяг за обсягами

третини ВВП країни (33,0 %), то у 2016 р. їх обсяг пере"

вищив ВВП (105,0 %). Найбільші обсяги збитків отри"

мано у промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі,

операціях з нерухомим майном, професійній, науковій

та технічній діяльності [5].

Щодо втрати інвестиційної привабливості в умовах

зовнішньої агресії, то воєнна загроза, макроекономіч"

на нестабільність, різка втрата купівельної спромож"

ності виступають ключовими факторами послабшання

інвестиційної активності інвесторів. Протягом останніх

двох років відбулося значне зниження капітальних інве"

стицій в основний капітал, що свідчить про значні ризи"

ки для інвесторів щодо вкладання коштів.

Додатковим фактором є погіршення умов конку"

ренції та доступу на зовнішні фінансові ринки. Тради"

ційне домінування іноземного інвестування у фінансовий

сектор та ринки нерухомості на сьогодні обмежується

об'єктивними проблемам розвитку таких секторів еко"

номіки та не відповідає інтересам держави стосовно

модернізації національної економіки.

Загрозливе зниження платоспроможного попиту

населення виявляється в тому, що хоч середини реаль"

на середньомісячна заробітна плата в Україні підви"

щується, проте, все ж таки, в умовах надвисокого рівня

інфляції підриває купівельну спроможність та суттєво

погіршує добробут і рівень життя переважної більшості

громадян країни. Причому втрата доходів громадян

різко погіршилась з початку 2015 р. внаслідок різкої

девальвації [5].

Загострює проблему зниження доходів невідпо"

відність сучасним умовах базових соціальних стандартів

— прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, за

якими реалізується державна соціальна політика. Відпо"

відна неспівставність генеруватиме високий рівень соці"

ального напруження та невдоволення.

Приведення у відповідність сказаних показників є

необхідною умовою для підвищення рівня довіри до

державної економічної політики і реформ. З урахуван"

ням проблеми втрати робочих місць на Донбасі та про"

блем внутрішньо переміщених осіб, ризики втрати

людського капіталу на середньо та довгострокову пер"

спективу загострюватимуться. Так, за прогнозами

Economist Intelligence Україна входить до 5 країн світу

(після Японії, Німеччини, Таїланду та Південної Кореї),

які найбільш втратять у робочій силі на довгострокову

перспективу до 2050 р. [6].

Ще одним показником є нарощення тінізації еко"

номіки, сучасний рівень якої є критично високим та

не відповідає середньому рівню тіньової економіки

для країн, що розвиваються (32,0—35,0 % від ВВП).

На таку динаміку впливали такі фактори як: макро"

економічна нестабільність, панічні настрої, різке зро"

стання збитковості, виникнення псевдо"суверенних

утворень в Криму та Донбасі, які посилили контра"

бандні потоки [5].

Щодо вимушеної мілітаризації економіки, то загалом

потягом останніх років на сектор безпеки спрямовано

значні видатки бюджету, які становлять майже 20,0% за"

гальних видатків бюджету України та близько 5,0% ВВП

України. Попри те що ці ресурси спрямовуються не лише

для стримування поточних загроз, а й для розвитку обо"

ронного виробництва, зберігається небезпека поглиблен"

ня дисбалансу співвідношення військового та цивільного

секторів економіки. Подальше нарощування видатків на

сектор безпеки означатиме для України встановлення ре"

жиму економіки воєнного часу. Переорієнтація ресурсів

на оборонні потреби зумовлює ризики обмеження дже"

рел розвитку інших сегментів економіки. А отже, спряму"

вання значних фінансових, матеріально"технічних і людсь"

ких ресурсів у сектор безпеки має узгоджуватись із стра"

тегією розвитку цивільної економіки [5].

Забезпечення необхідного рівня фінансової безпе"

ки має базуватися на принципах [2]:
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Джерело: складено автором на основі [4].

Рис. 3. Динаміка індексу інфлції в Україні протягом 2010—2016 років, %



69

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— комплексності — необхідності аналізу всіх сторін

об'єкта дослідження (територіальні і галузеві, соціальні,

технічні, екологічні та ін. складники);

— системності — врахування як внутрішніх взаємо"

зв'язків, так і зовнішніх факторів із позицій розгляду

об'єкта дослідження як елемента економічного просто"

ру більш високого рівня;

— об'єктивності — диференціація економічної без"

пеки на такі складники, які повинні реально визначати

стан безпеки регіонів та держави загалом;

— обгрунтованості — формування такої структури

економічної безпеки, яка б давала змогу відобразити

рівень розвитку економіки, а також визначити її сильні і

слабкі сторони;

— достатності — кількість виділених компонентів

економічної безпеки повинна бути задовільною для виз"

начення головних рис її гарантування;

— можливості управління — багатоваріантність ме"

тодів впливу на функціонування кожного компоненту з

боку центральних і регіональних структур управління;

— альтернативності — виявлення й обгрунтування

декількох варіантів виходу з кризової ситуації;

— соціальної спрямованості — пріоритетності

здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості

життя населення і соціальний прогрес.

Отже, подолання загроз фінансовій безпеці Украї"

ни вимагає послідовної та виваженої економічної полі"

тики, яка повинна спрямовуватися, передовсім, на по"

силення конкурентоспроможності України на міжна"

родній арені та зайняття взаємовигідних з іншими краї"

нами позицій в глобальному поділі праці.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Проведене дослідження щодо класифікації основних

ризиків і загроз фінансовій безпеці України дозволило

діти висновку, що основними індикаторами фінансової

безпеки є рівень і якість життя населення країни, еконо"

мічне зростання, показник державного боргу, показник

рівня інфляції, рівень безробіття, дефіцит бюджету,

розмір золотовалютних резервів, сталий розвиток еко"

номіки,що включає екологічну, економічну та соціальну

складові. На сьогодні фінансовій безпеці загрожують такі

ризики, як: критичне гальмування економічного росту; по"

глиблення спаду промислового виробництва; набуття

тотального характеру збитковості економічної діяль"

ності; втрата інвестиційної привабливості в умовах зовн"

ішньої агресії; загрозливе зниження платоспроможного

попиту населення; нарощення тінізації економіки; виму"

шена мілітаризація економіки. Подолання загроз фінан"

совій безпеці України вимагає послідовної та виваженої

економічної політики, яка повинна спрямовуватися, пе"

редовсім, на посилення конкурентоспроможності Украї"

ни на міжнародній арені та зайняття взаємовигідних з

іншими країнами позицій в глобальному поділі праці.
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ВСТУП
Упродовж багатьох років існування України як неза"

лежної держави законодавство у сфері публічного управ"

ління, як ось регіонального розвитку, так і не було оста"

точно сформовано, тому досі перебуває на стадії станов"

лення. Аби розуміти можливості для формування та реа"

лізації державної регіональної політики, а особливо в кон"

тексті останніх ініціатив вищого політичного керівництва

держави щодо реформ у цій сфері, варто розглянути всю

систему чинного законодавства в історичному контексті та

взаємозв'язку законодавчих актів між собою.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основою для формування економічно спроможної і

юридично дієздатної самоврядності в України є належна

правова база. Приведення нормативно"правових засад сто"

совно регіонального розвитку у відповідність до потреб

вітчизняного сьогодення та правових засад новітнього

європейського законодавства є невідкладною потребою з

огляду на критичну масу накопичених проблем у цій сфері.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Законодавство з питань державного управління регі"

онального розвитку складається з Конституції України,

законів України "Про засади внутрішньої і зовнішньої по"

літики", "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про місце"

ве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адм"

іністрації", "Про транскордонне співробітництво", "Про

регулювання містобудівної діяльності", "Про державні

цільові програми", "Про державне прогнозування та роз"

роблення програм економічного і соціального розвитку

України", "Про Генеральну схему планування території

України" та інших законів України, актів Президента Ук"

раїни, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних

договорів України, згода на обов'язковість яких надана

Верховною Радою України.

Безперечно, основа законодавчого управління ре"

гіональним розвитком була закладена в Конституції Украї"

ни, де зазначено, що територіальний устрій України грун"

тується на засадах єдності та цілісності державної тери"

торії, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні
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державної влади, збалансованості соціально"економічно"

го розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, еконо"

мічних, екологічних, географічних і демографічних особ"

ливостей, етнічних і культурних традицій.

Однак у сенсі конституційного унормування основ ре"

гіонального розвитку держави варто відмітити проблему,

яка існує у чинній Конституції України: закріплена у ній

правова модель організації влади на регіональному рівні

не у повній мірі відповідає положенням основного євро"

пейського правового орієнтира у цій площині — Євро"

пейській хартії місцевого самоврядування. Отож не"

обхідність унормування конституційних засад регіональ"

ного розвитку держави є наріжним каменем для форму"

вання відповідної стратегічно орієнтовної державної по"

літики.

Закон "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"

найбільш загально визначає головні засади регіональної

політики, наприклад: утвердження місцевого самовряду"

вання як фундаменту народовладдя, розширення повно"

важень місцевих рад шляхом децентралізації функцій

органів державної влади, гармонізація загальнодержав"

них, регіональних та місцевих інтересів; реформування

міжбюджетних відносин на користь місцевого самовряду"

вання, створення умов для розвитку економічної само"

стійності регіонів; удосконалення системи адміністратив"

но"територіального устрою на принципах економічної са"

модостатності та доступності адміністративних (управлі"

нських) і соціальних послуг споживачам цих послуг; роз"

роблення та впровадження проектів міжрегіональних еко"

номічних зв'язків і транскордонного співробітництва, спря"

мованих на підвищення конкурентоспроможності регіонів

як основи їх динамічного розвитку тощо.

Оскільки в Україні поки що рамковий закон, щодо фор"

мування та реалізації державної регіональної політики

відсутній, то єдиним спеціальним законом тут є Закон "Про

стимулювання розвитку регіонів". Предметом закону зако"

нодавець визначив: правові, економічні та організаційні за"

сади реалізації державної регіональної політики щодо сти"

мулювання розвитку регіонів та подолання депресивності

територій [1]. Але, проаналізувавши норми вищезазначено"

го закону, підкреслимо декілька проблем методологічного

характеру: невідповідність чи суперечливість державної стра"

тегії регіонального розвитку та регіональної стратегії розвит"

ку; не визначає порядок реалізації та фінансування; комплек"

сно не вирішує ні питання стимулювання регіонального роз"

витку, ні розв'язання проблеми депресивності територій.

Закон "Про регулювання містобудівної діяльності"

визначає систему та ієрархію планувальних містобудівних

документів, порядок їх розроблення та затвердження, а

також ведення та прийняття в експлуатацію будівництва.

Закон "Про генеральну схему планування території

України" визначає деякі особливості використання тери"

торій окремих регіонів та міст, які мають враховуватись

при розробці державної стратегії регіонального розвитку,

регіональних стратегій, галузевих програм [3].

До законодавства, котре визначає статус та повнова"

ження органів у системі формування та реалізації держав"

ної регіональної політики та регіонального розвитку відно"

сяться закони про органи виконавчої влади та органи місце"
вого самоврядування: "Про місцеве самоврядування в Ук"

раїні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про цент"

ральні органи виконавчої влади".

В Україні розроблено Державну стратегію регіональ"

ного розвитку на період до 2020 року, яка визначила цілі та

пріоритети державної регіональної політики до 2020 року,

механізми та інструменти її реалізації, систему моніторин"

гу та оцінки результативності реалізації. Доцільність підго"

товки нового стратегічного документа, розробленого

відповідно до європейських стандартів, зумовлено зміною

зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку регіонів Украї"

ни протягом останніх років.

Стратегія визначає інтегрований підхід до формування

і реалізації державної регіональної політики, який перед"

бачає поєднання таких складових частин: секторальної (га"

лузевої) — підвищення рівня конкурентоспроможності ре"

гіонів шляхом оптимізації і диверсифікації структури еко"

номіки, забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з

пріоритетним використанням власного ресурсного потенці"

алу територіальної (просторової) — досягнення рівномір"

ного та збалансованого розвитку територій, розвиток міжре"

гіонального співробітництва, запобігання поглибленню соц"

іально"економічних диспропорцій шляхом формування "то"

чок зростання", активізації місцевої економічної ініціативи

та зміцнення потенціалу сільської місцевості, забезпечення

соціально"економічної єдності і рівномірності розвитку ре"

гіонів з метою створення рівних умов для розвитку людини;

управлінської — застосування єдиних підходів до форму"

вання і реалізації політики регіонального розвитку, створен"

ня єдиної системи стратегічного планування та прогнозуван"

ня розвитку держави і регіонів, оптимізація системи тери"

торіальної організації влади.

На нашу думку, нормативно"правова база страте"

гічного планування регіонального розвитку в Україні не

відповідає реаліям, є процесом розпорошеним та неузгод"

женим та перебуває на стадії вдосконалення. У цьому кон"

тексті прийняття Закону України "Про державне плануван"

ня розвитку в Україні", в якому буде визначено єдиний

підхід до процесу планування, чітко визначені основні по"

няття, строки та виконавці, є вкрай необхідним.

В Україні з метою прискорення економічного розвитку

окремих територій, неодноразово ухвалювались закони, які

встановлювали особливості правового регулювання інвести"

ційної діяльності на окремих територіях. Таких законів було

досить багато, але великого успіху, за винятком окремих міст

(наприклад, Славутич), досягнуто не було. З огляду на це, ми

переконані в тому, що все спеціальне інвестиційне законо"

давство має бути детально вивчене на предмет його ефек"

тивності та відповідно переглянуте.

В українському законодавстві, яке має відношення до

розвитку регіонів чи їх окремих територій, є ще група за"

конів, яка прямо орієнтована на чітко визначені в законі те"

риторії, у межах яких існують певні особливості правового

регулювання різних сфер економічної діяльності, правово"

го статусу земель тощо. До цієї групи законів можна відне"

сти такі: "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

"Про оголошення природних територій міста Миргорода

Полтавської області курортом державного значення"; "Про

оголошення природних територій міста Хмільника Вінниць"

кої області курортом державного значення"; "Про оголо"

шення природних територій міста Слов'янська Донецької

області курортом державного значення"; "Про оголошення

природних територій міста Бердянська Запорізької області

курортом державного значення".

З цього переліку варто особливо виділити Закон "Про

статус гірських населених пунктів в Україні". В Європі роз"

виткові гірських територій, які підлягають охороні відпов"

ідно до міжнародних документів, приділяється значна ува"

га у реалізації політик регіонального розвитку. Апріорі

можливості для розвитку гірських територій є значно

гіршими, ніж у інших регіонах, до того ж екосистеми гір є

дуже вразливими до зовнішнього втручання. Саме тому для

гірських територій у різних державах відшукують свої

інструменти не обтяжливого для природи розвитку. Украї"

нський закон фактично спрямований не на розвиток цих

територій, а надання певних компенсаційних виплат людям,

що живуть на них [2].
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Існує ще ціла низка законів котрі регулюють окремі

інструменти, які можуть бути використані для стимулюван"

ня регіонального розвитку, через розвиток регіональної

економіки на основі партнерств, концесій, наукових, тех"

нологічних, індустріальних парків. Це такі Закони Украї"

ни: "Про спеціальний режим інноваційної діяльності тех"

нологічних парків"; "Про концесії"; "Про концесії на буді"

вництво та експлуатацію автомобільних доріг"; "Про нау"

кові парки"; "Про індустріальні парки"; "Про державно"

приватне партнерство".

Безсумнівно, як державна регіональна політика має

виходити із концепції державного регіонального розвит"

ку, так і політика регіонів має базуватися на власній кон"

цепції соціально"економічного розвитку. Безперечно, кон"

цепція соціально"економічного розвитку будь"якого регі"

ону представляє собою цілісну систему науково обгрунто"

ваних поглядів, спрямовану на комплексний розвиток пев"

ної території шляхом визначення конструктивних ліній

діяльності всіх галузей економіки на довготривалий пері"

од. На наше переконання, вона має: базуватися на еко"

номічній політиці держави, відповідати не тільки регіональ"

ним, а, передусім, національним інтересам країни і захи"

щати її безпеку; максимально враховувати природно"

кліматичні, географічні, екологічні, демографічні та інші

особливості території, з тим, щоб більш раціонально їх

використовувати; мати на увазі, що проведення економіч"

ного експерименту або господарчої реформи, тим більш

перехід від однієї економічної моделі до іншої, потребу"

ють визначеного часу, відповідно концепція має носити

довготерміновий характер; економічна концепція не може

бути науковою абстракцією. Вона має бути спрямована на

практичну реалізацію конструктивної лінії діяльності всіх

галузей регіону з участю його мешканців та для покращен"

ня рівня їх благополуччя.

У контексті розгляду даної проблематики зазначимо,

що договірне регулювання є позитивним і практична реа"
лізація його здобутків в регіонах, в яких воно вже було за"

стосоване, дозволить впорядкувати певне коло суспільних

стосунків, досі ще не врегульованих за допомогою законів.

Одним із актів локального правового регулювання є цільо"

ва комплексна програма. Для регіонально"цілісного уяв"

лення про вузлові проблеми регіонального розвитку, які

перебувають у складному переплетінні природних, еконо"

мічних, соціальних суперечностей, необхідним є комплек"

сний підхід до їх визначення, а також до організації управ"

ління таким розвитком. Одним з інструментів розв'язання

соціально"економічних регіональних проблем є цільова

комплексна програма, яку можна визначити як заплано"

вану до здійснення у визначений період та узгоджену за

термінами, ресурсами та виконавцями систему соціальних,

економічних, виробничих, науково"дослідних і організа"

ційно"господарських заходів, виконання яких повинне за"

безпечити розв'язання певної проблеми.

Щоб уникнути суттєвих недоліків, які виникають у про"

грамно"цільовому управлінні, в програмах нами за"

пропоновано зазначати конкретних виконавців певних за"

ходів, конкретні терміни отримання результатів за якістю

та кількістю, систематизувати та класифікувати програми

за їх змістом, термінами реалізації і масштабами виконан"

ня. Всі розроблені та впроваджувані в практику програми

повинні бути узгоджені між собою за змістом, термінами

виконання та рівнями управління, що дозволить уникнути

дублювання заходів, не системності підходу до розробки

самих програм і до визначення конкретних заходів і

виконавців програм. Оптимальними стосовно регіональ"

ного соціально"економічного розвитку є розробка і реалі"

зація цілої низки цільових комплексних програм, які так

чи інакше стосуються регіонального розвитку. За такою

системою можливим стало би перенесення основних за"

ходів з програм державного рівня до програм регіональ"

ного рівня з наступним їх розгортанням до належного сту"

пеня деталізації. Тільки за таких умов вважається за мож"

ливе отримання дійсно ефективних результатів реалізації

цільових комплексних програм.

Виділимо у функціонуванні нормативно"правового

поля стосовно регіонального розвитку найважливіші про"

блеми: відсутність у нормативно"правових актах єдиних

первинних юридичних норм з окремих питань ре"

гіонального розвитку; слабкий зв'язок конституційних

норм та законів, реалізація конституційних норм у зако"

нах; нормативно"правове поле, що регулює регіональний

розвиток містить незначну частку законів, як нормативних

актів найвищої юридичної сили, і кодифікованих норма"

тивно"правових актів; незначна частка законів та підзакон"

них актів, що безпосередньо стосуються питань регіональ"

ного розвитку, у загальному масиві нормативно"правових

документів України; нечітке правове визначення суб'єктів

здійснення регулюючого впливу на регіональний розвиток;

відсутність нормативно врегульованої методології інтег"

ральної оцінки соціально"економічного розвитку регіонів.

ВИСНОВКИ
Фактично законодавство у сфері регіонального роз"

витку, яке сформувалось протягом 1991—2017 рр. мало

створити цілісну та взаємоузгоджену систему, що визна"

чає перелік стратегічних та планувальних документів у

сфері регіонального розвитку, визначає інституції, що

формують та реалізують державну регіональну політику і

проекти регіонального розвитку, а також визначити та зак"

ріпити джерела фінансування регіонального розвитку.

Однак, незважаючи на численні спроби удосконален"

ня нормативно"правового забезпечення регіонального соц"

іально"економічного розвитку, для сучасного стану роз"

витку державного управління та громадянського суспіль"

ства в Україні характерні недосконалість законодавства

та на цій основі — намагання невиправдано централізова"

ного прийняття управлінських рішень стосовно внутрішніх

проблем регіонального розвитку.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Європейські країни стали лідерами щасливого жит"

тя, але Україна не застосовує індекс щастя в своїй діяль"

ності і посідає 132 місце в світовому рейтингу щастя.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ НАСЕЛЕННЯ
В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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RESEARCH OF HAPPINESS INDEX OF THE POPULATION IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE
PUBLIC ADMINISTRATION

У статті проаналізовано міжнародні результати дослідження індексу щастя населення в кон�
тексті ефективного державного управління. Досліджено складові показника індексу щастя. У
результаті дослідження визначено, що згідно з "Доповіддю про всесвітнє щастя" близько півто�
ри сотні держав щорічно оцінюють по тому, наскільки їх резиденти задоволені різними аспек�
тами життя: рівнем свободи, зайнятості, доходів, корупції в державних і комерційних структу�
рах, розвитку соціальної сфери і так далі.

Перші сходинки рейтингу займають скандинавські країни, перше місце — Норвегія. Оскільки
розумне державне управління в Норвегії є одним з ключових факторів підтримки в населення
відчуття щастя, досліджено систему державного управління в цій країні.

Запропоновано використати досвід ефективного державного управління Норвегії в Україні.
Зроблено висновок щодо необхідності врахування індексу щастя в нормативно�правовій базі
функціонування системи державного управління в Україні, а також при реалізації економічної,
соціальної, екологічної та міжнародної політики.

The international results of the research of the index of happiness of the population in the context
of effective public administration are analyzed. The components of the index of happiness are
investigated.

As a result of the study, it was determined that according to the "Report on World Happiness,"
about a hundred states evaluate annually how their residents are satisfied with various aspects of
life: the level of freedom, employment, income, corruption in public and commercial structures, the
development of the social sphere, and so on.

The first steps of the ranking are Scandinavian countries, the first place — Norway. As a prudent
public administration in Norway is one of the key factors in maintaining a sense of happiness in the
population, the system of public administration in this country is explored. It is proposed to use the
experience of effective state administration of Norway in Ukraine. The conclusion is made on the
necessity of taking into account the happiness index in the normative�legal framework of the
functioning of the system of public administration in Ukraine, as well as in the implementation of
economic, social, environmental and international policies.

Ключові слова: міжнародний індекс щастя, державне управління, добробут, сталий розвиток, реформа.

Key words: international happiness index, public administration, welfare, sustainable development, reform.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У грудні 2015 року Європарламент обговорив про"

граму "Індекс щастя як мета роботи урядів в Євросоюзі".
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Проте вітчизняними науковцями індекс щастя в кон"

тексті ефективного соціально"орієнтованого державно"

го управління не був досліджений. Значна увага при"

діляється дослідженню якості життя (М. Гузь, Е. Лібано"

ва, В. Базилевич, К. Баластрик, А. Чухно), інтегральним

показникам в цілому (Є. Головаха, А. Горбачик, Л. Са"

паєва), тому розгляд міжнародного індексу щастя в кон"

тексті ефективності державного управління є першочер"

говим завданням статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У липні 2006 р. міжнародною організацією NEF (The

New Economics Foundation) був розроблений міжнарод"

ний індекс щастя (HPI), який є індексом, що відображає

добробут людей та стан навколишнього середовища в

різних країнах світу. Головним завданням індексу є відоб"

разити "реальний" добробут націй. На думку авторів

міжнародного індексу щастя, порівняння значення ВВП

країн світу у визначенні добробуту населення вважаєть"

ся недоречним, оскільки кінцева мета більшості людей

не бути багатими, а бути щасливими та здоровими.

