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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кризові явища в економiцi України спонукають до

формування принципово нових пiдходiв щодо управ$

ління інноваційною діяльністю підприємства. Під час

впровадження інноваційних форм діяльності на
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РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
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RISKS IN INNOVATIVE ACTIVITY: THEORETICAL ASPECTS

У статті досліджено генезис ризиків інноваційної діяльності. Визначено смислові складові,
які розкривають економічну природу поняття "ризіки в інноваційній діяльності". Проаналізо�
вано теоретичні підходи до визначення природи ризиків інноваційної діяльності, їх видів та
причин виникнення. Визначено, що багато авторів розглядають проблему мінімізації ризику
як одну з найголовніших проблем у розвитку будь�якого виду діяльності. Узагальнено існую�
чи підходи до визначення досліджуваної економічної категорії, які містяться у низці публі�
кацій.

Визначено, що ризик в інноваційній діяльності — це подія, яка носить ймовірнісний харак�
тер та полягає у частковій або повній втраті прибутку чи недоотриманню доходу, в результаті
прийняття певних управлінських рішень, пов'язаних з будь�яким видом інноваційної діяль�
ності, або вибором та впровадженням будь�яких інноваційних проектів тощо.

The genesis of innovative activity risks have been researched in the article. It has been determined
semantic components that reveal the economic nature of the concept "risks in innovative activity."
It has been considered theoretical approaches to determining the nature of the risks of innovative
activity, their types and causes. It has been determined that many authors consider the problem of
risk minimizing as one of the main problems in the development of any activity. It has been
generalized existing approaches to define the study of economic categories contained in some
publications.

It has been concluded that the risk of innovative activity is an event which is probabilistic in nature
and is in partial or complete loss of profits or revenue shortfalls as a result of certain management
decisions adoption related to any kind of innovation, selection, innovative projects implementing
as well.

Ключові слова: ризик, інноваційна діяльність, поняття, види, причини, характеристика.

Key words: the risk, innovative activity, the concept, types, causes, characteristics.

підприємствах України виникає безліч протиріч та не$

узгодженостей щодо визначення ризику такої діяль$

ності, оскільки використовуються як нематеріальні,

так і матеріальні активи для досягнення поставлених

цілей.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній та зарубіжній економічній літературі

накопичено значний досвід дослідження наукових про$

блем, пов'язаних з управлінням інноваційним ризиком

на підприємстві. Серед них слід виділити праці таких

науковців, як І. Ансофф, Т. Бартон, О.Є. Григор'єва,

О.П. Коробейників, І.А. Коршунов, В.Г. Мєдинський,

Ф. Найт, С.С. Свірідова, та ін.

Основна увага науковцями у їх працях приділяється

науково$практичному інструментарію здійснення інно$

ваційної діяльності. Однак інноваційна діяльність є важ$

ливою та необхідною умовою успішного розвитку бізне$

су, а також основою досягнення стійких конкурентних

переваг в умовах глобального ринкового середовища,

тому її здійснення супроводжується проявом специфіч$

них інноваційних ризиків, дослідження природи яких є

актуальним. Тому існує багато робіт, присвячених про$

блемам ризику.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз літературних джерел з питань

визначення ризиків в інноваційній діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Велике значення для розвитку сучасної теорії ри$

зик$менеджменту в інноваційній діяльності мали ідеї

видатного економіста і філософа ХХ ст. Ф. Хайєка. У

своїх працях "Дорога до рабства"[17] та "Прибуток,

відсоток та інвестиції" [18] вчений послідовно розкрив

такі особливості економічного розвитку, як невизна$

ченість, обмеженість інформації, недосконалість знан$

ня, тобто умови, які становлять основу інноваційного

процесу, особливо виділяючи динамічний аспект кон$

куренції — спрямованість у невідоме майбутнє, рух до

якого є невід'ємний від ризику.

Серед закордонних дослідників слід відзначити

дослідника Й. Шумпетера. У своїй книзі "Теорія еконо$

мічного розвитку" [20] він був першим, хто застосував

поняття інновацій та висвітлив їхній парадоксальний ха$

рактер. Як пише Шумпетер, інновація "ударить не тільки

по прибутку та виробничій діяльності існуючих компаній,

а по самому їх існуванню". Крім того, Й. Шумпетер на$

зиває інновацію "творчим руйнуванням" [20].

Ще одним закордонним вченим, який дослідив інно$

ваційні стратегії новатора, послідовника та імітатора з

урахуванням ризиків та їхній вплив на загальну корпо$

ративну структуру, є І. Ансофф у книзі "Стратегічне

управління" [1].

Автор підручника "Інноваційний менеджмент" В.Г. Мє$

динський виділяє три основних позиції розгляду інно$

ваційного процесу [11, c. 24]: як паралельно$послідов$

не здійснення науково$дослідної, науково$технічної,

інноваційної, виробничої діяльності та маркетингу; як

тимчасові етапи життєвого циклу нововведення від ви$

никнення ідеї до її розробки й поширення; як процес

фінансування, інвестування розробки й поширення но$

вого продукту або послуги.

Ф. Найт уперше висловив думку про ризик як про

кількісну міру вартості. Відповідно до концепції Ф. Най$

та [12], ризик — це вимірювана невизначеність: підприє$

мець може "передбачити" або "відгадати" деякі основні

параметри (результати, умови) розвитку своєї справи