Для розрахунку HPI використовуються три показ"

ники: суб'єктивна задоволеність життям людьми; очіку"

вана тривалість життя; "екологічний слід" [1, с. 67—70].

Екологічний слід — міра впливу людини на середо"

вище проживання, що дозволяє розрахувати розміри

прилеглої території, необхідної для виробництва спо"

живаних нами ресурсів і збереження відходів [2].

За даними офіційної сторінки міжнародного індек"

су щастя Міжнародної організації NEF, індекс розрахо"

вується за формулою (1):

       
 Cуб'єктивна задоволеність життям х Очікувана тривалість життя

НРІ =

                                         
Екологічний слід                                   

(1).

Мережа ООН для вироблення рішень в галузі ста"

лого розвитку (UN Sustainable Development Solutions

Network) публікує "Доповідь про всесвітнє щастя" з

квітня 2012 року. Близько півтори сотні держав щоріч"

но оцінюють по тому, наскільки їх резиденти задово"

лені різними аспектами життя: рівнем свободи, зайня"

тості, доходів, корупції в державних і комерційних

структурах, розвитку соціальної сфери і так далі.

Доповідь складають на основі опитувань, проведе"

них інститутом Геллапа, в ході яких людей просять дати

оцінку різним сторонам життя в тій чи іншій країні за

шкалою від 0 до 10.

У 2017 році десятка самий щасливих країн планети

виглядає так: Норвегія, Данія, Ісландія, Швейцарія,

Фінляндія, Голландія, Канада, Нова Зеландія, Австра"

лія, Швеція [3].

Що "не в грошах щастя" (точніше не тільки в них)

підтверджує той факт, що 11 і 12 місця серед найщас"

ливіших країн планети зайняли Ізраїль і Коста"Ріка

відповідно. Вони обійшли багатші держави, жителі яких

стикаються в повсякденному житті з меншою кількістю

проблем: Австрію (13 місце), США (14 місце), Німеччи"

ну (16 місце), Люксембург (18 місце) і Великобританію

(19 місце).

Жителі Чехії (23 місце), Аргентини (24 місце) і Мек"

сики (25 місце) виявилися щасливішими, ніж багаті сін"

гапурці (26 місце) і мальтійці (27 місце), а уругвайці, (28

місце), гватемальці (29 місце) і панамці (30 місце) більше

задоволені життям, ніж французи (31 місце).

Найщасливішими з жителів колишнього СРСР вия"

вилися громадяни Узбекистану (47 місце). Вони трохи

більше задоволені життям, ніж італійці (48 місце) і рос"

іяни (49 місце).

Найнещасніші на пострадянському просторі — гру"

зини (125 місце) і українці (132). Вони ж самі незадово"

лені життям мешканці Європи.

У п'ятірку найнещасніших країн планети увійшли

Руанда (151 місце), Сирія (152 місце), Танзанія (153 міс"

це), Бурунді (154 місце) і Центральноафриканська Рес"

публіка (155 місце) [3].

На основі зробленого аналізу один з авторів звіту,

спеціальний радник Генсека ООН Джефрі Сакс нама"

гається вивести "формулу щастя": "Щасливими є краї"

ни, що мають здоровий баланс між добробутом, у за"

гальноприйнятому розумінні цього поняття, та соціаль"

ним капіталом, під яким мається на увазі високий рівень

довіри до суспільства, відсутність значної нерівності між

людьми та впевненість у діях уряду" [4].

У звіті зазначається, що Норвегія піднялася на чо"

тири сходинки у рейтингу попри падіння цін на нафту,

від яких значною мірою залежить добробут країни.

Завдяки повільному видобутку нафти та інвестуван"

ню прибутків від неї у майбутнє замість витрачання на

нагальні потреби, Норвегія убезпечила себе від бумів

та спадів, що притаманні багатьом іншим державам, які

залежать від продажу своїх ресурсів. Інші фактори, які

утримують Норвегію серед найщасливіших країн — до"

віра, що існує у суспільстві, спільні цілі, щедрість та ро"

зумне державне управління [5].

Більшість економічних реформ Норвегії мають соці"

альну спрямованість. У 1986 р. консервативно"центри"

стський уряд представив комплексну програму адміні"

стративної реформи під назвою "Сучасна держава". Ця

програма частково була прийнята під впливом реформ

в інших країнах. У ній констатувалося, що громадський

сектор був дуже великим і дорогим. Піддавався критиці

і "корпоратистський" аспект державного управління, за"

надто великий вплив на процес прийняття політичних

рішень зацікавлених груп. Ставилося також завдання

підвищення автономії місцевих органів управління, що

знайшло вираження в програмі "Експеримент з органі"

зації вільної комуни" в 1986 р. У 1989 р. була представ"

лена доповідь щодо адміністративної реформи "Держа"

ва, яка організована краще", а в 1992 р. був прийнятий

закон про роль експерименту в державному управлінні.

Разом з тим безліч реформістських доповідей і проектів

реалізувалися у вельми скромні результати. У Норвегії,

як і в інших країнах цієї групи, реформа сприяла пере"

творенню урядових агентств в державні підприємства,

що діють за ринковими правилами. Це перетворення

вважається центральним пунктом модернізації урядів

скандинавських країн в цілому.

Для України насамперед цікавий норвезький досвід

"обмеженої інтеграції" в ЄС та повного членства в НАТО,

що передбачає оптимальне забезпечення національних

інтересів країни на сучасному етапі міжнародного роз"

витку. У цьому аспекті Україні варто звернути увагу на

досвід Норвегії в гармонізації свого законодавства зі

стандартами ЄС разом із відстоюванням національних
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інтересів та програмних цілей державного управління

економікою, визначенні пріоритетних напрямів розбу"

дови останньої, щоб забезпечити максимальний виграш

внаслідок інтеграції з європейськими ринками (скажі"

мо, енергетичним, суднобудівним тощо).

Крім того, серед норвезької громадськості останнім

часом набули значного поширення так звані "дискусійні

клуби" — опрацювання нових ідей та концептуальних

пропозицій інтелектуальних "мозкових" центрів, навко"

ло яких об'єднуються політичні, ділові чи академічні

кола Норвегії (передовсім столиці) й на обговореннях в

яких виноситься чимало важливих політичних питань. З

огляду на камерність норвезької столиці ці дискусійні

клуби ("сніданки" Civita, конференції NUPI тощо) ство"

рюють потужні цільові впливи на формування громадсь"

кої думки й на прийняття політичних рішень.

Окрему увагу слід приділити екологічним та іннова"

ційним проектам Норвегії за кордоном. Зважаючи на

гостру енергетичну залежність української економіки,

слід працювати на впровадження норвезьких новітніх

енергозберігаючих технологій як у секторі комуналь"

ного господарства, так і в промисловості. Прагматична

спрямованість двосторонніх відносин гарантуватиме не

лише подальше, але й стале зростання економічних по"

казників, що безпосередньо відповідає національним

інтересам обох країн.

Рівною мірою їх позитивна динаміка засвідчує мож"

ливості переходу до міжрегіонального діалогу і зреш"

тою просування взаємовигідної моделі співпраці з ЄС в

рамках ЄЕЗ (Європейська економічна зона) та цільової

Асоціації, поєднання потенціалів яких якраз означати"

ме перспективне наближення до реалізації ідеалів роз"

ширеної об'єднаної Європи [6, с. 45—46].

У Норвегії діє виборна система місцевих органів

влади. Ті, хто живуть у комуні, мають право вибирати за

принципом: одна людина — один голос. Вибори в муні"

ципальну раду, що складається з 15—16 депутатів,

здійснюються за партійними списками. У Норвегії немає

такої практики, коли якийсь підприємець або економіч"

на сила прямо впливають на процес голосування. По"

літична та адміністративна системи дуже серйозно від"

діляють економічні інтереси від політичних. Гарним

відправним пунктом для успішного розвитку України є

виявлення інтересів на місцевому рівні, де саме й відбу"

вається реальний економічний та соціальний розвиток.

Ефективна територіальна влада може найбільш вдало

пристосуватися до місцевих особливостей і самостійно

приймати важливі для регіону рішення. Якщо вона доб"

ре функціонує, то зменшується дистанція між тими, хто

ухвалює рішення, і тими, хто споживає громадські по"

слуги. Місцева демократія дає змогу громадянам брати

участь у політичному житті регіону, а отже, впливати на

власне повсякденне життя [7, с. 95].

ВИСНОВКИ
Таким чином, найважливіший результат реформ, що

проводяться державами Скандинавії, полягає в тому, що

реформування державного управління — це справа не

тільки держави, воно вимагає широкої участі громадян,

передусім, при визначенні цілей і завдань реформ, а

також тісного партнерства між державними та недер"

жавними секторами [30].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація як основна тенденція розвитку люд"

ства в новому тисячолітті, вийшовши за межі національ"

ної економіки, "відкривши" або точніше "розмив"

міждержавні кордони і ставши основною домінантою

світового розвитку, проклала шлях новим акторам на

світовій арені — транснаціональним корпораціям. Ба"

гато подій на міжнародній арені пов'язані з діяльністю

міжнародних корпорацій, обумовлені їх політикою або

ними ініційовані. Транснаціональні корпорації актив"

но і органічно беруть участь у світовій політиці, впли"

вають на міждержавні відносини та формування стра"

тегій розвитку держав. Міжнародні корпорації є одно"

часно недержавним і глобальним актором світової пол"

ітики, їх діяльність поглиблює процеси глобалізації

економіки і політики. Глобалізація в свою чергу підси"

лює позиції транснаціональних економік у контексті

міжнародних економічних відносин, формує більш

ефективні важелі їх впливу на політичні режими тієї чи

іншої країни, розширюючи політичний простір їх діяль"
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corporations today have a greater political and economic power than the states in which they carry out their
activities. Thus, the considerable interest and practical value is the identification of the factors of the
influence of transnational corporations on public administration in the global economy. The article deals
with the factors of the influence of transnational corporations on state regulation of the economy of the
country. The new forms of influence of transnational corporations on state management of economic
processes are analyzed. The structure of world trade in the spheres of activity, volumes of attracted direct
foreign investments of transnational corporations is investigated. Showing global corporations with
supranational functions and global level of development by positioning performance indicators.

Ключові слова: транснаціоналізація, транснаціональна корпорація, державне управління, міждержавні

відносини, глобальна економіка.

Key words: transnationalization, transnational corporation, state administration, intergovernmental relations,

global economy.

ності. Транснаціональні корпорації виходять в сферу

світової політики як через зовнішньополітичний апа"

рат держав, де вони зареєстровані, так і в якості само"

стійної, недержавної політичної сили. Найбільш по"

тужні міжнародні корпорації стають "комерційно"полі"

тичними" організаціями, які проводять свою "зовніш"

ню політику" і свою "дипломатію", впливаючи на дер"

жавне управління урядів країн. У цілому транснаціо"

налізація міжнародного бізнесу — це досить складне

явище, що постійно трансформується в системі світо"

господарських зв'язків, та вимагає пильної уваги, вив"

чення і міжнародного контролю. Транснаціональні

корпорації у все більшій мірі стають значним факто"

ром у долі тієї чи іншої країни, в міжнародній системі

економічних і політичних зв'язків. Активна виробни"

ча, інвестиційна, торгова діяльність транснаціональних

корпорацій дозволяє їм виконувати функцію міжнарод"

ного регулятора виробництва і розподілу продукції, а

також надавати певний політичний вплив на світову

спільноту і окремі держави.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню актуальних проблем впливу транснаці"

оналізації економіки країни присвячені праці багатьох відо"

мих учених, зокрема, О. Білоруса, Р. Войтович, Г. Ситни"

ка, І. Розпутенка, І. Грицяка, В. Смолянюка, О. Шнипка,

Н. Гражевської, Ю. Дудки, В. Єдинака тощо. Як правило,

ці та інші дослідники у своїх працях акцентують увагу на

питаннях аналізу сутності та впливу транснаціоналізації на

економічний розвиток держави. Разом з тим, незважаю"

чи на наукову цінність вказаних досліджень, до цього часу

недостатньо дослідженими залишаються проблемні питан"

ня щодо впливу транснаціоналізації на розвиток суспіль"

ства та держави, в тому числі систему державного управл"

іння. Зокрема мова йде про оцінку економічного та пол"

ітичного впливу провідних міжнародних корпорацій на

формування економічної стратегії держави.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження діяльності транснаціо"

нальних корпорацій та їх вплив на систему державного

управління країною.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасному світі, коли конкурентоспроможність на"

ціональної економіки визначається ефективністю інтер"

націоналізації виробництва і капіталу, подальший розви"

ток корпоративних структур стала визначати транснаці"

оналізація, що перетворила їх не тільки в опору націо"

нальних економік, а й в активних суб'єктів на міжнародній

арені. Транснаціональні корпоративні структури все силь"

ніше впливають на розміри і характер господарських опе"

рацій, умови та динаміку розвитку світової економіки [1].

Деякі міжнародні корпорації на сьогодні мають більшу

політичну і економічну владу, ніж держави, в яких вони

здійснюють свою діяльність. Таким чином, значний інте"

рес та практичну цінність несе виявлення факторів впли"

ву транснаціональних корпорацій на державне управлін"

ня в глобальній економіці. Перш за все слід відмітити,

що виявлення факторів впливу транснаціональних кор"

порацій на економічні процеси в країні, та у глобальній

економіці в цілому, потребує систематизації факторів

транснаціоналізації та визначення ступеню впливу таких

чинників та формування економічної стратегії розвитку

держави [2]. Новітні транснаціональні корпорації присутні

Рис. 1. Фактори впливу транснаціональних корпорації на державне регулювання
економікою країни

Джерело: сформовано автором на основі [3; 4, с. 200—207].
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майже у всіх сферах державного управління економікою

країни, а саме: економічного відтворення факторів ви"

робництва та ринку благ, фінансовому забезпеченні про"

ектів регіонального значення, політичній підтримці рішень

уряду країни, науково"технічній політиці тощо (риc. 1).

Систематизуємо новітні форми впливу транснаціональ"

них корпорацій на державне управління економічними про"

цесами [4, c. 200—207]. Так одним із новітніх аспектів роз"

витку транснаціонального бізнесу є загальносвітові злиття

і поглинання, які стали відігравати визначальну роль у по"

токах прямих іноземних інвестицій. Загальне зниження рівня

прямих іноземних інвестицій в останні кілька років багато в

чому пов'язано з падінням темпів розвитку транскордон"

них злиттів і поглинань, яке можна спостерігати, починаю"

чи з 2007 року. Таким чином, процеси транскордонних

злиттів і поглинань міжнародного бізнесу сьогодні є не"

від'ємним інструментом впливу на державні та політичні

процеси в країні. Слід підкреслити, що дослідження транс"

кордонних злиттів і поглинань, як інструменту контролю

транснаціональними корпораціями територіями своєї при"

сутності вельми нечисленні, що також пов'язано з недовгою

історією масового розвитку даних процесів. Систематизу"

ючи роль міжнародних корпорацій у регулюванні глобаль"

ної економіки слід підкреслити наступні аспекти злиттів і

поглинань транскордонного бізнесу:

— ринок корпоративного контролю перестав бути

"американським", спостерігається зростання значу"

щості європейських та інших розвинених країн;

— приватизаційні процеси в багатьох країнах, що

розвиваються, стимулювали зростання транскордонних

угод по злиттю і поглинанню;

— високі вартісні показники злиттів і поглинань у

сфері послуг, у фінансовій сфері та телекомунікаційних

галузях.

Таким чином, транскордонні злиття і поглинання є

саме інструментом координації та управління процеса"

ми в рамках національних економік, що забезпечують

вирішення економічних інтересів та реалізацію еконо"

мічної стратегії розвитку держави [5; 6].

Наступним аспектом діяльності глобальних корпо"

рацій та корпоративних альянсів в державному регулю"

ванні економіки країни є світова торгівля. Як свідчить

динаміка структури світової торгівлі за сферами діяль"

ності, транснаціональні корпорації змінюючи еконо"

мічний ландшафт товарної структури міжнародних еко"

номічних відносин через експортно"імпортні операції ко"

ординують економічний ріст на територіях присутності.

Основна тенденція в зміні товарної структури міжнарод"

них економічних відносин — скорочення питомої ваги

сировини, палива, продовольства і збільшення частки

продукції обробної промисловості. Якщо в 50"х рр.

співвідношення цих двох груп було приблизно рівним, то

сьогодні на сировину, паливо і продовольство припадає

близько 20% світової торгівлі, а на готові промислові

вироби — понад 80%. Зменшення частки сировини по"

яснюється трьома причинами: розширенням виробницт"

ва і експорту синтетичних матеріалів, переважним вико"

ристанням вітчизняної сировини і збільшенням його

первинної переробки в місцях видобутку, переходом на

ресурсозберігаючі технології. Коливання питомої ваги па"

лива, перш за все нафти, в значній мірі залежало від ко"

н'юнктури цін на світовому ринку. Інтенсифікація

сільського господарства в розвинених країнах сприяла

збільшенню виробництва продовольства, підвищення

ступеня самозабезпечення і, як наслідок, відбулося зни"

ження закупівель за кордоном [5; 6] (риc. 2).

Саме транснаціоналізація країн, що розвиваються

привели до скорочення питомої ваги сільського госпо"
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Риc. 2. Динаміка структури світової торгівлі за сферами діяльності

Джерело: сформовано автором на основі [2; 3].
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дарства в структурі ВВП і зайнятості населення багатьох

країн Азії, Африки і Латинської Америки. Через нестачу

фінансових ресурсів вони не могли закуповувати продо"

вольство в значних обсягах на світовому ринку. При за"

гальному збільшенні виробництва продовольства в світі,

його питома вага у світовому експорті постійно скоро"

чується. Також завдяки транснаціоналізації постійно

збільшується експорт промислового обладнання, в тому

числі комплексного для будівництва підприємств "під

ключ", електротехнічного та електронного обладнання,

автомобілів, побутової техніки [7, c. 86—90].

Наступним аспектом впливу транснаціональних кор"

порацій на процеси державного управління як на територ"

іях присутності, так у глобальній економіці в цілому є об"

сяги залучених прямих іноземних інвестицій транснаціо"

нальних корпорацій. Оскільки отримання іноземних інве"

стицій на сьогодні для національних економік перетвори"

лось з фактору додаткового росту економіки на фактор

стійкості та конкурентоздатності держави. Проте прямі

іноземні інвестиції спрямовуються на сьогодні тільки в ті

країни, що можуть акумулювати науково"дослідні та дос"

лідно"конструкторські розробки в реальні продукти, про

це свідчить частка витрат на НДДКР у сукупному ВВП, де"

яких країн світу за 2005—2015 рр. (рис. 3).

У контексті потоків прямих іноземних інвестицій слід

підкреслити, що основна риса транснаціональних кор"

порацій — глобальність операцій. Тому експансія міжна"

родних корпорацій здійснюється в світовому масштабі.

Сукупний потенціал таких компаній цілком порівнянний

зі світовою економікою в цілому. Основною відмінною

характеристикою транснаціональних корпорацій є над"

державна, наднаціональна діяльність, яка надає якісний

вплив на всі процеси, що відбуваються в країнах їх роз"

міщення, перш за все це економічні і політичні процеси.

Глобальні корпорації, що мають наддержавні функції

та глобальний рівень розвитку, крім того можуть управ"

ляти над" або позадержавними, над" або міжнаціональ"

ними зв'язками і відносинами представлені в таблиці 1.

Вищезазначені корпорації характеризуються не

тільки економічною складовою, яка надає їм певні пе"

реваги у функціонуванні, вище зазначені глобальні кор"

порації все більше інтегруються в політичний вимір

світогосподарської системи тим самим виконуючи час"

тково функції держави. На сьогодні за своїм масшта"

бом діяльності вони перетворились у несучу конструк"

цію всієї сучасної світової економіки. Вони — активні

учасники формування єдиного політичного простору

взаємодії і взаємопроникнення, країн, народів, націо"

нальних економік. Своєю діяльністю сприяють стиран"

ню кордонів між економікою і політикою, між внутріш"

ньою і зовнішньою політикою держав [2; 5].

Таким чином, новітні транснаціональні корпорації ма"

ють виключні інструменти регулювання світових економіч"

них відносин на основі таких інструментів як прямі іноземні

інвестиції, витрати на ННДКР, купівля або продаж дочірніх

підприємств та зарубіжних філій, тощо. За допомогою та"

ких інструментів транснаціональний бізнес здатен вплива"

ти на приплив або відтік робочої сили, лібералізацію торго"

вої політики як певних країн так і регіонів, формування еко"

номічної стратегії розвитку держави (див. риc. 4).

Отже, в процесі систематизації акцентів діяльності і

значення глобальних корпорацій в державному регулю"
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Рис. 3. Частка витрат на НДДКР у сукупному ВВП країн світу за 2005 — 2015 рр., у (%)
Джерело: сформовано автором на основі [6; 8].
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ванні економіки країни на основі обгрунтування базис"

них тенденцій транснаціоналізації виявлено:

— у силу своєї транснаціональної структури вони

можуть отримувати вигоду з міжнародних відміннос"

тей в діловому циклі, економічній політиці, рівні по"

датків і митних зборів, темпах інфляції, ставках за"

робітної плати, продуктивності, технічних стандартах,

номенклатурі попиту і т.д. Більш того, вони здатні пев"

ною мірою згладжувати або підсилювати ці відмін"

ності;

— використовуючи сучасні сис"

теми планування та інформаційні ко"

мунікації, беручи до уваги, що саме

транснаціональні корпорації в

більшому ступені є суб'єктами пря"

мого впливу на глобальний інформа"

ційний простір, багато хто з них змог"

ли розробити і поширити на ряд

країн, регіонів і навіть весь світ до"

сить ефективні конкурентні стратегії.

Також в авторському дослід"

женні доведено, що на відміну від

держави транскордонність ТНК є

досить ефективною. Використо"

вуючи у своїй діяльності вели"

чезні фінансові кошти, міжна"

родні фінансові інститути і техно"

логії, міжнародні компанії отри"

мали істотний і масштабний дос"

туп до багатоаспектного впливу

на всі політико"формаційні струк"

тури світового співтовариства.

ВИСНОВКИ
Отже, діючи в певних держа"

вах, транснаціональні корпорації

активно включаються в місцевий

політичний процеc. Їх представни"

ки вступають в різні національні

асоціації, консорціуми тощо. Ство"

рюють і підтримують об'єднання

промисловців, усередині яких вони

отримують можливість виходу на

керівників місцевих органів влади.

Таблиця 1. Розподіл топ 20 транснаціональних корпорацій за показниками ефективності
позиціювання в 2015 році

Джерело: сформовано автором на основі [2; 6; 9].

Назва корпорації 
(країна базування ) 

2015

Позиція Оборот Прибуток Частка прибутку в обороті 
млрд дол. млрд дол. % 

Apple (США) 19 156,5 41,7 26,65
Samsung Electronics (Південна Корея) 14 178,6 20,6 11,53
Volkswagen (Німеччина) 9 247,6 27,9 11,27
Chevron (США) 11 233,9 26,2 11,2
Exxon Mobil (США) 3 449,9 44,9 9,98
Berkshire Hathaway (США) 18 162,5 14,8 9,11
ENI (Італія) 17 167,9 10 5,96
Total (Франція) 10 234,3 13,7 5,85
Royal Dutch Shell (Великобританія) 1 481,7 26,6 5,52
China National Petroleum (Китай) 5 408,6 18,2 4,45
Toyota Motor (Японія) 8 265,7 11,6 4,37
State Grid(Китай) 7 298,4 12,3 4,12
Wal - Mart Stores (США) 2 469,2 17 3,62 
Japan Post Holdings (Японія) 13 190,9 6,8 3,56
AXA (Франція) 20 154,6 5,3 3,43
BP (Великобританія) 6 388,3 11,6 2,99
Phillips 66 (США) 16 169,6 4,1 2,42 
Sinopec Group (Китай) 4 428,2 8,2 1,91
E.ON (Німеччина) 15 169,8 2,8 1,65
Glencore Xstrata (Швейцарія) 12 214,4 1 0,47

Риc. 4. Інструменти впливу транснаціональних корпорацій
на державне регулювання економіки країни

Джерело: сформовано автором на основі [10, с. 117—125; 11; 12].
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Корпорації роблять свій "внесок" у виборчі та інші фонди

місцевих політичних партій, з метою отримання певних

комерційних вигід опосередковано впливаючи на політич"

ний курс країни. Найважливішими напрямками діяльності

транснаціональних корпорацій в сфері державного управ"

ління в країні є взаємодія та підтримка контактів з керів"

ництвом центральних і регіональних органів виконавчої,

законодавчої та судової влади держави, політичних партій

і громадських організацій, ЗМІ. Це досягається шляхом ро"

тації кадрів між міжнародними корпораціями і найважли"

вішими держорганами країни, активної участі корпорацій

у виборчому процесі, лобіювання інтересів компаній.

Сукупність методів втручання міжнародних компаній

в державне управління країнами, способів впливу на полі"

тичну і соціальну обстановку в цих країнах досить широ"

ке. Тому визначення національних пріоритетів імплемен"

тації міжнародного досвіду співробітництва з транснаціо"

нальним бізнесом є вкрай важливим та актуальним напря"

мом подальших розробок та напрацювань.
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У статті встановлено значення стратегічних комунікацій як інструментарію державного
управління в умовах нових викликів інформаційно�комунікаційному простору, механізму їх
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The article establishes the importance of strategic communications as a tool of public
administration in the face of new challenges to the information and communication sphere, the
mechanism of their formation and development. It was stated that at present, in the Ukrainian public
administration, only the first steps have been taken to form and implement into the practice of the
system of strategic communications. The problem of establishing effective communications between
the state and civil society is analyzed. The trend of narrowing the concept of "strategic
communications" to the mostly "militaristic" segment is emphasized.

The latest acts of the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine concerning the
current state of strategic communications and the subsequent action plan in this area are analyzed.
The prospects of activity of public administration bodies in the development of a full�fledged system
of strategic communications in Ukraine are determined, in particular, the necessity of creating a
legal and practical basis for the implementation of an effective system of strategic communications
in the current conditions of state�building is grounded.

Ключові слова: стратегічні комунікації, державне управління, інформаційний простір, публічна дипло�

матія, зв'язки з громадськістю.

Key words: strategic communications, public administration, information sphere, public diplomacy, PR.

комунікацій держави з громадськістю є невід'ємною

умовою для демократичного державотворення. Водно"

час нинішній етап його розвитку зумовлює потребу у

віднайдені нових механізмів, які дадуть змогу налаго"

дити ефективну взаємодію суб'єктів державного управ"
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ління та інститутів громадянського суспільства з метою

планування та прогнозування соціально"економічного

розвитку держави. Таким механізмом у сучасних умо"

вах інформаційно"комунікаційного простору є система

стратегічних комунікацій.

Зважаючи на те, що Україна нині перебуває на по"

чатковому етапі запровадження стратегічних комуні"

кацій, украй необхідним є створення єдиного теорети"

ко"методологічного підходу до формування понятійно"

го апарату з питань стратегічних комунікацій, а також

нормативно"правової бази, яка б регулювала стратегічні

комунікації в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання стратегічних комунікацій є предметом ува"

ги багатьох науковців та науково"експертних центрів.

Іноземний досвід запровадження та функціонуван"

ня стратегічних комунікацій вивчає, зокрема, А. Ба"

ровська. Аналізуючи досвід НАТО, вона зазначає, що

діяльність Альянсу зі стратегічних комунікацій є уста"

леною практикою, що має місце з 2007 року [1, с. 151].

Сутність стратегічних комунікацій розглядають Д. Ду"

бов, Д. Коник, О. Кушнір, В. Ліпкан, Г. Почепцов та ін.

Про необхідність пошуку тенденцій розвитку кваліфі"

каційних потреб у спеціалістах зі стратегічних комуні"

кацій наголошують Т. Безверхнюк та Т. Сивак.

 Докорінний аналіз передумов становлення систе"

ми стратегічних комунікацій у державному управлінні

здійснений експертом Інституту стратегічних комуні"

кацій громадської організації "Глобальна організація

союзницького лідерства" Т. Сивак.

Д. Дубов, розглядаючи проблеми концептуалізації

та практичної реалізації стратегічних комунікацій, до"

водить, що сьогодні ми перебуваємо на важливому етапі

— формування моделі побудови системи стратегічних

комунікацій, але до самої побудови системи повноцін"

но ще навіть не приступили [4, с. 19].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є охарактеризувати сучасний стан та

стратегічних комунікацій в Україні як ефективного ме"

ханізму формування суспільної довіри до органів дер"

жавної влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах, ускладнених зовнішньою інфор"

маційною та військовою агресією, проблема ефектив"

ності державної політики, підвищення рівня взаємодії

між державними органами і громадськістю набула важ"

ливого значення. Пояснюється це насамперед тим, що

в умовах демократичного реформування ключовим

фактором державотворчих перетворень виступає рівень

суспільної довіри до влади, що значною мірою зумов"

лює соціальну стабільність суспільства і його готовність

включитися до процесів вироблення й ухвалення дер"

жавно"управлінських рішень у всіх ключових сферах

сучасного суспільного буття.

Варто зауважити, що сьогодні в Україні державні

комунікації є відкритішими, ніж до Революції Гідності.

Після 2013 року відбулися радикальні зміни у суспільній

свідомості, законодавстві, державних пріоритетах, зок"

рема щодо курсу на європейську інтеграцію, і що ха"

рактерно — у самій системі державного управління: очи"

щення влади, модернізація державних органів, рефор"

мування правосуддя тощо.

Водночас виникає питання, чому ці результати не

спричинили підвищення рівня довіри громадськості до

держави? На сьогодні вкрай важливим є налагодження

комунікацій між владою та суспільством, адже довіра на"

селення України до державних структур залишається на

низькому рівні. Численні соціологічні дослідження, про"

ведені останніми роками, показують, що більшість насе"

лення скептично налаштована щодо ефективності дій

державних органів. Дослідження Центру соціальних ек"

спертиз Інституту соціології України, проведене в жовтні

2015 року, показало, що більшість опитаних вважає ко"

мунікацію між Урядом та населенням неефективною.

Окрім того, що інформації від Уряду недостатньо, 48 %

опитаних оцінюють її як таку, що не викликає довіри, а

26,3 % — як таку, що зовсім не викликає довіри [2].

Одним із ключових аспектів цієї комплексної про"

блеми залишається проблема налагодження ефектив"

них комунікацій держави з громадськістю. Аналіз Пе"

реліку структурних підрозділів центральних органів ви"

конавчої влади України, до повноважень яких належать

функції комунікацій [7], показує, що у сучасній струк"

турі майже всіх вітчизняних міністерств (центральних

органів виконавчої влади) відсутні підрозділи з питань

комунікацій. Крім того, як зазначає Д. Коник, аудит ко"

мунікативних ресурсів Уряду, проведений у 2015 році

Групою по комунікаційній реформі при Кабінеті

Міністрів України, виявив, що лише 13% міністерств

мають комунікативні стратегії. Проте навіть наявні ко"

мунікативні стратегії часто є формальними документа"

ми, оскільки не містять чітких, вимірюваних та досяж"

них цілей, а також конкретних механізмів їхнього до"

сягнення [6, с. 48]. Очевидно, що для запровадження

стратегічних комунікацій на новому якісному рівні по"

трібна зміна всієї парадигми: перехід від застарілої прак"

тики інформування до моделі комунікацій. Комунікатив"

на діяльність повинна бути регламентованою, організо"

ваною, плановою, прогнозованою та спрямована на

підтримку довгострокових стратегічних цілей та вико"

нання функціональних повноважень.

Важливим аспектом є те, що у державній політиці

"комунікація заради комунікації" не має жодного логі"

чного сенсу. Головним завданням будь"якої комунікації

є досягнення стратегічної мети, тобто підвищення ефек"

тивності діяльності державного органу, встановлення

зв'язків та довіри з відповідними соціальними групами —

цільовою аудиторією. Тому, як і будь"яка інша діяльність

державного органу, комунікація потребує належного

планування, моніторингу, прогнозування тощо. Масш"

табність таких заходів потребує розроблення і реалі"

зації стратегічних рішень — впровадження системи

стратегічних комунікацій.

У численних дослідженнях, які на сьогодні вже ма"

ють статус "класичних", переважно виділяється три

основні складові стратегічних комунікацій:

— публічна дипломатія як комплекс заходів, спря"

мованих на вивчення та інформування зарубіжної ауди"

торії і встановлення контактів;
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— зв'язки з громадськістю як управління гро"

мадською думкою, формування відносин і державних

органів або корпоративних структур для об'єктивного

осмислення соціальних, політичних або економічних

процесів;

— інформаційно"психологічні операції як сплано"

вані форми і методи поширення інформації для

здійснення певного впливу на установки і поведінку

спільноти [5, с. 321].

Деякі дослідники наголошують на існуванні певної

плутанини щодо завдань стратегічних комунікацій,

оскільки свідомо чи несвідомо відбувається звуження

цього поля до здебільшого "мілітаристського" сегмен"

ту. Причину цьому ми вбачаємо у походженні самого

терміна "стратегічні комунікації", який бере свій поча"

ток у кабінетах НАТО. Механічне копіювання терміно"

логії і організаційних особливостей запропонованої

моделі стратегічних комунікацій без детального аналі"

зу, вивчення реальної ситуації та глибокого розуміння

й усвідомлення самої природи комунікативної взаємодії

демократичної держави із громадськістю якщо не ніве"

лює всі ці зусилля, то значно знизить їхню продук"

тивність, оскільки частина таких заходів постійно спря"

мовуватиметься на неіснуючі в реальності об'єкти.

Потрібно визнати, що на сьогодні існує принаймні

дві моделі "стратегічних комунікацій", які будуються на

принципово різних типах відносин між учасниками ко"

мунікації.

Наприклад, фахівці Центру дослідження сучасних

конфліктів зазначають, що механічно перенесений із

натівських посібників термін "публічна дипломатія"

(органічний для взаємовідносин суб'єктів різної націо"

нальної підпорядкованості) стає малозрозумілим і не"

достатньо обгрунтованим у випадку інформаційної взає"

модії українських державних структур із населенням і

громадянським суспільством власної країни. Термін

"стратегічні комунікації" уперше став використовувати"

ся великими транснаціональними західними компанія"

ми з метою формулювання підходів до просування сво"

го іміджу (і товарів/послуг) до публіки (споживачів).

Вже тоді було сформульовано основні принципи стра"

тегічних комунікацій:

— системність, систематичність і послідовність;

— багатоканальність;

— відповідність меседжів"заяв реальному стану

справ;

— врахування специфіки аудиторії;

— забезпечення зворотного зв'язку тощо [11].

Аналіз вказаних принципів показує наявність досить

чіткої ідентичності з принципами "зв'язків з громадсь"

кістю". Зокрема "системність, систематичність, послі"

довність" вимагають забезпечення відповідності заяв і

меседжів об'єктивній реальності, послідовності та

адекватності дій державних органів. Але саме у цьому

аспекті потрібно зазначити, що процес "стратегічних ко"

мунікацій" відрізняється від звичайних комерційних PR"

компаній, націлених на просування конкретного продук"

ту/послуги у відносно обмежений часовий проміжок на

відносно обмеженій території.

Важливо підкреслити, що вектор спрямованості

стратегічних комунікацій НАТО направлений на цільові

аудиторії, які здебільшого є зарубіжними, тоді як укра"

їнські реалії змушують концентрувати зусилля насам"

перед на власне суспільство. Потрібно погодитись із

висновками згаданих вище дослідників стосовно того,

що довіра між державою і суспільством має тенденцію

порушуватися (а саме на це спрямовує зусилля російсь"

ка інформаційна агресія) також з інших інформаційних

підстав. У всіх названих випадках брак прозорості, по"

слідовності в інформаційному супроводженні виника"

ючих проблем (тобто саме порушення принципів "стра"

тегічних комунікацій") активно використовувався супро"

тивником і внутрішньою "опозицією" для розхитування

і послаблення української нації [11].

У цьому аспекті варто вказати, що Дорожня карта

Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Ра"

дою національної безпеки і оборони України та Міжна"

родним секретаріатом НАТО визначає основні цілі Парт"

нерства у сфері стратегічних комунікацій, які полягають

у:

— розвитку спроможностей органів державної вла"

ди у зазначеній сфері та усіх її складових на стратегіч"

ному та операційному рівнях шляхом надання консуль"

тативної і практичної підтримки;

— підтримці співпраці України з експертами, які

мають відповідний досвід у сфері стратегічних комуні"

кацій;

— сприянні розвитку в Україні культури стратегіч"

них комунікацій на інституційному рівні, налагодження

більш тісного співробітництва з неурядовими організа"

ціями й сприяння розвитку їх спроможності здійснюва"

ти стратегічні комунікації в інтересах України;

— досягненні й підтримці найвищих стандартів точ"

ності та етики для забезпечення довіри до державної

комунікативної політики [3].

Як зазначають автори"упорядники словника "Стра"

тегічні комунікації", для успішного комунікативного про"

цесу важливими складовими також є як створення та

розвиток власних каналів передачі інформації, так і

отримання доступу до інших необхідних нам каналів

інформації, а також врахування таких чинників, як "час"

та "швидкість", що визначатимуть актуальність повідом"

лень. Окрім того, ефективна стратегічна комунікація

вимагає синхронізації потоків найважливіших тем, по"

відомлень та зображень для інформування та впливу на

певну аудиторію [8, с. 11—12].

У Річній національній програмі під егідою Комісії

Україна — НАТО на 2017 рік передбачено створення

системи, яка об'єднуватиме комунікації на рівні реалі"

зації державної політики та матиме на меті:

— зміну підходу держави з "інформувати" на "ви"

слухати / проконсультувати / залучити";

— встановлення механізму координації комунікації

між органами державної влади (крос"агентська коор"

динація);

— зміну підходу до кризових комунікацій від реа"

гування на кризу до управління ризиками (проблемни"

ми питаннями) [9].

До пріоритетних завдань на 2017 рік було віднесе"

но, зокрема:

— забезпечити імплементацію Дорожньої карти

Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Ра"

дою національної безпеки і оборони України та Міжна"

родним секретаріатом НАТО;
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— сформувати політику та координаційний ме"

ханізм у сфері публічної дипломатії;

— реформувати урядові комунікації;

— створити модель освітньої системи з державних

стратегічних комунікацій та розробити план її впровад"

ження.

Таким чином, можна стверджувати, що в Україні

на найвищому державному рівні було визнано

відсутність стратегічних комунікацій, несформованість

механізму публічної дипломатії та наголошено на не"

обхідності реформування урядових комунікацій. Та"

кож як середньострокові цілі було проголошено роз"

роблення та реалізацію національної стратегії Украї"

ни у сфері стратегічних комунікацій, створення відом"

чої та урядової/міжвідомчої системи стратегічних ко"

мунікацій тощо.

У середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду

до 2020 року та плані пріоритетних дій Уряду на 2017 рік

визнається, що протягом 2016 року забезпечено реалі"

зацію комунікаційних кампаній: підтримки реформи

децентралізації; освітньої комунікаційної кампанії; кам"

панії з питань енергоефективності; надання електрон"

них послуг для населення; системи охорони здоров'я;

запровадження єдиної ціни на газ та вдосконалення

механізму субсидій; підвищення мінімальної заробітної

плати; висвітлення пріоритетів Державного бюджету

України на 2017 рік; боротьби з корупцією; державних

закупівель; безоплатної правової допомоги; підтримки

внутрішньо переміщених осіб, на тему тимчасової оку"

пації Автономної Республіки Крим; євроінтеграційних

процесів; протидії незаконному обігу зброї; підтримки

людей похилого віку [10].

У 2017 році реалізується надання комунікаційної

підтримки таких реформ (пріоритетних напрямів діяль"

ності) Кабінету Міністрів України: перехід до цифрово"

го мовлення; реформування сектору безпеки і оборо"

ни; реформа державного управління; децентралізація;

енергоефективність; національно"патріотичне вихован"

ня, захист прав людини; реформа освіти, а також поши"

рення соціальної реклами, проведення інформаційних

кампаній з нагоди визначних державних подій. За за"

значеними напрямами планується проведення не менш

як 12 комунікаційних кампаній.

Основними підходами, які пропонується реалізову"

вати, є:

максимально повне інформування громадськості

про діяльність органів влади, забезпечення прозорості

і відкритості влади шляхом ефективної співпраці з не"

залежними засобами масової інформації та журналіста"

ми;

розвиток громадського контролю за наданням на"

селенню повної та об'єктивної інформації і розширен"

ня можливостей доступу громадян до світового інфор"

маційного простору, у тому числі до Інтернету.

Упровадження системи стратегічних комунікацій

полягає у створенні нормативно"правового і практично"

го підгрунтя, зокрема, шляхом:

скоординованої діяльності органів виконавчої вла"

ди;

створення інституційних спроможностей у структурі

органів виконавчої влади, залучених до розбудови сис"

теми державних стратегічних комунікацій;

створення/модернізації, системи моніторингу та

аналітики в рамках кризових комунікацій;

розроблення та впровадження системи підготовки

спеціалістів із стратегічних комунікацій.

У середньостроковій перспективі передбачається

формування дієвої системи державних стратегічних

комунікацій у межах діяльності Кабінету Міністрів Ук"

раїни та окремих органів виконавчої влади. Зазначена

система включає: розбудову спроможностей державних

стратегічних комунікацій, реформу урядових комуні"

кацій, розвиток публічної дипломатії, розвиток сфери

інформаційних операцій, розбудову системи кризових

комунікацій, розбудову системи професійної підготов"

ки.

Визначалося, що метою застосування стратегічних

комунікацій є донесення ключових повідомлень до

цільової аудиторії за допомогою відповідних медіа"ка"

налів протягом часу, необхідного для досягнення по"

трібного довгострокового ефекту, що, зокрема, перед"

бачає координоване та ефективне використання заходів

та спроможностей державних комунікацій на підтрим"

ку цілей національної політики [10].

На жаль, доводиться констатувати, що і в цьому

документі, який повинен був вивести питання фор"

мування і реалізації стратегічних комунікацій на но"

вий якісний рівень, залишилась концептуальна по"

милка та нерозуміння їх головного завдання і при"

роди. Адже "донесення ключових повідомлень до

цільової аудиторії" є нічим іншим, як "інформуван"

ням". Тобто, навіть за умови забезпечення виконан"

ня цього розпорядження Кабінету Міністрів України

у 2020 році в країні продовжуватиме діяти система

інформування громадськості, яка, як було вже нео"

дноразово зазначено, є морально застарілим кон"

цептом системи державного управління, притаман"

ного суспільствам індустріального та постіндустрі"

ального типу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЗАЗНАЧЕНОМУ НАПРЯМІ

На сьогодні у вітчизняному державному управлінні

зроблено лише перші кроки до формування і впровад"

ження у практику системи стратегічних комунікацій.

Водночас потрібно наголосити на недостатній усвідом"

леності та розумінні суті, природи та механізму реалі"

зації стратегічних комунікацій, що вкрай негативно впли"

ває на питання їхньої подальшої імплементації у систе"

му і практику державного управління.

Зокрема, на нашу думку, негативним чинником є той

фактор, що поняття "стратегічні комунікації" часто роз"

глядається виключно з позиції безпеки і оборони, грун"

туючись на підходах, традиціях і принципах, розробле"

них спеціалістами НАТО, тоді як для України потрібне

ширше застосування і розповсюдження та його інтег"

рація на інші сфери суспільного життя.

Перспективи подальших розвідок у зазначеному

напрямі вбачаємо у розробленні механізму формуван"

ня системи стратегічних комунікацій в Україні, яка має

бути реалізована, зокрема, у площині суспільно"влад"

них відносин, в інформаційно"комунікаційній площині

та мас"медійному просторі.
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ВСТУП
Сфера суспільно значущих послуг повинна знахо"

дитися в зоні уваги державної влади незалежно від

суб'єктів, які їх надають. У Конституції України та зако"
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нах встановлено обов'язок органів державної влади

надавати послуги. У разі зміни державної політики, пріо"

ритетів в певній суспільно значущій сфері і при відсут"

ності конституційних норм, що зобов'язують державу
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надавати послуги, можливою є не тільки зміна про"

порцій, але і повна передача адміністративних послуг

недержавного сектору. При передачі функції виконав"

ця іншим суб'єктам державна влада повинна контролю"

вати реалізацію адміністративної послуги та забезпечи"

ти реалізацію прав громадян на їх отримання. Розвиток

та поширення сучасних інформаційно"комунікаційних

технологій створює нові можливості для забезпечення

взаємодії та співпраці органів влади, громадян і бізне"

су, високоякісного обслуговування фізичних та юридич"

них осіб державою, у тому числі залучення громадян

до проектування електронних послуг та отримання

якісного зворотного зв'язку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Адміністративна реформа спрямована не тільки

на перерозподіл державних функцій за видами

органів виконавчої влади. Необхідним є внесення змін

до нормативно"правових актів, які регулюють надан"

ня адміністративних послуг, з метою конкретизації

суб'єкта надання послуги відповідно до нової струк"

тури органів виконавчої влади. Закріплення конкре"

тизованих цілей і завдань кожного органу виконав"

чої влади дозволить забезпечити ефективність та як"

існий рівень виконання встановлених функцій. Питан"

ня про необхідність нормативного закріплення цілей

і завдань діяльності органів державної влади є дуже

актуальними в умовах забезпечення вільного обігу

інформації. Комплексний характер актуальних загроз

національній безпеці в інформаційній сфері потребує

визначення інноваційних підходів до формування си"

стеми захисту та розвитку інформаційного простору

в умовах глобалізації та вільного обігу інформації.

Тому в роботі ставиться завдання визначити напрями

підвищення результативності надання адміністратив"

них послуг в умовах забезпечення інформаційної без"

пеки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Незважаючи на те, що порядок створення, функ"

ціонування та діяльності центрів надання адміністратив"

них послуг досить докладно регламентований законо"

давством, питання про реалізацію державних повнова"

жень по наданню послуг іншими організаціями зали"

шається відкритим.

Організації, які надають державні послуги, можна

поділити на дві категорії:

1) організації, уповноважені надавати державні по"

слуги, що знаходяться в прямому підпорядкуванні орга"

ну виконавчої влади або в якості основної діяльності

виконують окремі державні функції, передані в установ"

леному порядку;

2) організації певним чином взаємодіють з системою

органів виконавчої влади у зв'язку з наданням держав"

них послуг, тобто недержавні організації.

Деякими дослідниками пропонується виділення

ряду державних послуг, які могли б бути передані не"

державним організаціям. На їхню думку, передача їх

недержавним структурам допоможе сконцентрувати

зусилля держави на більш успішне виконання функцій,

збережених за державними органами, скоротити ви"

трати бюджету і, в кінцевому рахунку, підвищити ефек"

тивність реалізації переданих функцій, завдяки зацікав"

леності недержавних організацій, які виконують ці

функції, в збереженні і підтримці відповідного статусу.

Передача функцій з надання державних послуг недер"

жавним організаціям можлива шляхом передачі в адмі"

ністративному порядку — спеціально створюваної

структурі і шляхом передачі на договірній основі [1, с.

88].

Передача функцій з надання суспільно значущих

послуг в недержавний сектор включає переведення

таких послуг в категорію публічних послуг. Зрозумі"

ло, держава повинна забезпечувати і контролювати

діяльність з надання публічних послуг, так як послуга

має соціальну значимість і спрямована на задоволен"

ня суспільних інтересів. Такий процес переведення

державних послуг в категорію публічних повинен суп"

роводжуватися визначенням критеріїв і цілей виділен"

ня блоку послуг, які підлягають передачі; оцінці доц"

ільності та умов передачі діяльності з надання послуг

у приватний сектор; визначенням критеріїв, яким по"

винен задовольняти суб'єкт, щоб надавати публічні

послуги; визначенням критеріїв оцінки діяльності не"

державної організації з надання послуг (наприклад,

якості, доступності, ефективності надання публічних

послуг); забезпечення державного контролю за які"

стю публічних послуг, що надаються приватними

організаціями.

З метою впорядкування державних послуг, які на"

даються органами влади на офіційних сайтах у відпо"

відному розділі державних послуг треба закріпити ви"

черпний перелік державних послуг. До переліку по"

винні бути включені державні послуги, які надаються

самим органом безпосередньо, підвідомчими йому

органами влади (служби та агентства), а також держав"

ними установами або унітарними підприємствами. У

переліку повинні бути виділені державні послуги, які

надаються в багатофункціональних центрах відповід"

но до укладеної угоди, державні послуги, які надають"

ся в електронній формі. Формування окремого

відкритого реєстру державних послуг для кожного

органу влади, безумовно, дозволяє коригувати даний

перелік при розширенні або виключенні повноважень

з надання державних послуг.

З метою забезпечення зручності для користувача

державних послуг необхідно забезпечити єдину форму

надання інформації про державні послуги відповідно до

порталу державних послуг, або надати користувачеві

можливість переходу з офіційних сайтів суб'єктів, які

надають послуги на відповідний розділ єдиного Урядо"

вого порталу.

Незважаючи на позитивний досвід формування

реєстрів і порталів державних послуг деяких суб'єктів

надання послуг, вважаємо за необхідне забезпечити

функціонування таких сервісів на єдиній технологічній

платформі, і надання інформації з єдиних джерел (баз

даних), що, безумовно, дозволить користувачеві неза"

лежно від ресурсу до якого він звертається в кінцевому

підсумку отримувати достовірну інформацію з одного

джерела. Це також сприятиме проведенню регулярних

робіт по актуалізації змісту реєстру державних послуг

без зайвих демократичних процедур і в найкоротші тер"

міни.
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Актуалізація реєстру необхідна при зміні правово"

го статусу та компетенції органу державної влади, пе"

рерозподіл функцій між органами державної влади,

виведенні певних функцій за сферу державного регу"

лювання. Актуалізація реєстру послуг полягає в його

додатку в разі включення в сферу діяльності органу

влади нових державних послуг, виключення з Реєстру

послуг тих з них, які на підставі нормативних правових

актів виключені зі сфери діяльності органу влади, а та"

кож у разі зміни обсягу і змісту адміністративної послу"

ги.

Реєстр державних послуг дозволяє:

— провести інвентаризацію складу послуг, які на"

даються органами виконавчої влади,

— виявити фіктивні та надлишкові державні послу"

ги,

— визначити належного постачальника тієї чи іншої

послуги,

— провести аналіз обгрунтованості платності послу"

ги (в цьому випадку під платністю розуміється індивіду"

алізація оплати надання послуги крім податкового ме"

ханізму),

— оптимізувати склад складних послуг,

— сформувати пропозиції щодо електронних форм

надання послуг,

— виявити галузі стандартизації державних послуг,

— блокувати появу адміністративних бар'єрів.

Основоположним для надання адміністративних

послуг органами виконавчої влади, і підвідомчими

установами є складання вичерпного переліку адмініст"

ративних послуг на основі їх повноважень. На нашу дум"

ку, обов'язки державних органів у сфері використання

інформаційних технологій повинні бути закріплені за"

конодавчо і включати в себе:

— обов'язок щодо формування інформаційних ре"

сурсів відповідно до своєї компетенції;

— обов'язок надавати інформацію з державних

інформаційних ресурсів іншим державним органам,

юридичним і фізичним особам в певні терміни і за певну

вартість;

— обов'язок щодо забезпечення актуальності дер"

жавних інформаційних ресурсів;

— обов'язок щодо забезпечення схоронності всіх

видів конфіденційної інформації при формуванні та ви"

користанні державних інформаційних ресурсів.

Надання адміністративних послуг здійснюється дер"

жавним органам або органам місцевого самоврядуван"

ня державними установами, в яких розміщується дер"

жавне завдання (замовлення). Що ж стосується унітар"

них підприємств, то щодо них не формується державне

завдання. Надання державних послуг зафіксовано в

якості основної діяльності в статутних документах уні"

тарних підприємств. Надання державних послуг у цент"

рах надання адміністративних послуг здійснюється на

підставі укладеної угоди про взаємодію між центром і

органами влади.

Державна інформаційна політика являє собою соці"

альний механізм визначення і реалізації цілей, завдань,

принципів, пріоритетів та умов в розвитку інформацій"

ної сфери, що забезпечують ефективне функціонуван"

ня держави та її сталий розвиток, а також збереження і

зміцнення духовної основи суспільства. В доктрині

інформаційної безпеки України" від 25 лютого 2017 ро"

ку № 47/2017 визначено пріоритети державної політи"

ки в інформаційній сфері, а саме:

— щодо забезпечення інформаційної безпеки: удос"

коналення повноважень державних регуляторних

органів, які здійснюють діяльність щодо інформаційно"

го простору держави, з метою досягнення адекватного

рівня спроможності держави відповідати реальним та

потенційним загрозам національним інтересам України

в інформаційній сфері;

— щодо відкритості та прозорості держави перед

громадянами: розвиток механізмів електронного уря"

дування; сприяння розвитку можливостей доступу та

використання публічної інформації у формі відкритих

даних [2].

Ефективне управління будь"якою галуззю у сучас"

них умовах забезпеення інформаційної безпеки не"

можливе без широкого застосування сучасних інстру"

ментів електронного урядування, у тому числі автома"

тизації обробки великих обсягів даних та інформацій"

но"аналітичного забезпечення прийняття управлінсь"

ких рішень, оптимізації та автоматизації адміністратив"

них процесів, запровадження електронних форм взає"

модії.

Відповідно до Закону України "Про адміністративні

послуги" від 06.09.2012 № 5203"VI надання державних

послуг в електронній формі здійснюється за принципом

"єдиного вікна" через портал державних послуг. Поряд

з єдиним порталом державних послуг і регіональними

порталами існують і сайти органів влади, які представ"

ляють собою механізм надання електронних державних

послуг.

Адміністративні послуги в електронній формі на"

даються через Єдиний державний портал адміністра"

тивних послуг, у тому числі через інтегровані з ним

інформаційні системи державних органів та органів

місцевого самоврядування. Порядок та вимоги інтег"

рації інформаційних систем державних органів та

органів місцевого самоврядування з Єдиним держав"

ним порталом адміністративних послуг затверджують"

ся центральним органом виконавчої влади, що забез"

печує формування державної політики у сфері надан"

ня адміністративних послуг, спільно з центральним

органом виконавчої влади, що забезпечує формуван"

ня державної політики у сфері розвитку електронного

урядування [3].

Портал адміністративних послуг є державною

інформаційною системою, яка забезпечує надання дер"

жавних послуг в електронній формі, а також доступ за"

явників до відомостей про державні послуги, призначе"

ним для поширення з використанням інформаційно"те"

лекомунікаційної мережі "Інтернет" і розміщеним в дер"

жавних інформаційних системах, що забезпечують ве"

дення реєстрів державних послуг. При цьому слід за"

значити, що до теперішнього часу в Україні законодавчо

не затверджений перелік державних послуг, що нада"

ються в електронному вигляді органами державної вла"

ди та фактично на сьогоднішній день не існує жодної

юридично значимої послуги, яка повністю надається в

електронному вигляді. Портал адміністративних послуг

всього лише надає можливість отримання послуг до"

відкового характеру.
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Удосконалення механізму надання державних по"

слуг в електронній формі вимагає дослідження специ"

фічних питань правового регулювання його ключових

елементів:

— забезпечення доступності електронних держав"

них послуг для громадян і організацій;

— регламентація і стандартизація процедур надан"

ня державних послуг в електронній формі;

— інфраструктура забезпечує інформаційно"техно"

логічну взаємодію інформаційних систем, що беруть

участь у процесі надання державних послуг в елект"

ронній формі;

— правове забезпечення використання електронно"

го підпису;

— забезпечення юридичної значимості електронно"

го документообігу;

— забезпечення захисту персональних даних одер"

жувачів державних послуг.

Правове регулювання державних послуг має ви"

ходити з пріоритету їх кінцевого ефекту для гро"

мадян, організацій, суспільства в цілому поряд з

процедурами та порядком їх надання. В першу чер"

гу переведення державних послуг до електронного

вигляду спрямовано на забезпечення їх доступ"

ності.

Єдиний портал доступний будь"якому користу"

вачеві інформаційно"телекомунікаційної мережі

"Інтернет" і організований таким чином, щоб забез"

печити простий та ефективний пошук інформації по

державним послугам. Для категорії громадян, у

яких відсутній доступ до мережі Інтернет з дому,

мають бути передбачені центри громадського дос"

тупу, які представляють собою функціональний еле"

мент інфраструктури електронного урядування, що

включає телекомунікаційне обладнання, яке забез"

печує доступ до інформаційно"телекомунікаційної

мережі Інтернет та програмно"технічний комплекс,

що складається з окремих конструкцій, компонен"

ти яких укладені в короб, що забезпечує їх надійний

захист (інфомати) та / або автоматизованих робо"

чих місць.

Незважаючи на активне впровадження електрон"

них сервісів, не створено доступних механізмів пере"

ведення документів до електронної форми, до того ж

правова база часто не передбачає електронних форм

взаємодії між суб'єктами надання електронних дер"

жавних послуг. Для всіх державних послуг, надання

яких допускається в електронній формі повинні бути

затверджені електронні форми заяв, нормативні пра"

вові акти, які встановлюють можливість подачі заяви,

отримання результату адміністративної послуги без

безпосереднього відвідування суб'єкта, що її надає.

Очевидно, що результат надання адміністративної

послуги має бути підписаний кваліфікованим електрон"

ним підписом уповноваженого органу влади (органі"

зації) з метою надання можливості заявнику викорис"

товувати такий результат, наприклад, довідку або

інший документ.

ВИСНОВКИ
Отже, для вирішення проблем, які перешкоджа"

ють розвитку адміністративних послуг в умовах за"

безпечення інформаційної безпеки, потрібне про"

ведення скоординованих організаційно"технологі"

чних заходів та узгоджених дій органів державної

влади як на національному, так і на регіональному

рівні. Для здійснення якісного прориву в даній

сфері, про який сьогодні так багато говориться,

необхідним видається вдосконалення нормативно"

правової бази, яка регламентує питання інформац"

ійної взаємодії держави, громадян і бізнесу, а та"

кож передбачають використання інформаційно"те"

лекомунікаційних технологій в нових адміністратив"

них процесах. Удосконалення нормативно"правової

бази, дозволить усунути відставання законодавства

в цій галузі від потреб суспільства і характеру сус"

пільних відносин, а також створити цілісну правову

систему регулювання надання електронних держав"

них послуг.

Розвиток та підтримка доступних та прозорих, без"

печних та не корупційних, найменш затратних, швид"

ких та зручних електронних послуг в умовах забезпе"

чення інформаційної безпеки дасть змогу покращити

якість надання публічних послуг фізичним та юридич"

ним особам, підвищити їх мобільність та конкурентос"

проможність, зменшити корупційні ризики та забезпе"

чити, щоб електронні послуги обслуговували економі"

ку майбутнього.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стан та результати функціонування соціально"еко"

номічної системи країни визначаються дією багатьох

факторів, найважливішими з яких є ефективність подат"

кового механізму державного управління розвитком

малого бізнесу. Податковий механізм державного управ"

ління несе у собі особливу роль щодо формування спри"

ятливого бізнес"клімату. Складена ж інфраструктура

прямих та опосередкованих учасників бізнес"процесів

сприяє економічному розквіту або занепаду. На наш

погляд, оцінку ефективності державного управління за

різними напрямами його реалізації доцільно проводи"

ти, спираючись на системний підхід, враховуючи базові

характеристики державного управління та керованої

системи — місцевих органів державної влади й управ"

ління. Теоретико"методологічне обгрунтування подат"

кового механізму державного управління розвитком ма"

лого бізнесу вбачається за допомогою запровадження

нових підходів до організації системи моніторингу ре"

зультатів державотворення, зокрема, наукового підхо"

ду щодо реформування податкової політики в Україні

та удосконалення прикладних конструкцій оподаткуван"

Д. В. Адамов,
старший викладач кафедри фінансів,
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WAYS TO IMPROVE THE TAX MECHANISM OF STATE REGULATION OF SMALL BUSINESS
DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті, на основі використаного наукового підходу щодо реформування податкової політики в Ук�
раїні, визначено доцільність використання прикладних конструкцій оподаткування як інструменту об�
грунтування оптимальних податкових рішень як складових принципів державної політики регулювання
економічних процесів у країні. Запропоновано розмежування функцій в межах фіскального органу Ук�
раїни. У статті наведено соціально�економічні протиріччя оптимальності чинної податкової системи.
Доведено, що визначальним завданням сучасної податкової політики як вагомої частини державної
стратегії соціально�економічного розвитку суспільства є фіскальна складова. У науковому дослідженні
проведено критичний аналіз категорії "податковий агент". Наведено світову практику визначення цієї
категорії, надано рекомендації з удосконалення вітчизняного податкового законодавства. Визначено
передумови детінізації національного господарства в межах держави.

In the paper, what has based on the applied scientific approach to reforming tax policy in Ukraine, there is
the expediency of using applied tax structures as a tool of substantiation of optimal tax decisions as an integral
part of the principles of state policy of regulation of economic processes in the country. The division of functions
within the fiscal authority of Ukraine has proposed. The paper presents the socio�economic contradictions of
the optimality of the current tax system. It is proved that the main task of the modern tax policy as a significant
part of the state strategy of socio�economic development of society is the fiscal component. In the scientific
research a critical analysis of the category "tax agent" was conducted. The world practice of definition of this
category is given; recommendations on improvement of the domestic tax legislation are given in this paper.
The preconditions of the nationalization of the national economy within the state are determined in paper.

Ключові слова: реформа, податки, політика, бізнес, забезпечення.
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ня як інструментів обгрунтування оптимальних подат"

кових рішень. Річ у тім, що черговий Державний бюд"

жет України є дефіцитним, показники бізнес активності

тільки в міжнародних рейтингах мають позитивний

тренд, а за даними вітчизняної статистики, мають змен"

шувані обсяги абсолютних та відносних показників в

динаміці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зазначеній проблематиці дослідження присвячено

праці вітчизняних та закордонних авторів, зокрема, Бой"

ко С., Доран М., Іванс С., Кулиняк Ю., Левченко Т. та ін.

[1; 3—4; 8—9], а також вона є предметом нормативно"

правового врегулювання законодавчого поля України в

аспектах офіційної та тіньової економіки [2, 5, 7]. Окрім

цього, така проблема існує в будь"якій країні сучасного

світу і не є визначальною для перехідного етапу економ"

ічного розвитку або адміністративно"територіального ре"

формування. Кожна окрема країна визначає та вирахо"

вує найбільш оптимальні моделі, методи й підходи сис"

теми оподаткування малого бізнесу [6; 10—14].
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування оновленого науково"

го підходу щодо реформування податкової політики в

Україні на основі теоретико"прикладних досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Систематизуючи актуалізовані в інших авторських

наукових публікаціях концепти за проблематикою до"

слідження представимо науковий підхід щодо рефор"

мування податкової політики в Україні (рис. 1).

В основі будь"якого нового наукового підходу є су"

купність основних способів отримання нових знань і ме"

тодів вирішення завдань, підтверджених емпірично.

Тому, в межах представленого рисунку увагу доцільно

приділити усім його складовим, а особливу — саме ем"

піричній у формі прикладних конструкцій обраних типів

оподаткування. Пояснимо детально представлений

науковий підхід.

Визначальним завданням сучасної податкової полі"

тики є фіскальна складова, яка із кожним роком збіль"

шує контрольну функцію щодо:

наповнення фінансами дохідні частини Державно"

го та місцевих бюджетів;

утворення рівних умов для ведення бізнесу суб'єкта"

ми господарювання, що для малого бізнесу, який зна"

ходиться в нерівних із великим й середнім підприємниц"

твом економічних умовах;

поліпшення економічної структури;

кількісного збільшення інфраструктури фіскальних

й державних контролюючих органів;

опосередкованого створення відповідного інвести"

ційного клімату (з серпня 2017 р. рівень державної

підтримки зростає із набуттям чинності Закону України

"Про державну допомогу суб'єктам господарювання"

[5]).

З метою підвищення малим бізнесом рівня підприє"

мницької активності необхідним є створення відповід"

ного податкового (а не фіскального) клімату. Чим гірший

податковий клімат у державі, тим слабкіший інвести"

ційний аналог і тим вищий

підприємницький ризик.

Тому податковий клімат до"

цільно розглядати як засіб

державної податкової пол"

ітики та інститут, який забез"

печує рівність суб'єктів опо"

даткування, рівномірність

фіскального підходу, нейт"

ральність до отримуваних

кожним суб'єктом доходів та

справедливості утримання їх

частини на формування за"

гальнодержавних фінансів з

високим рівнем соціальних

гарантій, гарантованих дер"

жавою. Відповідно, зростає

значення фінансового захи"

сту конституційних прав і сво"

бод громадян України. Але

зростає їх відповідальність

за дотриманням вітчизняно"

го законодавства. При цьому

вагомості набуває питання правового, ідеологічного та

соціально"економічного обгрунтування доцільності вве"

дення прогресивного оподаткування по сплаті єдиного

податку. Логіка його існування лежить у прогресивності

всієї податкової системи. Виходячи із того, що предме"

том дослідження не визначено актуалізацію й обгрун"

тування попередньої тези, обмежимося аргументацією

та доведенням силогізму відносно доцільності впровад"

ження у вітчизняну практику прогресивного оподатку"

вання по адмініструванню двох податків — ПДФО та

єдиного.

Загальна податкова система більшості розвине"

них країн прогресивна. Найбільш широке розповсюд"

ження в країнах з прогресивним оподаткуванням до"

ходів отримав метод дискримінаційного оподаткуван"

ня шляхом встановлення податкових ставок залежно

від імперативних меж дохідних діапазонів, що є

найбільш простим способом обрахунку утримувано"

го податку. Такий метод має лінійну залежність по"

даткового тягаря тільки у відповідному дохідному діа"

пазоні, що знижує ефект від реалізації заходів дер"

жавного регулювання економічних відносин і ставить

у нерівні умови осіб, чиї доходи тяжіють до верхніх

та нижніх меж однієї дохідної групи. Позиція "знижен"

ня податкових ставок за рахунок впровадження по"

даткових шкал відповідно до обсягів доходу та ста"

тусу платника податків" може бути пояснена так. Про"

гресивний податок втілює концепцію, згідно з якою

ті, хто має високі доходи, повинні платити більше

своїх доходів у податках через їх більшу здатність

платити без критичних жертв. Оплачуючи податок,

юридична або фізична особа має відмовитися від ек"

вівалентної суми витрат на товари, послуги або інве"

стиції. Для осіб з високим доходом ці непередбачені

можливості можуть включати індивідуальні чи порт"

фельні інвестиції або придбання корпоративних акцій.

Особи з низьким рівнем доходів, порівняно, можуть

відмовитися від соціального пакету працівників, най"

му фахівців, купівлі вартісного обладнання (альтер"

Податкова політика в державі  
Податковий механізм 

Податковий клімат як засіб 
державної податкової політики та 
інститут, який забезпечує рівність 
громадян, рівномірність фіскального 
підходу, нейтральність до 
отримуваних кожним суб’єктом 
доходів та справедливості 
утримання їх частини на 
формування загальнодержавних 
фінансів з високим рівнем 
соціальних гарантій, гарантованих 
державою 

фінансовий 
захист 

Законодавче й інформаційне 
забезпечення 

Правове, ідеологічне та соціально-
економічне обґрунтування 

Податкові методи: метод дискримінаційного оподаткування, 
амортизаційної політики, регулювання інвестиційної діяльності, 
стимулювання інноваційних процесів, регулювання економіки тощо 

Податкові інструменти: податкові кредити й відстрочки, пільги, 
санкції, бази, періоди, методи моніторингу, прогнозування тощо 

Прикладні конструкції обраних типів оподаткування  – практичне застосування процесів й 
результатів проектування або процес розробки й впровадження проекту 

Тип оподаткування 

Податкові важелі: податкові ставки й шкали, тягар, ризик, штрафи 

Податкові форми: декларації, накладні 

Податкові системи: загальна й спрощена Державні інституції  

Рис. 1. Науковий підхід щодо реформування податкової політики
в Україні

Джерело: складено автором.
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натива — його ремонт) тощо. Оскільки прибуток зро"

стає, альтернативні витрати на сплату податків, як пра"

вило, більше пов'язані з розкішшю, ніж з основними

потребами. Принцип "здатність платити" визнає, що

фіксована (або регресивна) ставка податку накладає

більший тягар з точки зору втрати необхідності для

низько доходних юридичних або фізичних осіб у по"

рівнянні із іншими учасниками ринку, які мають висо"

кий дохід. До того ж при прогресивному оподатку"

ванні застосовують нелінійний спосіб розрахунку за"

лежності податкового тягаря від величини доходів.

Цей спосіб є більш складним, однак дозволяє

найбільш повно забезпечити як досягнення цілей дер"

жавної економічної політики, так і конституційні прин"

ципи прав і свобод людини й громадянина.

Відповідно до статистичних даних, концентрація

доходів у загальній сукупній виборці за питомою вагою є

найбільшою в категорії "1560,1—1920,0 грн" (останні дані

2014 р.) за мінімально зарплати в цей період 1218 грн.

Статистична виборка 2014 р. містить 11 позицій, і най"

більша частка сукупного населення приходиться на п'я"

ту позицію. За результатами порівняльної характерис"

тики розподілу населення за рівнем середньодушових

еквівалентних загальних доходів України можна ствер"

джувати, що в поточному періоді існує потреба і мож"

ливість повного вивільнення від оподаткування фізич"

них осіб з щомісячними доходами нижчими за мінімаль"

ну заробітну плату, збільшену на відповідний індекс

різниці (1560,1—1920 грн проти 1218 грн) та щоріч"

ний індекс інфляції (близько 6602—8125 грн), пере"

нісши їх податковий тягар на осіб, чиї місячні доходи

перевищують 15742 грн. Однак на практиці розраху"

нок імперативних меж має проводитися у відповідності

з періодично актуалізованими економетричними моде"

лями перерозподілу економічних благ, що дозволить,

у т.ч. знизити рівень безробіття і наблизити економіку

України до вимог ОЕСР. Окрім того, впровадження

мінімальної межі обрахування податків з доходів

фізичних осіб може опосередковано стимулювати ма"

лий бізнес до кількісної переорієнтації. Адже відомо,

що для ведення бізнесу необхідно мати підприємниць"

кий зиск, а не прагнення перепродажу. З іншого боку,

із зростанням доходів біднішої страти населення Ук"

раїни зростатиме її споживча здатність, що позитивно

позначиться на економічній діяльності усіх виробників

й продавців.

Для державного управління, з фінансової точки

зору, впровадження прогресивного оподаткування є

менш вигідним через скорочення ресурсів й коштів, які

надходитимуть до бюджетної системи. Таке бюджетне

обмеження утворює альтернативну вартість, яка визна"

чається як співвідношення чисельності бенефіціарів і

розміру соціальних виплат. Тому із впровадженням про"

гресивного оподаткування необхідно домогтися макси"

мальної віддачі від коштів на реалізацію соціальної пол"

ітики. Це наразі здійснюється за допомогою вирахуван"

ня SME"тесту, однак за дію пропорційного оподаткуван"

ня. Безумовно, прогресивне оподаткування засновано

на адресному підході і його відмітною рисою є низька

взаємозалежність бюджетного обмеження й альтерна"

тивної вартості. Адресність може забезпечувати подат"

ковий агент, а здійснювати державний контроль — по"

датковий (державний) інспектор. Цей висновок засно"

ваний на тому, що за прогресивного оподаткування

альтернативна вартість зростає переважно за рахунок

нелінійної шкали оподаткування. Виходячи із самого

визначення, за однакового рівня бюджетного обме"

ження прогресивне оподаткування володіє більшою

альтернативною вартістю, ніж пропорційне опо"

даткування. Низький взаємозв'язок бюджетних обме"

жень з альтернативною вартістю може зробити про"

гресивне оподаткування ефективним інструментом для

досягнення бюджетної збалансованості, що стає особ"

ливо актуальним на фоні зниження чисельності

суб'єктів малого бізнесу та реформування спрощено

системи оподаткування. Значне кількісне зменшення

малого бізнесу статистично зафіксовано наприкінці

2016 р. — поч. 2017 р. Але офіційні дані допоки не

висвітлені. Тим не менш, вже нині за чинної спрощеної

системи оподаткування мобілізована сума коштів до

доходної частини державного й місцевих бюджетів

зменшиться (щодо сплати ПДФО, ЄСВ та ЄП), що не"

гативно відобразиться на бюджетній збалансованості.

Прогресивна податкова система, як зазначено, та"

кож є механізмом вирішення економічної нерівності в

суспільстві. Щоб оцінити вплив податкової системи на

нерівність, слід враховувати як розподіл сплачених по"

датків, так і розподіл вигод, отриманих від податкових

надходжень. Якщо переваги державних програм щодо

розвитку малого бізнесу, що фінансуються за рахунок

оподаткування, переважно приносять користь підприє"

мцям, тоді як інші суб'єкти господарювання з високим

рівнем доходу сплачують більшість податків, то подат"

кова система ефективно функціонує як механізм транс"

феру. Збільшення прогресивності податкової системи

або зміна розподілу благ дозволяє збільшити перероз"

поділ економічних ресурсів. Визнаючи, що переваги

державних видатків не розподіляються рівномірно у

суспільстві, економічним аргументом для введення в

Україні прогресивної податкової системи є психологія

економічної поведінки малого бізнесу, яку доцільно

враховувати при плануванні державних видатків на його

розвиток, поточний рівень державних доходів зі щорі"

чно зменшуваним економічним впливом та ефектом від

дії вітчизняних фіскальних органів. Так, малий бізнес з

низьким рівнем доходів прагне швидко вкладати

ліквідну масу в новий виробничий цикл, мінімізуючи при

цьому інфляційні втрати. Малий бізнес з високим рівнем

доходу може витратити лише частину на виробничі по"

треби, вирішивши заощадити або інвестувати частину

грошей, що для економіки є більш прийнятним за пер"

ший випадок. Але гроші, які малий бізнес з високим

рівнем доходу заощаджує або інвестує, не призводить

до реального рівня ефективного попиту в економіці. З

економічної точки зору, гранична схильність до спожи"

вання має тенденцію до зменшення при збільшенні при"

бутку. Отже, збираючи пропорційно більше податків з

малого бізнесу з високим рівнем доходу, існує прагнен"

ня підтримувати більш високий рівень ефективного по"

питу та більшу економічну активність. Як результат, зни"

ження рівня бюджетних обмежень сприятиме знижен"

ню альтернативної вартості, що призведе до скорочен"

ня кількості суб'єктів малого бізнесу, які отримували

(або мали таку можливість) трансферти з бюджетів.
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Впровадження прогресивного оподаткування може збе"

регти суми податкової мобілізації за рахунок перероз"

поділу податкового навантаження за категоріальним

принципом.

У такому разі існує ризик і його зміст полягає у

наступному. Виходячи з конституційних принципів

оподаткування, прогресивний його тип може бути

організований виключно по категоріальному принци"

пу адресності, що виключає будь"які індивідуальні

оцінки результативності елементів чинного податко"

вого механізму. Тому зниження альтернативної вар"

тості може мати негативні наслідки передовсім для

бідних верств населення, ніж інші заходи державно"

го регулювання соціально"економічних процесів. Так

зростає рівень відповідальності апарату державного

управління і визначає рівень гідного служіння держав"

них службовців усіх рівнів та рангів на користь дер"

жаві. Адже можуть знизитися і рівні доходів держав"

них службовців вищих рангів. Говорячи про адмініст"

ративні витрати в термінології Світового банку,

найбільш розповсюдженим в Україні методом оподат"

кування є пропорційне оподаткування із явно вира"

женим податковим шкалюванням у розрізі окремо

взятого податку, що пов'язує питання переходу до

прогресивного оподаткування. Звісно, можна ствер"

джувати, що податкова система може стати надто

прогресивною. Надзвичайно високі податкові ставки

за високого рівня доходів можуть створити значні пе"

решкоди, що знижує продуктивну спроможність сус"

пільства. Дуже високі податки можуть обмежувати

ризики, з якими стикаються підприємці, гальмуючи

інновації та технологічні досягнення. Значна чи"

сельність критиків поточної податкової системи вка"

зують на те, що незрівняна меншість використовує

свою здатність перенести податковий тягар від себе

на імітуючу ефективну фінансово"господарську

діяльність та дезінформовану більшість в Україні.

Навіть якщо можна було б розробити економічно

оптимальну податкову систему (тобто виробляти най"

більший загальний рівень економічного зростання), тема

оподаткування охоплює ідеали справедливості. Малий

бізнес, як і суспільство в цілому, можливо, прагне по"

жертвувати деяким ступенем економічного зростання в

обмін на більш справедливий розподіл економічних ре"

сурсів. Це не означає, що економічне зростання завж"

ди має бути принесене в жертву перерозподілу. Фак"

тично, аналіз історичних даних економік провідних країн

світу показує, що високий рівень економічного зростан"

ня, як правило, пов'язаний з періодами відносно спра"

ведливого розподілу економічних ресурсів. І в цьому

полягає значення стимулюючої функції податків для віт"

чизняної економіки. Витрати основних стейкхолдерів —

малого бізнесу й державних профільних структур збіль"

шаться, однак і їх роль у соціально"економічній розбу"

дові ринкових відносин також зросте. Із зростанням цін

й номінальної заробітної плати збільшиться відхилення

параметрів ПДФО та єдиного податку від визначально"

го рівня. Таким чином, виникає одна з основних про"

блем прогресивного оподаткування — необхідність пе"

ріодичного перегляду кількісних параметрів податків

для упередження впливу на податковий тягар таких фак"

торів, як обсяг грошової маси, рівень цін, чисельність

населення або малого бізнесу тощо. Проміжок часу, в

якому мають переглядатися податкові ставки, залежить

від:

рівня інфляції;

фіскальної політики в державі;

рівня істотних змін в економіці.

Відповідно, для більш тривалої роботи опрацьова"

ного податкового механізму доцільне не тільки встанов"

лення формально прописаних податкових методів, ва"

желів (ставок), факторів й інструментів реалізації по"

точної податкової політики, — необхідно також фор"

мально визначити і провести повсюдну роз'яснювальну

роботу стосовно системи стимулювання та адміністра"

тивно"кримінального покарання (в разі невиконання

прийнятих норм). У противному випадку, будь"який,

навіть досконалий, податковий механізм не буде резуль"

тативно функціонувати. Тому наступним заходом, реа"

лізація якого забезпечить зростання результативності

й ефективності податкової політики є повна переорієн"

тація податкової політики в країні з фіскальної на сти"

мулюючу із запровадженням значних сум штрафних

санкцій. У провідних економіках світу цей захід є окре"

мим та успішним напрямом реалізації державної по"

літики [8]. Мета інституту податкових штрафів полягає

в спонуканні платників податків виявляти розумну обе"

режність при дотриманні своїх податкових зобов'язань.

Хоча державні службовці фіскальних органів

слідкують за дотриманням платниками податків вітчиз"

няного законодавства, вони не несуть відповідальності

за податкові штрафи, адже останні нараховуються у

виключному разі за не якісного виконання платниками

податків чинного законодавства. Тим не менш податкові

штрафи мають дуальну функцію. По"перше, вони вико"

нують інструментальну функцію сприяння дотриманню

податкового законодавства, зміст якої запозичено з [4].

По"друге, податкові штрафи служать функції визначен"

ня відповідності податків. Ця функція визначення заз"

вичай ігнорується юридичною та економічною літера"

турою, але вона абсолютно фундаментальна. Політич"

не зобов'язання щодо абсолютного дотримання зако"

нодавства відносно системи оподаткування має на увазі

конкретну концепцію дотримання податкової практики

та поведінки, а податкові штрафи формалізують стан"

дарти дій.

Стає більш очевидним проблема адміністрування та

ускладнення розрахунків для податкових агентів"

суб'єктів оподаткування. Реформування фіскальної

служби із виокремленням функцій представника фіс"

кального органу: податкового інспектора (державного

службовця) і податкового агента (працівника фіскаль"

ної служби) дозволяє додати ще одну функцію до по"

точного податкового механізму — інтегративну, під

якою розуміють використання професійних навичок та

можливостей ділового спілкування як засобу об'єд"

нання ділових партнерів, фахівців і виконавців для

спільного комунікативного процесу, рішення задачі, ге"

нерування ідей, вироблення спільного договору в ме"

жах адміністрування податків. Через те, що фінансові

служби податкових агентів повинні своєчасно відслідко"

вувати зміни відповідних податковим ставкам діапазонів

доходів, вносити відповідні корективи в програмні за"

соби розрахунку податкових баз, ускладнюється оброб"
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ка основних й супроводжувальних процесів. Відповід"

но, доцільно переглянути вітчизняну норму стосовно

того, ким має бути податковий агент. Податковим аген"

том у світовій практиці є особа:

яка займається професійною суспільною практикою

за положенням 230 Міністерства фінансів [11];

яка здійснює підприємницьку діяльність самостійно

або є довіреною особою суб'єкту господарювання;

фізична або юридична, яка відповідає визначенню

"податкового агента" відповідно до розділу 34B (2) За"

кону про податкову адміністрацію 1994 р. (Нова Зелан"

дія) [14];

партнери в адмініструванні податкової системи

Сінгапуру [10];

зареєстрована у державній фіскальній службі з на"

дання послуг податкового агента за винагороду або іншу

нагороду (Австралія). У противному випадку офіційно

незареєстрованій особі з цього виду послуг може бути

виписаний цивільний штраф [12].

За даними [6; 13] складність сучасних розрахунків

податків наближується до 35 % загального показника

оцінки податкової системи, обрахунку податкового тя"

гаря, сукупної податкової ставки та ін. показників в за"

гальній методиці оцінки конкурентоспроможності по"

даткових систем держав. Автори сучасних науково"при"

кладних досліджень в сфері оподаткування в цілому

поділяють думку про те, що загальне податкове наван"

таження на малий бізнес є відносно більшим, ніж для

великих компаній [7; 9].

Політичні витрати напряму пов'язані із структурою

населення та його поділом на страти за рівнем отриму"

ваних доходів. Загальновідомо, що між рівнем положен"

ня середнього класу в структурі соціальної стратифікації

та його усвідомленням в результативності прогресив"

ного оподаткування існує зворотній зв'язок. Тим більше,

що представники верхніх страт соціально та економіч"

но не зацікавлені в зворотному. Перенесення податко"

вого навантаження на найбільш забезпечену та мало"

чисельну групу осіб з порівняно високими доходами

навряд чи зможе істотно підвищити рівень політичних

витрат, однак їх рівень залежить від ефективності дер"

жавного регулювання параметрів перерозподілу подат"

кового тягаря.

Стимулюючі витрати впровадження прогресивного

оподаткування є найвитратнішими за інші у разі їх пря"

мого впровадження. Адже інститут неоподатковувано"

го мінімуму в Україні є застарілим, адміністративні та

кримінальні норми штрафів прив'язані до податкової

соціальної пільги (п. 5 Розділу ХХ Перехідних положень

Податкового кодексу України п/п. 169.1.1 п. 169.1 ст.

169 рoзділу ІV Кодексу) [1]; в Україні існує тривала прак"

тика неформальних бізнесових відносин (у 2010 р. —

38% економіки в тіні; у 2011 р. — 34 %; у 2012 р. —

34%; у 2013 р. — 35 %; у 2014 р. — 43 %; у 2015 р. —

40%; у 2016 р. — 34 %) [2].

Детінізація за даними Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України стала результатом:

закріплення макроекономічної стабільності та

відновлення економічного зростання (за підсумком

2016 р. реальний ВВП зріс на 2,3%, індекс споживчих

цін у розрахунку грудень до грудня склав 112,4%

(43,3% у 2015 р.), що стало наслідком збільшення про"

позиції на внутрішньому ринку при помірній волатиль"

ності обмінного курсу) [3];

поліпшення бізнес"клімату в умовах проведення

політики дерегуляції підприємницької діяльності, що, у

свою чергу, сприяло зростанню довіри інвесторів та

нарощенню притоку прямих інвестицій;

поступової легалізації відносин на ринку праці внас"

лідок зниження ЄСВ та, як наслідок, послаблення на"

вантаження на фонд оплати праці.

Тим не менш рівень довіри до інститутів влади зали"

шається низьким. У відповідь на сучасні виклики соц"

іального та економічного стану в країні, які супровод"

жують зменшення чисельності населення, у т.ч. працез"

датного, суб'єктів економічної діяльності, тривалі кри"

зи, підтримання частки прямих податків в доходних ча"

стинах бюджету є можливим тільки за зростання подат"

кових ставок. Існує й інший, альтернативний, шлях —

впровадження прогресивного оподаткування. Тому до"

цільно навести основні аргументи на користь саме ос"

танньої пропозиції. По"перше, прогресивна шкала

ПДФО та єдиного податку може бути вбудована в на"

ціональну податкову систему тільки за допомогою

формалізації цієї норми та систематичного перегляду

її параметрів, що відповідає економічним теоріям

Дж.М. Кейнса, Р. Солоу, Е. Фелпса, Н. Калдора, А. Лаф"

фера та ін., що є наразі актуальним із започаткуванням

середньострокового бюджетного планування. По"дру"

ге, зазначений інструмент є більш ефективним за моне"

тарні заходи, у т.ч. за регулювання національних норм

збереження із використанням грошово"кредитної полі"

тики. По"третє, заходи, закладені в порядок утримання

податку з джерел виплат, мають низку переваг порівня"

но з соціальними трансфертами та бюджетним фінан"

суванням: утримання податку має більш низькі адміні"

стративні, приватні та суспільні (непрямі) витрати. По"

четверте, з точки зору забезпечення балансу публічно"

приватних відносин й інтересів прогресивне оподатку"

вання має істотні переваги в ідеології утримання, так як

у більшому ступені враховують фактичну платоспро"

можність суб'єкту оподаткування. Тим більше, що із

зростанням податкових ставок джерелом сплати подат"

ку служить не дохід, а накопичення (як нині щомісяч"

ний розмір ЄСВ незалежно від результату функціону"

вання або його повної відсутності). Це негативно відоб"

разиться у найближчій перспективі на можливостях ви"

робництва економічних благ та соціально"економічно"

му положенню сучасних та майбутніх поколінь. За за"

значених переваг соціально"економічного змісту, існу"

ють недоліки прогресивного оподаткування, які пере"

довсім пов'язані із бюджетною сферою, це:

волатильність податкової бази, що ускладнює бю"

джетну збалансованість та прогнозованість надхо"

джень. У період економічної кризи податкова база (по"

даткові надходження) може істотно зменшитися, що

може призвести до несприятливих наслідків для бюд"

жетної системи. Цей недолік не залежить від ступеня

лінійності його шкали і пов'язаний з більшою захищен"

істю приватних інтересів, однак за прогресивного опо"

даткування зниження податкового навантаження при"

зведе до пропорційного зниження ефективності заходів

державної дискримінаційної політики і підвищить ефек"

тивність державної підтримки непрямого характеру;
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актуалізація прогресивного оподаткування має

більші адміністративні витрати за актуалізацію даних

про об'єкти оподаткування пропорційного типу;

з точки зору податкового адміністрування майнові

податки мають реєстровані об'єкти оподаткування, що

спрощує їх адміністрування і знижує число схем ухилення

від сплати податків, тоді як легалізація бази оподаткуван"

ня ПДФО та ЄП потребує проведення комплексу заходів з

її виявлення й збору більш об'ємної доказової бази.

ВИСНОВКИ
Стосовно прикладних конструкцій оподаткування як

інструменту обгрунтування оптимальних податкових

рішень, то у даному разі відзначено доцільність орієн"

тування на практичний результат кожного нового нау"

кового підходу, зокрема, в контексті удосконалення

податкового механізму державного управління розвит"

ком малого бізнесу в Україні. Рекомендаціям стосовно

апробації запропонованих прикладних конструкцій

оновленого податкового механізму присвячено наступні

наукові дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи з 2014 р. Україна взяла активний курс

на інноватизацію системи державного управління як

інструменту набуття прозорості, більшої доступності та
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MODERN MARKET OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS OF PUBLIC
ADMINISTRATION

У статті визначено доцільність використання комплексного підходу до упровадження іннова�
ційних технологій та інструментів у сферу державного управління на сучасному ринку інновацій.
Визначено пріоритетність апарату державного управління стосовно ініціювання ним техніко�
технологічних інновацій на національному ринку. У роботі систематизовано сфери сучасного
ринку інноваційних технологій та інструментів державного управління. Дослідження норматив�
них, інформаційних та організаційних підвалин державного управління в Україні дозволило вста�
новити, що використання інформаційних технологій нового покоління підвищить надійність та
прозорість у таких сферах, як державне управління, земельне управління, цифрова ідентифі�
кація, реалізація права людей на виборах в органи законодавчої влади тощо. Встановлено факт
еволюції української системи державного управління з класичного управління у вигляді бю�
рократії до соціального управління.

The paper has outlined the feasibility of using a systematic approach to the introduction of
innovative technologies and tools in the field of public administration in the modern market of
innovations. The priority of the state administration apparatus in relation to the initiation of technical
and technological innovations in the national market has determined. The scientific research have
been systematized the areas of the modern market of innovative technologies and instruments of
public administration. The study of normative, informational and organizational foundations of public
administration in Ukraine has made it possible to establish that the use of the next generation of
information technologies will increase reliability and transparency in areas such as public
administration, land management, digital identification, implementation of people's right to vote in
legislative bodies, etc. The fact of evolution of the Ukrainian system of state management from the
classical management in the form of bureaucracy to social management has established.
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якісності публічних сервісів і послуг у довгостроковій

перспективі. Відповідно, нині існує декілька науково"

прикладних підходів до дослідження інноваційного роз"

витку процесів адміністрування в системі державного
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управління: в межах теорії державного управління,

теорії адміністрування, економічної теорії, теорії "по"

люсів зростання". На початковому етапі, у якому су"

спільство нині перебуває, за впровадження продуктів

ринку інноваційних технологій та інструментів держав"

ного управління вони набувають широкої практики роз"

повсюдження, відбувається постійний моніторинг якості

надаваних послуг та висвітлюваної інформації. Тим не

менш, з позиції системного підходу, орієнтованого на

довгострокову перспективу, доцільно розглядати орга"

нізаційно"економічні, ресурсні, галузеві й територіальні

передумови розвитку ринку інноваційних технологій та

інструментів державного управління центрального апа"

рату як ініціатора й засновника організаційно"еконо"

мічних систем відносин та форм кооперації в межах до"

ступних ресурсів та просторового розміщення необхід"

них технологічних активів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розвитку інструментів стратегічного пла"

нування й методології інноваційного розвитку системи

державного управління відповідно до сучасних техніко"

технологічних можливостей обміну на відстані значним

масивом інформації приділено праці таких вчених, як

Вовк І., Гайдук Л., Дорогунцов С. та ін. [1; 2; 4]. За ре"

зультатами реалізації міжнародних програм й грантів,

в Україні діють онлайн сервіси електронного врядуван"

ня за різними сферами державного управління [3; 5—

14]. Окрім цього, проблема розвитку інструментів стра"

тегічного планування й методології інноваційного роз"

витку системи державного управління є багатогранною:

по"перше, у коло її інтересів вміщуються природа, зміст

й форми інноватизації просторових структур адмініст"

ративного й економічного розвитку; по"друге, заслуго"

вує на увагу результативність інноваційних змін в тех"

нологіях та інструментах державного управління. Саме

остання складова є доволі проблематичною відносно

інструментів моніторингу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація знань щодо сучасно"

го ринку інноваційних технологій та інструментів дер"

жавного управління в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Погоджуючись із Вовк І. щодо системності предме"

ту дослідження, науковцем визначено, що "У розвине"

них країнах інновації знаходяться у фокусі інституціо"

нальних, економічних, технологічних і організаційних

факторів, оптимальне сполучення яких створює умови

для активної інноваційної діяльності" [1, c. 133]. Поряд

з цим, формуються конкурентні підвалини для того су"

б'єкту суспільних відносин, хто може поєднати зазна"

чені концепти в єдину систему. І, безумовно, апарат дер"

жавного управління, має, у такому разі, безпрецедентні

пріоритети, першочергово, в аспекті державотворення

та відповідного унормування процесів на ринку іннова"

ційних технологій та інструментів.

Апарат державного управління з 2017 р. з метою

підтримання позитивного тренду в міжнародному рей"

тингуванні щодо відкритості системи управління в країні

поступово відкриває дані про процеси та результати в

соціально"економічному бутті українців [14]. Тактично

це надасть технічну можливість для підвищення прозо"

рості та боротьби з корупцією, для стимулювання роз"

витку комерційних та суспільних проектів на базі відкри"

тих даних, які мають значні перспективи. Слід зазначи"

ти, що у цьому контексті апарат державного управління

розвиває два напрями:

електронне урядування та державне управління;

непряма, але на законодавчому рівні опрацьована,

державна підтримка національних конкурсів інновацій"

них і самодостатній інноваційних проектів та ідей на

основі відкритих даних.

Сучасний ринок інноваційних технологій та інстру"

ментів державного управління предметно охоплює усі

сфери:

державне управління в публічній сфері: виконавче,

судове та законодавче адміністрування, політично"пра"

вове управління, управління безпекою, обороною, внут"

рішніми справами, юстицією, державною службою,

освітою, охороною здоров'я, наукою й культурою, соці"

альним захистом громадян [3; 5—7; 9—13];

державне управління в сфері економіки: управлін"

ня промисловістю, зв'язком, охороною навколишньо"

го середовища, торгівлею, сільським господарством,

будівництвом та ЖКГ, транспортно"дорожнім комплек"

сом, управління фінансами й кредитом [8; 11; 14].

Нині існує наступна нормативно"правова база від"

критих даних в Україні [3; 5; 12—13]:

Конституція України (ст. 34. "Кожному гарантуєть"

ся право на свободу думки і слова, на вільне вираження

своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно

збирати, зберігати, використовувати і поширювати

інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій

вибір");

Закон "Про інформацію" (ст. 1. "Визначення тер"

мінів (що таке інформація, суб'єкт владних повнова"

жень: Інформація — будь"які відомості та/або дані, які

можуть бути збережені на матеріальних носіях або

відображені в електронному вигляді. Суб'єкт владних

повноважень — орган державної влади, орган місцево"

го самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні

управлінські функції відповідно до законодавства, у

тому числі на виконання делегованих повноважень"; ст.

10. "Види інформації за змістом (інформація про фізич"

ну особу; інформація довідково"енциклопедичного ха"

рактеру; інформація про стан довкілля (екологічна

інформація); інформація про товар (роботу, послугу);

науково"технічна інформація; податкова інформація;

правова інформація; статистична інформація; соціоло"

гічна інформація; інші види інформації)". Також зако"

ном визначені обмеження доступу до інформації та

відповідальність);

Закон "Про захист персональних даних" (ст. 5. "Об'єк"

тами захисту є персональні дані. Персональні дані мо"

жуть бути віднесені до конфіденційної інформації про

особу законом або відповідною особою. Не є конфі"

денційною інформацією персональні дані, що стосують"

ся здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з

виконанням функцій держави або органів місцевого

самоврядування, посадових або службових повнова"

жень. Персональні дані, зазначені у декларації про май"
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но, доходи, витрати і зобов'язання фінансового харак"

теру, оформленій за формою і в порядку, встановлени"

ми Законом України "Про засади запобігання і протидії

корупції", не належать до інформації з обмеженим до"

ступом, крім відомостей, визначених Законом України

"Про засади запобігання і протидії корупції". Не нале"

жить до інформації з обмеженим доступом інформація

про отримання у будь"якій формі фізичною особою

бюджетних коштів, державного чи комунального май"

на, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону Укра"

їни "Про доступ до публічної інформації". Законом може

бути заборонено віднесення інших відомостей, що є

персональними даними, до інформації з обмеженим

доступом";

Закон "Про доступ до публічної інформації" (ст. 10"

1. "Публічна інформація у формі відкритих даних — це

публічна інформація у форматі, що дозволяє її автома"

тизоване оброблення електронними засобами, вільний

та безоплатний доступ до неї, а також її подальше ви"

користання. Розпорядники інформації зобов'язані на"

давати публічну інформацію у формі відкритих даних

на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на

єдиному державному веб"порталі відкритих даних та на

своїх веб"сайтах. Публічна інформація у формі відкри"

тих даних є дозволеною для її подальшого вільного ви"

користання та поширення. Будь"яка особа може вільно

копіювати, публікувати, поширювати, використовувати,

у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою

інформацією або шляхом включення до складу власно"

го продукту, публічну інформацію у формі відкритих

даних з обов'язковим посиланням на джерело отриман"

ня такої інформації. Публічна інформація, що містить

персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та

надається на запит у формі відкритих даних у разі до"

держання однієї з таких умов: 1) персональні дані знео"

соблені та захищені; 2) фізичні особи надали свою зго"

ду; 3) надання чи оприлюднення такої інформації перед"

бачено законом; 4) обмеження доступу до такої інфор"

мації заборонено законом");

Бюджетний кодекс України (ст. 28. Доступність

інформації про бюджет: 1. Інформація про бюджет

оприлюднюється відповідно до вимог, визначених цим

Кодексом Міністерство фінансів України забезпечує

оприлюднення:

1) проекту закону про Державний бюджет Ук"

раїни;

2) закону про Державний бюджет України з додат"

ками, які є його невід'ємною частиною, а також інфор"

маційно"аналітичних матеріалів щодо основних показ"

ників та завдань державного бюджету (у доступній для

громадськості формі) у місячний строк з дня опубліку"

вання закону про Державний бюджет України шляхом

розміщення на своєму офіційному сайті;

3) інформації про виконання Державного бюджету

України за підсумками місяця, кварталу та року;

4) інформації про виконання зведеного бюджету

України;

5) іншої інформації про виконання Державного бюд"

жету України.

Звітність про виконання Державного бюджету Ук"

раїни подається у порядку, визначеному ст. 59—61 цьо"

го Кодексу. При цьому місячна, квартальна та річна

звітність про виконання Державного бюджету України

розміщується на офіційному сайті Казначейства Украї"

ни...

6. Інформація про бюджет, визначена цією статтею,

оприлюднюється з додержанням вимог Закону Украї"

ни "Про доступ до публічної інформації" в частині опри"

люднення публічної інформації у формі відкритих да"

них");

Закон України "Про відкритість використання пуб"

лічних коштів" (ст. 2. Єдиний веб"портал використан"

ня публічних коштів: 1. Інформація, що оприлюднюєть"

ся згідно з цим Законом, готується розпорядниками

та одержувачами коштів Державного бюджету Украї"

ни, бюджету АРК і місцевих бюджетів, органами Пен"

сійного фонду, підприємствами, а також фондами за"

гальнообов'язкового державного соціального страху"

вання та подається ними для оприлюднення на єдино"

му веб"порталі використання публічних коштів. Відпо"

відальність за недостовірність і неповноту інформації,

оприлюдненої згідно з цим Законом, несуть керівники

розпорядників та одержувачів коштів державного і

місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного

фонду, а також фондів загальнообов'язкового дер"

жавного соціального страхування. Відомості, що оп"

рилюднюються згідно з цим Законом, повинні бути

повними, правдивими, точними та реально відобража"

ти фактичні дані станом на відповідну дату або за відпо"

відний період часу");

Закон України "Про публічні закупівлі" (ст. 10. Опри"

люднення інформації про закупівлю…1. Замовник са"

мостійно та безоплатно через авторизовані електронні

майданчики оприлюднює на веб"порталі Уповноваже"

ного органу в порядку, встановленому Уповноваженим

органом та цим Законом, інформацію про закупівлю…

Відповідальність за повноту та достовірність інформації,

що оприлюднюється на веб"порталі Уповноваженого

органу, несуть голова та секретар тендерного комітету

замовника або уповноважена особа (особи)…

5. Доступ до інформації, оприлюдненої на веб"пор"

талі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним.

Інформація про закупівлю, визначена цим Законом,

розміщується на веб"порталі Уповноваженого органу

безоплатно через авторизовані електронні майданчи"

ки.

Уповноважений орган забезпечує оприлюднення

інформації про закупівлі, зазначеної у частині першій

цієї статті, відповідно до вимог Закону України "Про

доступ до публічної інформації", у тому числі у формі

відкритих даних");

Закон України "Про запобігання корупції" (ст. 47.

Облік та оприлюднення декларацій…1. Подані декла"

рації включаються до Єдиного державного реєстру дек"

ларацій осіб, уповноважених на виконання функцій дер"

жави або місцевого самоврядування, що формується та

ведеться Національним агентством. Національне агент"

ство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єди"

ного державного реєстру декларацій осіб, уповноваже"

них на виконання функцій держави або місцевого са"

моврядування, на офіційному веб"сайті Національного

агентства");

Закон України "Про внесення змін до деяких законів

України щодо доступу до публічної інформації у формі
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відкритих даних" (вносить низку змін до інших законів

України щодо розкриття інформації у форі відкритих

даних);

Постанова Кабінету міністрів України "Про затвер"

дження Положення про набори даних, які підлягають

оприлюдненню у формі відкритих даних" від 21.10.2015

№835 (розроблена на виконання ст. 10 прим 1. Закону

України "Про доступ до публічної інформації", визна"

чає формати, структуру, вимоги, перелік наборів відкри"

тих даних);

Постанова Кабінету міністрів України "Деякі пи"

тання оприлюднення публічної інформації у формі

відкритих даних" від 30.11.2016 №867 (1. Цей Поря"

док визначає механізм ведення Єдиного державно"

го веб"порталу відкритих даних з метою забезпечен"

ня доступу до публічної інформації у формі відкри"

тих даних та взаємодії з користувачами щодо відкри"

тих даних);

Дорожня карта розвитку відкритих даних в Україні

на 2017 рік (визначає державну політику щодо відкри"

тих даних на 2017 р. Це комплексний план дій Уряду з

імплементації шести принципів міжнародної Хартії та

розвитку відкритих даних в Україні на 2017 рік, розроб"

лений за результатами публічних консультацій з пред"

ставниками бізнес"спільнот, громадського сектору та

органів влади. Дорожня карта підготовлена Державним

агентством з питань електронного урядування України

за підтримки проекту "Прозорість та підзвітність у дер"

жавному управлінні та послугах", що фінансується

USAID/UKAID та виконується у партнерстві Фондом

Євразія та Фондом Східна Європа);

Проект розпорядження Кабінету міністрів України

"Про схвалення Концепції розвитку електронної демок"

ратії в Україні та План заходів з реалізації першого ета"

пу її виконання", що, у разі прийняття акту, значно роз"

ширить термінологічний апарат інституту державотво"

рення на категорії електронної демократії, бюджету

участі, електронної готовності, електронної ініціативи,

електронної кампанії, електронної петиції, електронної

участі, електронного голосування, електронного звер"

нення, електронного плебісциту, електронних референ"

думу та консультацій, а також інструментів електрон"

ної демократії. До останньої, згідно з проектом доку"

менту віднесено — засоби для забезпечення формуван"

ня та реалізації публічної політики у сфері використан"

ня ІКТ в демократичних процесах, зокрема бюджет

участі (громадський бюджет), електронні агітація, ад"

вокація, взаємодія, готовність, грамотність, ініціатива,

інклюзія, кампанія, медіація, панель, спільнота, участь,

включення, голосування, звернення, клопотання, лобі"

ювання, опитування, планування, посередництво, пра"

восуддя, середовище, спостереження, парламент, пле"

бісцит, референдум, сервіс, вибори, дискусії, звернен"

ня та петиції, консультації, форуми тощо. За підсумка"

ми реалізації Концепції передбачається забезпечення

базових елементів електронної демократії в усіх сфе"

рах суспільного життя).

Згідно з Планом заходів на 2017—2018 рр. щодо

реалізації Концепції розвитку електронного демократії

в Україні визначено такі заходи:

удосконалення механізму подання та розгляду елек"

тронних петицій;

підвищення участі громадян у процесах прийняття

рішень через запровадження інструменту електронних

консультацій;

створення нормативно"правових засад для забез"

печення належного функціонування електронних інфор"

маційних ресурсів органів влади;

розробка нормативно"правових актів для забезпе"

чення електронного голосування;

удосконалення принципів розвитку відкритих даних;

сприяння підзвітності громадянину суб'єктів влад"

них повноважень;

сприяння прозорості механізму публічного управ"

ління;

формування єдиної політики у сфері електронної

демократії;

удосконалення інструментів електронної демократії

на національному рівні;

розвиток місцевої демократії та підвищення якості

інструментів електронної демократії на місцевому рівні;

розвиток електронної ідентифікації фізичних і юри"

дичних осіб в державних інформаційно"телекомунікац"

ійних системах;

підвищення якості статистичної та аналітичної ін"

формації у сфері електронної демократії;

поширення практики використання інструментів

електронного голосування;

забезпечення відкритості використання публічних

коштів;

забезпечення розвитку відкритих даних;

популяризація електронної демократії, формуван"

ня знань і навичок користування її інструментами;

забезпечення дослідження та візуалізації стану роз"

витку електронної демократії в Україні.

Щодо інструментального супроводження держав"

ного управління на ринку інновацій, інформація є швид"

комінливою та нині існує нова форма його представлен"

ня. Так, 06.08.2017 Державне агентство електронного

керування України та міжнародна блокчейн"компанія

BitFury Group оголосили про партнерство щодо отри"

мання державними структурами широкого спектру

рішень на базі технології блокчейна. Блокчейн — пере"

буваючи другим поколінням інтернету, є базою даних,

яка працює без централізованого керівництва. Принцип

роботи блокчейна базується на блоках з цифрових за"

писів, які криптографічно та хронологічно пов'язані в

ланцюжку. Процес зв'язки називається хешируванням,

яке виконується сотнями / тисячами комп'ютерів в одній

мережі. Якщо в результаті розрахунку всі вони отриму"

ють однаковий результат, то блоку присвоюється уні"

кальна цифрова підписка, яка зберігається в реєстрі на

кожному комп'ютері. Вскрити реєстр, змінивши цифро"

ве запитання, неможливо. Для цього потрібно мати до"

ступ до запису на всіх комп'ютерах мережі одночасно,

а будь"які зміни миттєво виявляються системою.

Особливістю блоку є його "прозорість". Тепер для

"мотивування" учасників договору вести себе справед"

ливо, держава використовує юридичні механізми, судові

системи, в окремих схемах використовуються інтерак"

тивні майданчики тендерних операцій. Використання

блокчейну для укладання транзакцій дозволяє приско"

рити, спростити та заощадити процедуру, адже для ук"

ладення контракту необхідна участь обох сторін, а будь"
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які зміни у тексті та процедурі виконання договору не"

припустимі й технічно неможливі.

Використання інформаційних технологій нового

покоління підвищить надійність та прозорість у таких

сферах, як державне управління, земельне управління,

цифрова ідентифікація, реалізація права людей на ви"

борах в органи законодавчої влади тощо. Хоча щодо

останніх і існують деякі складності, адже однією з го"

ловних задач виборів є збереження конфіденційності

громадян, тим не менш, опрацювання системи захисту

персональних даних в інтернет"контенті найближчим

часом розв'яже цю проблему. Окрім цього, технологію

можна застосувати і для регулювання системи оподат"

кування, його адміністрування через безпосереднє опо"

даткування кожної електронної операції"транзакції,

маючи електронний гаманець. У цьому випадку необ"

хідність паперових податкових декларацій відпаде. Сто"

совно казначейської справи, моніторинг та цифровий

запис своєчасності та повноти виконання бюджетних

зобов'язань (по сплачуваних податках, зборах тощо)

кожним господарюючим суб'єктом може формувати

його іміджеву історію публічно"приватних відносин та

корпоративно"соціальної відповідальності для можли"

вого отримання грантових коштів, участі у державних

програмах підтримки тощо.

Співробітництво України та BitFury розпочато з

пілотного проекту, в рамках якого компанія переводи"

ти різні операції державні управління на електронний

масив та вписує систему блокування. Згодом розгляда"

ються варіанти впровадження технології в державні

реєстри, соціальне забезпечення, охорону здоров'я та

енергетику. За фактом успішної реалізації пілотного

проекту список сфер застосування зазначеного інстру"

менту державного управління розшириться і охопить

кібербезпеку.

Стосовно непрямого стимулювання до розвитку

бізнес"середовища та економіки України, нині реалізо"

вуваний проект Direct Size Market Size EU, який оці"

нюється на рівні 60 млрд євро. До того ж, Уряд України

за підтримки USAID Україна та UKAid ініціювала кон"

курс стартапів в п'ять етапів на базі відкритих даних Open

Data Challenge. Призовий фонд склав 1,5 млн грн [14].

Впровадження інструментів електронного урядуван"

ня, вдосконалення інноваційних технологій під час на"

дання державних і муніципальних послуг, розробка та

публічний електронний моніторинг показників діяль"

ності органів державної влади у повному ступені відпо"

відають теорії та практиці соціального управління, в

межах якої апаратом державного управління:

знижено адміністративні витрати;

прискорено електронний діалог між суспільством та

владою;

проведення зовнішніх аудитів для забезпечення

встановлення системи, спрямованої на постійне покра"

щення;

зміщено практичні акценти з планування результатів

на їх досягнення;

більш чітко визначено робочі процеси в деравній

службі;

покращено якість надаваної інформації;

лібералізовано дію дозвільних інститутів;

децентралізовано урядове та сумісне управління.

Загалом слід відмітити, що українська система дер"

жавного управління еволюціонувала з класичного уп"

равління у вигляді бюрократії до соціального управлін"

ня (social governance), пройшовши проміжний етап — в

контексті концепції нового державного управління (New

Public Management) [1—2; 4]. Це відбулося за 26 років

незалежності України і наразі продовжує інтенсивний

шлях практичної реалізації. У подальшому, утворення

багатофункціональних центрів призведе до значного

спрощення процедури отримання публічних послуг за

умов зниження вимог до звітних документів, електронні

дані по яких будуть фіксуватися в єдиній базі даних

блокчейнів по кожній фізичній або юридичній особі. У

даному разі, методологічно інструментами моніторингу

можуть виступати та технологічно розвиватися методики

Standard Cost Model (далі — SCM), проекти "i2010 — A

European information society for growth and employment"

тощо [3; 14]. У даному разі підвищується увага до реін"

жинірингу технологій державного управління, як аналі"

тичного інструменту практики формування загальноп"

рийнятих національних стандартів державного управ"

ління відповідно до вимог реалізації теорії соціального

управління.

ВИСНОВКИ
Наразі найбільш актуальними є два напрями реа"

лізації політики державного управління: зниження

адміністративних бар'єрів і перехід на надання держав"

них послуг в електронному вигляді. Підходячи комп"

лексно до перспективності системи відносин на сучас"

ному ринку інноваційних технологій та інструментів

державного управління за відомими формами їх реалі"

зації (зокрема, блокчейну), і у подальшому буде роз"

виватися поле електронного урядування. Найближчим

часом відбудеться активізація електронного врядуван"

ня на місцевих рівнях. Муніципальні послуги, пов'язані

з процедурами, регламентами та ліцензіями, остаточ"

но придбають цифрову форму. У цій області багато

американських та європейських міст вже достатньо

продвинулися. До того ж, домашні й муніципальні по"

слуги та загальноміські комп'ютерні управлінські сис"

теми, працюючи одночасно в цифровому сегменті, опе"

ративно реагують на поточні територіальні проблеми

та покращують в цілому роботу державного управлін"

ня у країні. Втім, її важливим проявом стане експансія

ззовні — з'явиться громадський інтерфейс на циф"

ровій платформі, яка буде моніторитися апаратом дер"

жавного управління, що забезпечить максимальну

відкритість даних.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державний фінансовий контроль (далі — ДФК) є

одним із найважливіших інструментів державного управ"

ління, значення якого дедалі зростає. Дієве застосуван"

ня контролю в управлінні державними фінансовими ре"

сурсами створює необхідні передумови для здійснення

в державі ефективної економічної політики. Тому роз"

будова цілісної системи фінансового контролю є важ"

ливим кроком у забезпеченні функціонування системи

державної влади й викликає особливе зацікавлення як

у теоретичному, так і в практичному плані.

За таких обставин вивчення передового досвіду

щодо класифікації видів ДФК та пристосування до

реалій суспільного життя в Україні дозволить вдоскона"

лити діяльність суб'єктів державного управління та сприя"

тиме їх координації при прийнятті управлінських рішень

за результатами проведення фінансового контролю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем розвитку державного

фінансового контролю приділяється значна увага як

зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Зокрема цим пи"

танням займалися такі вітчизняні науковці та практики, як

О. Барановський [1], П. Германчук [2], Є. Мних [3], В. Пі"

хоцький [4], Н. Рубан [2], Симоненко [1], І. Стефанюк

[5; 8], В. Шевчук [6], О. Шевчук [7] та інші.

Водночас запропоновані класифікації видів ДФК не

мають єдиної визначеної системи, через що наразі по"

будована система державного фінансового контролю

в Україні є недосконалою та потребує підвищення її

ефективності шляхом упровадження нових форм ДФК.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних засад ви"

значення видів, форм та методів ДФК, розгляд і порів"

няння їх сутності та відмінностей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наразі теоретична база побудови системи держав"

ного фінансового контролю є неоднозначною та не вра"

ховує його нові форми, які виникають через розвиток

інформаційних та інноваційних технологій. Зазначене

призводить до проблемних питань визначення місця

кожної з форм контролю у загальній системі ДФК.

Як наслідок, за роки незалежності в Україні так і не

було прийнято базовий закон, який би містив засади

побудови системи державного фінансового контролю,

врегулювання питання застосування видів, форм та ме"

тодів ДФК.

Зокрема автори підручника "Ревізія та аудит" (Гер"

манчук П.К., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І.)

[2] вважають, що основними видами фінансового конт"

ролю, залежно від суб'єктів його ініціювання і здійснен"

ня, є державний, муніципальний, господарський і гро"

мадський фінансовий контроль. Цей поділ охоплює всі

суб'єкти його ініціювання та здійснення і відразу дає

відповідь, хто організовує контроль і є основним кори"

стувачем його даних, що важливо з управлінського по"

гляду: суб'єкти державного регулювання економіки (в

особі глави держави, парламенту, уряду, інших органів

державної влади і державних установ), органи місцево"

го самоврядування, суб'єкти господарювання (як влас"

ники) чи громадяни (об'єднання громадян).

У статті наведено основні погляди на класифікацію видів державного фінансового контролю та роз�
глянуто їх відмінності. Проаналізовано ефективність кожного виду залежно від ознак та методів
здійснення контролю.

The article gives the main views on the classification of types of state financial control and their differences.
The effectiveness of each species is analyzed, depending on the features and methods of control.
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Суб'єктами державного фінансового контролю є

юридичні особи, які від імені держави, відповідно до вре"

гульованих правових норм, здійснюють моніторинг і інші

форми контролю за діяльністю суб'єктів господарюван"

ня в частині дотримання ними встановлених обмежуваль"

них параметрів щодо обігу фінансових ресурсів.

Суб'єктами муніципального фінансового контролю

є тимчасові контрольні комісії, рішення про створення

та порядок роботи яких приймають органи місцевого

самоврядування відповідно до Закону України "Про

місцеве самоврядування в Україні". Депутати, які вхо"

дять до складу тимчасової контрольної комісії, та залу"

чені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експер"

ти, інші особи мають право на здійснення контрольних

заходів у місцевих органах самоврядування, на підприє"

мствах, в установах та організаціях з конкретно визна"

чених органом місцевого самоврядування питань, що

стосуються забезпечення дотримання законності,

фінансової дисципліни та ефективності, раціональності

й економності під час формування, володіння, викори"

стання та відчуження об'єктів права комунальної влас"

ності, а також повноти і своєчасності виконання зобо"

в'язань перед місцевими бюджетами.

Господарський фінансовий контроль (контроль

власника або органу управління суб'єкта господарюван"

ня) здійснюється через утворені власником органи (ор"

ганом управління) — підрозділи, їхні фінансово"еко"

номічні служби в межах визначених власником (орга"

ном управління) повноважень та/або шляхом залучен"

ня аудиторських фірм (аудиторів), які мають право на

проведення аудиторської діяльності відповідно до за"

конодавства. Об'єктами господарського фінансового

контролю є операції винятково з об'єктами права влас"

ності суб'єктів господарювання, фінансовими і мате"

ріальними ресурсами та іншими активами, що перебу"

вають в їхньому управлінні або повному господарсько"

му віданні, а також з їхніми зобов'язаннями.

Суб'єктами громадського фінансового контролю є

об'єднання громадян. Він здійснюється у формі моні"

торингу їх структурними підрозділами поточної діяль"

ності органів влади, місцевого самоврядування, підпри"

ємств, установ, організацій і посадових осіб на предмет

відповідності цієї діяльності нормам актів законодав"

ства та державної фінансової дисципліни.

Водночас підтримуючи думку Стефанюка І.Б. [8],

слід зазначити, що громадській державний контроль ви"

ходить за межі системи ДФК.

Щодо класифікації державного фінансового конт"

ролю залежно від часу його здійснення, його поділя"

ють на такі види:

— попередній — той, що передує прийняттю управ"

лінського рішення (проведення контрольних заходів пе"

редує здійсненню операцій з фінансовими ресурсами;

цей контроль спрямований передусім на запобігання не"

законним і неефективним витратам, втратам фінансо"

вих ресурсів, а також на недопущення порушення зако"

нодавства в прийнятті управлінського рішення);

— поточний — здійснюється на стадії виконання уп"

равлінського рішення (контрольні заходи проводяться

безпосередньо під час здійснення операції з фінансови"

ми ресурсами, що дає змогу виявляти й оперативно усу"

вати порушення, мінімізуючи тим самим його наслідки);

— наступний — здійснюється після закінчення тер"

міну виконання управлінського рішення (контрольні за"

ходи проводяться по закінченню операцій з фінансови"

ми ресурсами з метою встановлення рівня дотримання

норм законодавства, а також виявлення прорахунків

попереднього та поточного контролю).

Іншу модель класифікації видів ДФК представлено

науковцями І. Дрозд та В. Шевчук, які розглядали види

ДФК через елементи контролюючої системи: суб'єкт —

контрольні дії — об'єкт [9, с. 33].

Розглядаючи суб'єкт контролю як пріоритетний кри"

терій системи ДФК, виокремлювали такі види контро"

лю:

— прямий (безпосередній) контроль, який викону"

ють його ініціатори;

— представницький (опосередкований) контроль,

делегований повноважними ініціаторами іншим су"

б'єктам, які відіграють роль його виконавців;

— ініціативний, який випливає з власної волі та роз"

суду його суб'єктів;

— примусовий (обов'язковий), зумовлений зовніш"

німи обставинами, які спонукають суб'єктів до його

здійснення.

Щодо об'єкта контролю дослідники виокремлюва"

ли:

— економічний (господарський) контроль — спря"

мований на відстеження реальної економіки, тобто сфе"

ри створення і руху потоків товарів, робіт і послуг;

— фінансовий контроль — покликаний перевіряти

віртуальну економіку, сферу фінансів (створення гро"

шей та обігу грошових потоків).

Слід зазначити, що при цьому автори ці ж види кон"

тролю визначили і за іншим критерієм — за ступенем

охоплення господарської сфери, а саме: виділено такі

види контролю, як економічний, фінансовий, валютний,

банківський.

За формою власності об'єктів контролю визначено

незалежний, муніципальний і державний контроль.

Водночас, як зазначив І. Стефанюк [8], класифіка"

ція за таким критерієм суперечлива, оскільки проведен"

ня на державному підприємстві перевірки його діяль"

ності приватною аудиторською фірмою не є ознакою

здійснення державного фінансового контролю.

Третьою класифікаційною ознакою І. Дрозд та В. Шев"

чук вважали контрольні дії, які визначали зв'язок конт"

ролюючого суб'єкта з об'єктом контролю та ефек"

тивність проведення всієї процедури контролю (табл. 1).

Внутрішній контроль реалізують спеціально створені

для цього підрозділи у структурі суб'єкта контролю, а

зовнішній контроль — спеціально створені державні кон"

трольні органи та інші органи незалежного контролю в

різних сферах господарської системи [9, с. 37].

Водночас слід зазначити, що окремі науковці, зок"

рема Л. Савченко [10, с. 243], В. Дудко [11, с. 29] та інші,

поділ фінансового контролю за критерієм на попе"

редній, поточний (оперативний) і наступний (ретроспек"

тивний, заключний) вважають не видом контролю, а

його формою.

Так, Л. Савченко, класифікацію фінансового конт"

ролю за формами на попередній, поточний та наступ"

ний обгрунтування через норми Лімської декларації ке"

рівних принципів аудиту державних фінансів.
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Однак, підтримуючи думку І. Стефанюка [8], ефек"

тивний попередній контроль є невід'ємною частиною

надійної системи управління грошовими і матеріальни"

ми ресурсами, що здійснюється до контролю вищого

органу управління або іншою контролюючою організа"

цією. За іншими видами контролю перевіряються вже

фактично здійснені дії. Отже, у Лімській декларації все

ж таки йдеться про види, а не про форми контролю.

На підтримку позиції щодо віднесення попередньо"

го, поточного та наступного контролю до видів ДФК Гу"

цаленко Л. [12, с. 5—11] здійснено класифікацію дер"

жавного фінансового контролю за п'ятьма ознаками, а

саме часом проведення, за

характером взаємовідносин

суб'єкта та об'єкта, за інфор"

маційним забезпеченням, по

відношенню до власника та

за формами здійснення кон"

тролю (рис. 1).

При цьому документаль"

ний контроль — це контроль,

що дозволяє встановити суть

і достовірність господарської

операції за даними первин"

ної документації, облікових

регістрів і звітності, в яких вона знайшла відображення

в бухгалтерському, оперативному і статистичному об"

ліку.

Фактичний контроль полягає в установленні дійсно"

го реального стану об'єкта шляхом зважування, вимі"

рювання, лабораторним аналізом та ін. методів. До

об'єктів фактичного контролю відносять: гроші готів"

кою в касі, основні засоби, матеріальні цінності, готову

продукцію, незавершене виробництво.

Щодо зовнішнього та внутрішнього контролю роз"

гляд здійснюється щодо повноважень та за відношен"

ням до власника.

Контрольні дії 
як ознака класифікації Вид контролю 

За спрямованістю залежно від ідентифікації суб’єкта та 
об’єкта 

Внутрішній, зовнішній 

За строком здійснення Попередній, поточний, наступний
За цільовою спрямованістю Стратегічний, тактичний, оперативний
За характером контрольних заходів Плановий, позаплановий 
За обсягом охоплення об’єкта контрольними діями Повний, локальний, суцільний, вибірковий
За місцем здійснення контрольних дій Виїзний, камеральний, дистанційний
За методикою здійснення контрольних дій Документальний, фактичний
За технологією здійснення контрольних дій Неавтоматизований, частково або повністю 

автоматизований 

Таблиця 1. Класифікація видів контролю за ознакою "контрольні дії"

Джерело: [3, с. 36].

Рис. 1. Види державного фінансового контролю за класифікаційними ознаками
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Зокрема зовнішній контроль здійснюється визначе"

ними Конституцією України та незалежними конституц"

ійними органами у межах наданих їм конституційних по"

вноважень.

Внутрішній контроль проводиться в межах виконав"

чої гілки державної влади та поділяється на внутріш"

ньовідомчий (контроль з боку міністерств, відомств, ор"

ганів державного управління щодо діяльності під"

відомчих їм підприємств і організацій у формі тематич"

них перевірок та ревізій) та внутрішньогосподарський,

який здійснюється власниками, апаратом управління

підприємницьких структур відповідно до діючого зако"

нодавства стосовно діяльності цехів, бригад, дільниць,

інших підрозділів підприємств. Основна відпові"

дальність за внутрішньогосподарський контроль лежить

на службі головного бухгалтера.

З огляду на вказане І. Стефанюком [8], було запро"

поновано нову класифікацію державного фінансового

контролю за видами (табл. 2).

Водночас, на нашу думку, цю класифікацію доціль"

но доповнити щодо статусу суб'єктів контролю внутрі"

шньогосподарським, адже контроль з боку керівника

бюджетних установ чи державних підприємств є запо"

рука підвищення ефективності роботи будь"якого су"

б'єкта господарювання.

У науковому середовищі триває дискусія і щодо под"

ілу фінансового контролю за формами їх здійснення.

Зокрема Ф. Бутинець за методом здійснення кла"

сифікує контроль на ревізію, перевірку, обстеження,

інвентаризацію, аудит, судово"бухгалтерську експерти"

зу та економічний аналіз [13, с. 12]. Проте така класиф"

ікація суперечить її змісту, який говорить, що у поділі

сукупності (множини) елементів на групи кожен з них

повинен входити тільки до одного класу. У цьому разі

теоретично заперечується можливість здійснення інвен"

таризації, обстеження та економічного аналізу під час

проведення ревізії, що не відповідає існуючій практиці.

М. Білуха формами фінансово"господарського кон"

тролю визначає ревізії, тематичні перевірки, аудит [14,

с. 52].

До форм здійснення державного фінансового кон"

тролю Гуцаленко Л. [12, с. 5—11] віднесено ревізії,

аудит, тематичні перевірки, камеральні перевірки, фі"

нансові експертизи, службове розслідування та слід"

ство.

При цьому ревізія — це форма документального

контролю за фінансово"господарською діяльністю

підприємства, установи, організації, дотриманням зако"

нодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і

звітності; спосіб документального викриття недостач,

розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріаль"

них цінностей, попередження фінансових зловживань.

За наслідками ревізії складається акт.

Основна мета ревізії — виявити господарські і

фінансові порушення, зловживання, факти безгоспо"

дарності, розкрадання, марнотратства, установити при"

чини та умови, які їм сприяли, і винних у цьому осіб,

ужити заходів до відшкодування завданого збитку, шко"

ди, розробити заходи по усуненню недоліків і порушень,

а також притягнути до відповідальності (адміністратив"

ної чи кримінальної) осіб, які допустили правопорушен"

ня.

Ревізія підприємницьких структур надає всебічну

оцінку виробничій і фінансово"господарській діяльності

підприємств, ефективності використання виробничого

потенціалу, забезпеченню збереження господарських

ресурсів, повноті нарахування та сплати податків до

бюджету тощо.

Аудит — форма контролю, що є незалежною екс"

пертизою стану бухгалтерського обліку, фінансових

звітів і балансів.

Мета аудиту — підтвердити достовірність показ"

ників балансу і фінансової звітності, а також перевіри"

ти, чи ведеться бухгалтерський облік згідно з чинними

в державі нормативно"правовими положеннями.

Тематична перевірка — це форма контролю окре"

мих сторін чи тематичних питань фінансово"господарсь"

кої діяльності підприємств та організацій. Такі перевірки

здійснюють вищестоящі і державні органи контролю

відповідно до специфіки виконуваних ними функцій.

Камеральні перевірки — форма фінансового конт"

ролю, яку застосовують в органах виконавчої влади при

одержанні і перевірці показників звітності.

Фінансова експертиза — форма державного фінан"

сового контролю, яка передбачає дослідження і оцінку

законодавчих та інших нормативно"правових актів,

фінансових й економічних результатів діяльності, підго"

товку обгрунтованих висновків та пропозиції для прий"

няття рішень щодо об'єкта експертного дослідження.

Службове розслідування — це форма контролю

дотримання працівниками підприємств, організацій

службових обов'язків, а також нормативно"правових

актів, які регулюють виробничі відносини.

Слідство як форма контролю є процесуальними дія"

ми, у ході яких установлюється провина відповідальних

посадових, службових осіб у здійсненні тих чи інших по"

рушень, пов'язаних з присвоєнням матеріальних цінно"

стей, безгосподарністю, службовими зловживаннями.

Ознака класифікації Вид контролю 
Статус суб’єктів контролю Парламентський,урядовий,відомчий 
Спрямованість залежно від ідентифікації суб’єкта та об’єкта Внутрішній, зовнішній
Строк (час) здійснення по відношенню до стадії об’єкта контролю Попередній, поточний, наступний 
Ініціювання контролю Ініціативний, обов’язковий (примусовий) 
Виконання контролю ініціатором Прямий (безпосередній),представницький (делегований)
Плановість контрольних заходів Плановий, позаплановий
Обсяг охоплення об’єкта контрольними діями Повний (суцільний), локальний (вибірковий) 
Місце здійснення контрольних дій Виїзний, камеральний
Методика здійснення контрольних дій Документальний,фактичний
Предмет контролю Бюджетний, податковий, митний, 

валютний, ціновий, банківський 
Технологія здійснення контрольних дій Ручний, автоматизований

Таблиця 2. Класифікація державного фінансового контролю за видами
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Слідство проводиться судово"слідчими правоохоронни"

ми органами і регулюється особливим процесуальним

законодавством.

Водночас така класифікація не відповідає окремим

аспектам законодавства України та науковим поглядам

інших вітчизняних науковців та практиків.

Зокрема з 2005 року за Держфінінспецією Украї"

ни, яка наразі перетворена на Державну аудиторську

службу, законодавчо закріплено забезпечення дер"

жавного фінансового контролю шляхом проведення

інспектування, яке на практиці здійснюється у формі

ревізій.

Крім того, наразі широко застосовуються контро"

люючими органами такий метод контролю як моніто"

ринг, що є системою заходів, спрямованих на спосте"

реження за фінансовими явищами і процесами та вико"

ристовується для прийняття оперативних управлінських

рішень.

І. Стефанюком [2] було визначено класифікацію

форм державного фінансового контролю за чотирма

напрямами через критерії переліку сторін об'єктів кон"

тролю, які досліджуються на окремо взятому підконт"

рольному суб'єкті, та з урахуванням прийомів такого

дослідження, а саме:

— моніторингова діяльність, яка здійснюється у

формі візування і нагляду. Візування — це процедура

погодження підготовлених проектів нормативно"право"

вих актів, розпорядчих і видаткових документів, розра"

хунків і лімітів посадовими особами, які не були їх роз"

робниками, на предмет їх відповідності нормам чинно"

го законодавства, залишкам наявної на підприємстві

продукції;

— аналітична діяльність, яка здійснюється у формі

ідентифікації, ліцензування та експертизи;

— інспекційна діяльність, що проводиться у формі

ревізії, перевірки та фінансових розслідувань;

— аудиторська діяльність, яка здійснюється у формі

аудиту чи ревізії.

Піхоцьким В. [2, с. 121] до форм державного фінан"

сового контролю віднесено аудит, ревізію, експертизу,

аналіз, перевірку та моніторинг.

При цьому аудит розподілено на чотири форми:

— фінансовий аудит, який передбачає досліджен"

ня фінансових документів і рахунків об'єкта контро"

лю, щоб визначити, чи фінансово"господарські опе"

рації здійснюються відповідно до встановлених цілей

та плану, чи дотримуються при них обмежувальні пра"

вила і норми, чи вони правильно відображаються в

обліку та звітності. З визначення слідує, що метою

фінансового аудиту є встановлення відхилень від стан"

дартів використання фінансових і матеріальних ре"

сурсів [15];

— аудит адміністративної діяльності за допомогою

якого вивчають процедури прийняття і виконання управ"

лінських рішень для досягнення цілей [15];

— аудит ефективності використання ресурсів — це

форма контролю за якістю управлінських рішень на

предмет економічності та ефективності використання

трудових, фінансових і матеріальних ресурсів [15];

— аудит законності.

Водночас, на нашу думку, у сучасних умовах

стрімкого розвитку інформаційних технологій та впро"

вадженні інновацій в усі суспільні процеси особливе

місце і роль повинно бути відведено ІТ"аудиту.

ІТ"аудит — форма державного фінансового ауди"

ту, яка передбачає оцінку надійності, безпеки (включа"

ючи безпеку персональних даних), результативності та

ефективності автоматизованих інформаційних систем,

організації підрозділу з автоматизації, технічно"органі"

заційної інфраструктури обробки автоматизованої

інформації.

Цей аудит залежно від часу його проведення та мети

(створення, реорганізація, зміна цілей об'єкта контро"

лю) доцільно здійснювати на всіх етапах контролю, а

саме під час попереднього, поточного та послідуючого

контролю.

У сучасній літературі об'єктами цього аудиту виз"

начають компоненти IT"інфраструктури об'єкта контро"

лю (підприємств, установ та організацій), а саме:

— устаткування і програмне забезпечення (серве"

ри, робочі станції користувачів, ноутбуки, оргтехніка,

маршрутизатори, системне програмне забезпечення

(операційні системи) тощо);

— системи передачі даних (зовнішні канали зв'яз"

ку, електронна пошта, доступ до Інтернету, тощо);

— аудит систем безпеки інформації (система захи"

сту інформації: антивірусний захист, системи резервно"

го та архівного копіювання інформації, системи шиф"

рування даних тощо).

Водночас наразі актуальним є питання відповідності

мінімальних вкладень фінансових ресурсів для розроб"

ки ІТ"системи із забезпеченням максимального захис"

ту, адже правильно побудована ІТ"інфраструктура за"

порука безпеки об'єкта контролю та, відповідно, без"

пека держави в цілому.

З огляду на це на попередньому етапі проведення

аудиту доцільно розмежувати ІТ"аудит на такі стадії:

— дослідження ринку компаній, які пропонують по"

слуги з розробки ІТ"технологій та проведення аналізу

безпеки їх діяльності, в тому числі програмного продук"

ту, який пропонується для придбання або розробки;

— інвентаризація наявного устаткування, обладнан"

ня, програмного забезпечення для визначення потреби

в технічних ресурсах при впровадження нових ІТ"сис"

тем та, відповідно фінансового забезпечення;

— аналіз отриманих результатів та розробка реко"

мендацій щодо відбору компанії як єдиного претенден"

ту для розробки ІТ"систем з мінімальними ризиками як

у фінансових, так і технічних характеристиках.

Дещо інший підхід при подальшому та послідуючо"

му ІТ"аудиті:

— інвентаризація об'єктів аудиту та моніторинг дію"

чої ІТ"інфраструктури;

— експертний аналіз даних інвентаризації та моні"

торингу ІТ"інфраструктури;

— підготовка пропозицій та рекомендацій щодо

подальших дій з удосконалення і модернізації ІТ"систе"

ми;

— побудова системи безпеки ІТ"систем з урахуван"

ням наданих пропозицій.

Отже, у системі постійного розвитку інформаційних

технологій впровадження ІТ"аудиту є одним із пріори"

тетних напрямів реформування системи державного

фінансового контролю.
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ВИСНОВКИ
Отже, обрання Україною шляху до євроінтеграції

потребує наразі і докорінних змін у системі державно"

го фінансового контролю. Зокрема одне з основних

питань на шляху реформування цієї системи є закріп"

лення нормами законодавства видів, форм та методів

державного фінансового контролю притаманних саме

для українського суспільства.

Вирішення поставлених цілей можливе лише через

уніфікацію наявного розмаїття поглядів на класифіка"

цію державного фінансового контролю та розробку

науково обгрунтованої концепції розвитку цієї системи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Транспортно"дорожній комплекс України має вели"

ке значення в економіці держави. Аналіз світового дос"

віду свідчить про те, що ефективний ринок транспорт"

них послуг є неможливим без ефективного та цілеспря"

мованого державного регулювання транспортної галузі.

Важливим аспектом формування транспортної по"

літики держави є визначення ролі та місця держави у

розвитку та функціонуванні транспортної системи. На

думку окремих експертів, для України характерним є:

— збереження у значній мірі структури та механіз"

мів державного регулювання транспортною сферою;

— зайва участь держави у сфері діяльності транс"

портних підприємств і регулювання окремих його видів;

— частина державних і муніципальних транспорт"

них підприємств мають низьку інвестиційну приваб"

ливість внаслідок низької ефективності їх виробничо"

комерційної діяльності.
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Статтю присвячено особливостям державного регулювання транспортно�логістичної сфери України
в агропромисловому комплексі. Визначено роль та місце держави у розвитку і функціонуванні транс�
портно�логістичної системи, а також здійснено аналіз основних напрямів вдосконалення та покращен�
ня механізмів державного регулювання логістики в АПК з урахуванням сучасних напрямів розвитку дер�
жавної політики в умовах соціально�політичних та економічних змін. Зазначено, що пріоритетним на�
прямом державного регулювання залишається вдосконалення нормативно�правового забезпечення
розвитку транспортної системи і ринку транспортних послуг. В Україні діє єдина логістична система,
яка потребує вдосконалення та реформування. Основною її задачею є підтримка рівня відповідності
вимогам суспільного виробництва; дотримання вимог національної безпеки, наявність розширеної
інфраструктури, забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків України. Потреба у високо розвинутій
транспортно�логістичній системі ще більш посилюється при інтеграції України в Європейську і світову
економіку і може стати базою ефективного входження України в світову спільноту.

The article is devoted to the peculiarities of public administration of the transport and logistics sphere of
the agro�industrial complex of Ukraine. It was defined the state participation in the development and functioning
of the transport and logistics system. It was analyzed the main directions for improving the public administration
mechanisms of agro�logistics, taking into account the state policy directions in the context of socio�political
and economic changes. It was noted that the priority direction of public administration is the improvement of
regulatory support for the development of the transport system and the transport service market, including
the creation of an appropriate laws and regulations. There is a unified logistics system in Ukraine that needs
improvement and reforming. Its main task is to maintain the level of compliance with the requirements of
social production; compliance with national security requirements; the expanded infrastructure availability;
the arrangements of foreign economic relations of Ukraine. The need for a highly developed transport and
logistics system is further enhanced by Ukraine's integration into the European and world economy system
and can become the basis for Ukraine's effective entry into the world community.
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Необхідність здійснення аналізу механізмів держав"

ного регулювання логістичної сфери в агропромисло"

вому комплексі обумовлена стратегічною важливістю

аграрної політики для держави, оскільки обгрунтуван"

ня та вдосконалення механізмів державного регулюван"

ня логістикою АПК є основою формування ефективно"

го конкурентоспроможного агропромислового вироб"

ництва, що забезпечує продовольчу безпеку країни,

нарощує експорт окремих видів сільськогосподарської

продукції та продовольства.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика державного управління логістикою

агропромислового комплексу відображається у дос"

лідженнях низки вітчизняних та іноземних науковців:

Д. Вуд, Д. Вордлоу, Е. Харольд, Д. Ламбер, М. Крісто"

фер, Р. Шапіро, Л. Штерн, В. Курганова, Б. Андрушківа,

О. Бурдяка, В. Кузнєцова, К. Ковтуна, Л. Ларіної, М. Ок"

ландера, Г. Плахути, Б. Плоткіна, В. Порохні, В. Смири"
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чинського, О. Тридіда, Л. Міротіна, Ю. Неруша, В. Ніко"

лайчука, А. Алтухова, В. Баутіна, Г. Безорної, Н. Бор"

хунова, І. Буробкіна, А. Гордєєва, І. Загайтова, В. Зак"

шевського, В. Амбросова, П. Гайдуцького, О. Крисаль"

ного, С. Матійка, П. Саблука, В. Ткаченко, В. Юрчиши"

на, А. Зельднер, С. Кисельова, В. Клюкач, М. Коробей"

никова, П. Першукевіча, А. Сєркова, Є. Сєрової.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Оскільки логістичні засади набувають нині особли"

вого організаційно"економічного значення в оптимізації

зростаючих матеріальних потоків в агропромисловому

комплексі України, надзвичайно важливим є визначення

ролі та місця держави у розвитку та функціонуванні транс"

портно"логістичної системи, а також здійснення аналізу

основних напрямів вдосконалення та покращення ме"

ханізмів державного регулювання логістики в АПК з ура"

хуванням сучасних напрямів розвитку державної політи"

ки в умовах соціально"політичних та економічних змін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринкові трансформації в аграрній сфері зіткнулись

зі значними дестабілізуючими соціально"економічними

чинниками, що привело до значного зменшення обсягів

валової продукції сільського господарства в останні

роки, особливо продукції тваринництва та рентабель"

ності сільськогосподарських підприємств.

До основних складових формування інституційно"

го забезпечення логістичної сфери в АПК України на"

лежать: нормативно"правова база, система державно"

го регулювання та інструментарій державного управ"

ління, а також низка чинників — національних і глобаль"

них. До внутрішніх чинників, на думку багатьох про"

відних вчених, віднесено: ресурсний потенціал, фінан"

сові, маркетингові, виробничі, історичні, соціально"

психологічні, організаційно"структурні та інші. До зов"

нішніх — глобалізаційні, геополітичні, вплив міжнарод"

них організацій і ринків та інші [1; 3].

До важливих інструментів державного управління

транспортного сектора варто віднести:

— законодавчі та нормативно"правові акти, які ре"

гулюють взаємини між суб'єктами транспортного сек"

тора та забезпечують ефективну взаємодію різних видів

транспорту на принципах логістики та міжвидової кон"

куренції;

— загальнодержавні та регіональні програми роз"

витку видів транспорту та їх взаємодії;

— систему оподаткування транспортної діяльності;

— розробку загальнодержавних і регіональних

транспортних балансів, пов'язаних з планами розвитку

продуктивних сил.

Пріоритетним напрямом державного регулювання

залишається вдосконалення нормативно"правового за"

безпечення розвитку транспортної системи та ринку

транспортних послуг, включаючи створення норматив"

но"правової бази, регулюючої питання якості транспор"

тних послуг, забезпечення мобілізаційної підготовки

транспортних організацій і виконання ними розвитку

механізмів державно"приватного партнерства, що за"

безпечують чіткий законодавчий розподіл прав, відпо"

відальності та ризиків між державою й інвестором, а

також визначення пріоритетних сфер цих механізмів на

транспорті.

В останні роки в Україні ведеться певна робота з

удосконалення державного управління транспортної га"

лузі. Так, з урахуванням вимог міжнародних конвенцій

та угод ухвалені закони України "Про транспорт", "Про

залізничний транспорт", "Про автомобільний транспорт",

"Про транзит вантажів" [7]. Проте ринкова трансформа"

ція економіки України вимагає удосконалення норматив"

но"правового забезпечення діяльності перевізників і спо"

живачів транспортних послуг, зокрема, прийняття Зако"

ну України "Про ринок транспортних послуг".

Також вимагає удосконалення система управління

діяльності транспортно"дорожнього комплексу, яку з

боку органів державної влади на регіональному рівні

доцільно було б проводити за такими напрямами:

— контроль дотримання чинного законодавства у

транспортній сфері економіки регіону, зокрема, щодо

безпечного використання транспорту, охорони навко"

лишнього середовища;

— сприяння залученню вітчизняних та іноземних

інвестицій у транспортно"дорожній комплекс області,

фінансування транспортних послуг, що надаються со"

ціально незахищеним категоріям населення, а також за"

безпечення спеціальних потреб державних організацій

у транспортному обслуговуванні;

— удосконалення регулювання регіональних ринків

транспортних послуг, уникаючи здійснення дискримінац"

ійних заходів як щодо перевізників, так і щодо отриму"

вачів цього виду послуг, забезпечення тарифного регулю"

вання діяльності транспортних організацій"монополістів.

Як слушно зазначає С.А. Матійко, найважливішою

проблемою державного регулювання в цій галузі є тех"

нічне й технологічне відставання транспортної системи

України в порівнянні з розвиненими країнами. Вона не

готова до повсюдного вживання сучасних технологій,

насамперед — контейнерних [5, с. 98].

Зростаючий попит на вантажні перевезення стри"

мується нерозвиненістю транспортно"логістичної сис"

теми країни. На низькому рівні залишається транспорт"

но"експедиційне обслуговування населення й економі"

ки. У країні відсутнє високошвидкісне залізничне спо"

лучення.

Залишається на низькому рівні інноваційна складо"

ва в розвитку парків рухливого складу і технічних за"

собів транспорту, особливо при здійсненні внутрішніх

перевезень. Істотне відставання й по екологічних пара"

метрах роботи транспорту [4, c. 88].

Майже у всіх галузях транспортного комплексу збе"

рігаються тенденції старіння основних фондів і їх не"

ефективного використання. Знос основних виробничих

фондів по окремих групах основних засобів досяг 55—

70 відсотків і продовжує наростати [2, c. 62].

Однією з найбільш значущих проблем державного

регулювання є незбалансованість розвитку єдиної

транспортної системи України. Вона включає 3 найбільш

важливих складових.

Перша — це диспропорції в темпах і масштабах роз"

витку різних видів транспорту. Найбільш яскравий при"

клад — значне відставання розвитку внутрішнього вод"

ного транспорту та високі темпи зростання автомобілі"

зації.
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Друга — це недостатній розвиток існуючої транс"

портної інфраструктури, що найгостріше виявляється в

невідповідності рівня розвитку автомобільних доріг

рівню автомобілізації та попиту на автомобільні пере"

везення, в різкому скороченні числа обласних аеро"

портів, а також в наявності "вузьких місць" на стиках

окремих видів транспорту.

Третя — це територіальна нерівномірність розвит"

ку транспортної інфраструктури.

У зв'язку із високою транспортною складовою зни"

жується конкурентоспроможність вітчизняної продукції

не лише на зовнішньому, але і на внутрішньому ринках,

а недостатній рівень безпеки перевезень вантажів і па"

сажирів вітчизняними транспортними компаніями нега"

тивно впливає на їх конкурентоспроможність на міжна"

родному ринку транспортних послуг.

Актуальною у 2017 році залишається проблема за"

лучення інвестицій в розвиток транспортної галузі, що

обумовлене низькими інвестиційними можливостями

транспортних підприємств, труднощами із залученням

довгострокових позик, нерозвиненістю механізмів дер"

жавно"приватного партнерства. Нині в більшості ви"

падків реалізується некапіталомістка модель розвитку,

при якій об'єми послуг зростають завдяки збільшенню

використання існуючих основних фондів [9].

Слід зазначити, що в Україні приклади державно"

приватного партнерства в галузі логістики можливо

відстежити, переважно, тільки на проектній стадії. При"

чиною цього є те, що саме поняття державно"приватно"

го партнерства, зокрема в сфері логістики, є новим для

нашої держави і ще не має чіткого визначення, проте як

держава, так і суб'єкти приватного бізнесу прагнуть до

співпраці в області реалізації великих проектів, зокре"

ма таких, як будівництво логістичних центрів, розбудо"

ва міжнародних транспортних коридорів, модернізація

об'єктів логістичної інфраструктури. На відміну від

німецького та італійського досвіду формування транс"

портно"логістичних кластерів, в Україні логістичними

центрами управляють, як правило, приватні спеціалізо"

вані компанії, які мають високі професійні навички, але

не завжди можуть забезпечити належний рівень кому"

нікації з представниками місцевої влади. Великі фінан"

сові компанії при розбудові транспортно"логістичних

кластерів потребують гарантії збереження їх інвести"

ційних вкладень, і надати такі гарантії має можливість

тільки держава [8, c. 16—17].

Основними причинами, що стримують формування

транспортно"логістичних кластерів в Україні є такі:

— непрозорість ринку транспортно"логістичних по"

слуг;

— недосконала законодавча база, відсутність гар"

монізації в законодавстві України на відповідність міжна"

родним нормам при обслуговуванні вантажопотоків у

міжнародних транспортних коридорах, що безпосеред"

ньо впливає на розвиток механізмів державно"приватно"

го партнерства при інвестуванні в інфраструктуру;

— необхідність значного інвестування коштів на

створення логістичної інфраструктури для провайдера

за нестачі на ринку "довгих і дешевих" грошей;

— низький рівень культури взаємин, довіри;

— відсутність загального економічного інтересу між

підприємствами;

— нестабільні зв'язки між науково"дослідними

інститутами, вузами та виробничими підприємствами;

— відсутність сучасних логістичних платформ і єди"

ного інформаційного простору.

Таким чином, успішний розвиток кластерів в Україні

можливий тільки за серйозної державної підтримки, яка,

з одного боку, полягає в непрямій підтримці детермінан"

тів регіональної конкурентної переваги, а з іншого —

держава безпосередньо підтримує саме створення і

функціонування кластера.

Ще однією важливою проблемою державного ре"

гулювання є недостатній рівень конкурентоспромож"

ності вітчизняних компаній і всієї транспортної системи

України в цілому на світовому ринку транспортних по"

слуг. Це обумовлено як перерахованими проблемами,

так і недостатніми можливостями вітчизняних транспор"

тних організацій конкурувати на світовому ринку, у тому

числі ефективно використовувати геополітичні перева"

ги України при транзитних міжнародних перевезеннях.

Державне регулювання транспортної системи пов'я"

зане з ризиками, які можуть перешкоджати досягнен"

ню запланованих результатів. До таких ризиків можна

віднести, перш за все, макроекономічні ризики, пов'я"

зані зі зниженням темпів зростання економіки та рівня

інвестиційної активності, кризи банківської системи,

виникнення бюджетного дефіциту.

Як і раніше визначальним чинником для розвитку

транспортної галузі продовжує залишатися рівень світо"

вих цін на енергоносії, які складають разом з продук"

цією металургійних підприємств основну частку украї"

нських вантажопотоків.

Несприятлива зміна світової кон'юнктури в цих сег"

ментах ринку може привести не стільки до зниження

показників вантажообігу, скільки до серйозного падін"

ня об'єму інвестицій в інфраструктурні проекти (одним

з можливих джерел інвестицій в інфраструктурні про"

екти є Інвестиційний фонд, розмір якого безпосеред"

ньо залежить від кон'юнктури цін на світових ринках

енергоносіїв) [2, c. 61].

Таким чином, в Україні з'явилися істотні обмежен"

ня зростання економіки, обумовлені недостатнім роз"

витком транспортної системи. Необхідні нові підходи до

механізмів державного регулювання, які визначають

основні стратегічні напрями і цільові орієнтири розвит"

ку транспортної систем.

Важливо зазначити, що транспортно"логістична си"

стема України складається із:

— транспорту загального користування (автомо"

більний і авіаційний, морський, річковий, залізничний,

а також міський електротранспорт і метрополітен);

— промислового залізничного транспорту;

— відомчого транспорту;

— трубопровідного транспорту;

— шляхів сполучення загального користування.

Кожна складова транспортної системи України під"

порядковується ряду правових документів, що визнача"

ють їх правовий статус, зобов'язання та відповідальність:

— правовий статус та статут залізничного транспор"

ту визначають — Закон України "Про залізничний транс"

порт" (від 04.07.1996 р., зі змінами від 21.10.2015 р.), а

також Статут залізниць України (від 06.04.1998 р., зі

змінами від 03.12.2015 р.);
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— морський транспорт підпорядковується Кодексу

торговельного мореплавства України (від 09.12.1994 р.,

зі змінами від 05.01.2017 р.); річковий — Водному ко"

дексу України (від 06.06.1995 р., зі змінами від

04.06.2017 р.);

— автомобільний — Законом України "Про до"

рожній рух" (від 30 червня 1993 р., у редакції від

28.04.2017 р.), Законом України "Про автомобільний

транспорт" (від 23.02.2006 р., у редакції від 07.05.2017 р.);

— авіаційний — Повітряним кодексом України (у ре"

дакції від 12.04.2017 р.);

— трубопровідний — Законом України "Про тру"

бопровідний транспорт" (від 15.05.1996 р., зі змінами

від 28.10.2015 р.) [6; 7].

Систематичний контроль за дотриманням законо"

давства на транспорті здійснюють Міністерство інфра"

структури України, відповідні органи виконавчої влади

та органи місцевого самоврядування в межах своїх по"

вноважень. Контрольні функції покладені також на по"

вноважні органи та посадових осіб залізничного транс"

порту (контролерів"ревізорів пасажирських залізничних

складів, метрополітену та ін.). У компетенцію місцевих

органів виконавчої влади та органів місцевого самовря"

дування входить контроль за роботою залізничного

приміського пасажирського транспорту та вокзалів.

Органи морського та річкового транспорту здійсню"

ють контроль за навігаційно"гідрографічним забезпе"

ченням судноплавства в територіальних водах і на

внутрішніх водних шляхах України.

Нагляд за торговельним мореплавством в Україні

входить у коло обов'язків Мінінфраструктури України,

яке здійснює контроль за дотриманням законодавства

про мореплавство та міжнародних договорів України про

мореплавство, а також нагляд за станом морських суден,

дипломуванням спеціалістів морського флоту, рятуваль"

ною і лоцманської службами. Аналогічні функції нагля"

ду за безпекою мореплавства в галузі рибної промисло"

вості здійснює Міністерство аграрної політики України.

Технічний, класифікаційний і судноплавний нагляд

за річковими суднами здійснює Українська державна

інспекція реєстру та безпеки судноплавства.

У галузі управління авіацією Украерорух здійснює

контроль за ефективним використанням повітряного

простору України, регламентує організацію обслугову"

вання повітряного руху, а також забезпечує раціона"

льний та ефективний розподіл повітряного простору

України в інтересах національної економіки та оборо"

ни; здійснює державний нагляд за забезпеченням без"

пеки польотів, льотної придатності цивільних повітря"

них суден, внесених до Державного реєстру цивільних

повітряних суден України, придатності до експлуатації

аеродромів, аеронавігаційних технічних засобів та інших

об'єктів цивільної авіації та їх захисту від актів незакон"

ного втручання, а також державне управління, норма"

тивний супровід, контроль та перевірку діяльності сис"

теми авіаційної безпеки та ін.

Контроль за роботою автомобільного транспорту

здійснюють автотранспортні управління. Основними

завданнями цих управлінь є: забезпечення державного

управління діяльності автомобільного транспорту та

здійснення контролю за дотриманням суб'єктами

підприємницької діяльності всіх форм власності, які

виконують перевезення пасажирів і вантажів автомо"

більним транспортом, вимог нормативних актів, стан"

дартів і норм, що регулюють перевезення вантажів і

пасажирів автомобільним транспортом. Порядок до"

рожнього руху на території України регулюється Пра"

вилами дорожнього руху як на дорогах, так і в інших

місцях, де можливий рух транспортних засобів. Нагляд

за дотриманням Правил дорожнього руху, а також за

технічним станом автотранспортних засобів здійснює

Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ Украї"

ни. Укравтодор забезпечує разом з Державтоінспекцією

додержання чинного законодавства з охорони доріг і

споруд на них.

Мінінфраструктури України контролює видачу

ліцензій на окремі види діяльності у галузі зв'язку, а

також дотримання ліцензіатом певних умов. Він здійс"

нює нагляд за функціонуванням засобів зв'язку всіх

форм власності в мережах зв'язку загального користу"

вання та взаємодіючими з ними засобами зв'язку відом"

чих мереж [7].

Зазначені контрольно"наглядові органи, що здійс"

нюють контроль на транспорті та в галузі зв'язку, зас"

тосовують відносно порушників відповідних правил

заходи, передбачені Кодексом України про адміністра"

тивні правопорушення або спеціальними відомчими пра"

вилами.

Сьогодні в Україні діє єдина логістична система, яка

потребує вдосконалення та доопрацювання. Основною

її задачею є підтримка рівня відповідності вимогам сус"

пільного виробництва, дотримання вимог національної

безпеки, існування розширеної інфраструктури, забез"

печення зовнішньоекономічних зв'язків України.

Аналіз діяльності та основних тенденцій розвитку

ринку вантажних перевезень показав, що потреба у ви"

соко розвинутій транспортно"логістичній системі ще

більш посилюється при інтеграції України в Європейсь"

ку та світову економіку і може стати базою ефективно"

го входження України у світову спільноту.

Основні елементи ефективної транспортно"логістич"

ної системи, її організації, технологічної взаємодії та

інформаційної підтримки на загальнодержавному рівні

наведено на рисунку 1.

Для проектування нової або модернізації існуючої

організаційно"виробничої структури конкретного між"

народного транспортно"логістичного центру формуєть"

ся дерево цілей, встановлюються сталі зв'язки і контак"

ти між окремими логістичними структурами, обслугову"

ючими підприємствами та організаціями, постачальника"

ми і різними видами транспорту (блок 1). В результаті

виконання процесів департаментизації розбудовується

організаційна структура центру (блок 2) та система уп"

равління його функціонуванням (блок 3), яка реалізує

основні виробничі функції логістичного менеджменту.

Створення мультимодальних термінальних комп"

лексів і логістичних транспортно"розподільчих центрів

дозволить ефективно використовувати передові логі"

стичні технології та забезпечувати інтеграцію товаро"

матеріальних, інформаційних, сервісних і фінансових

потоків транзитних перевезень вантажів між держава"

ми Європи, Азії і Близького Сходу.

Розвиток логістичної діяльності в АПК України до"

цільно проводити по наступним напрямам:
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1. Розвиток контрактної, проектної логістики, тоб"

то формування стратегії і тактики логістичного обслуго"

вування корпоративних клієнтів.

2. Надання спеціалізованих наборів логістичних по"

слуг, наприклад розвиток фреш"логістики, "холодної"

логістики, автомобільної логістики, аграрної логістики,

фармацевтичної логістики тощо.

3. Формування інтегрованої логістичної підтримки

життєвого циклу продукції, що особливо актуально для

наукомістких виробів та виробів з коротким життєвим

циклом, наприклад, комп'ютерної техніки, мобільних те"

лефонів тощо.

4.  ІТ"підтримка логістичних процесів, особливо

можливість отримання вчасно повної інформації

про місце знаходження вантажу в ланцюзі поста"

чань.

5. У сфері виробництва — розвиток "ощадливої ло"

гістики", тобто впровадження методик "бережливого

виробництва" та "6 сигм" з метою ресурсозбереження

та виявлення джерел втрат ресурсів підприємства при

здійсненні логістичних операцій.

Незважаючи на кризовий для економіки Украї"

ни період, ділова активність у сфері логістики три"

ває. Багато фахівців сфери логістики оцінюють таку

ситуацію, розуміючи, що все"таки криза нікого не об"

ходить, наслідки її довго ще будуть відчуватися, з

іншого боку економічна криза стала потужним по"

штовхом у розвитку української логістики. Багатьох

цікавлять питання перспектив і тенденцій її розвит"

ку.

Нині не достатнім є використання лише готового

інструментарію логістики. Необхідно займатися прогно"

зуванням розвитку цих інструментів, адже логістичні

технології, подібно будь"яким технологіям, застаріва"

ють і стають більш витратними, яскравим відображен"

ням, доказом недбалості владних структур є розвиток

залізничного сектору.

Враховуючи стрімке прагнення України до євро"

пейської інтеграції слід розуміти, що система реформ,

являється фундаментальною основою для інституційної

адаптації системи транспорту України до стандартів

Європейського Союзу.

Рис. 1. Елементи транспортно>логістичної системи в схемі роботи логістичних технологій
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Формування концептуальних підходів та регулятор"

них актів, в яких визначаються чи реалізуються меха"

нізми державного регулювання, повинно здійснювати"

ся з дотриманням основних законів логіки, які мають

загальновизнаний характер і виражають такі важливі

риси логічно правильного мислення, як визначеність, по"

слідовність, несуперечливість і аргументованість думок.

ВИСНОВКИ
Отже, у підсумку можна зробити висновки, що про"

цес реформування в результаті створює перспективи,

підвищує економічну ефективність сектору, істотно впли"

ває на покращення рівня соціального життя населення.

Формування регіональної транспортно"логістичної

інфраструктури, зокрема в агропромисловому комплексі

є одним із першочергових завдань для економіки країни

та її поступової інтеграції з національною та міжнарод"

ною транспортно"логістичними системами вантажо" та

товароруху, що сприяє входженню тієї чи іншої країни у

світове товариство в якості рівноправного партнера.

Проте існує ряд проблем державного регулювання,

що перешкоджають ефективному розвитку транспорт"

ної галузі України. Зокрема:

— незбалансованість розвитку єдиної транспортної

системи;

— наявність територіальних і структурних диспро"

порцій в розвитку транспортної інфраструктури;

— недостатній рівень доступності транспортних по"

слуг для населення, мобільності трудових ресурсів;

— недостатня якість транспортних послуг;

— низький рівень експорту транспортних послуг, у

тому числі використання транзитного потенціалу;

— недостатній рівень транспортної безпеки.

Національна система державного регулювання

аграрної сфери передбачає існування соціальних та еко"

номічних інститутів. Державне регулювання аграрної

сфери організаційно забезпечується органами законо"

давчої і виконавчої влади, тому для ефективної аграр"

ної політики вкрай необхідно налагодити координацію

діяльності всіх установ. Для цього доцільним є про"

ведення адміністративно"управлінської реформи в

аграрній сфері, яка вже є необхідним процесом. До"

цільним є також подальший перехід вертикалі органів

аграрного управління від галузевого (вертикального)

принципу регулювання до функціонального з сприянням

розвитку аграрної сфери та суміжних галузей.

Враховуючи стрімке прагнення України до євро"

пейської інтеграції слід розуміти, що система реформ,

являється фундаментальною основою для інституційної

адаптації системи транспорту України до стандартів

Європейського Союзу.
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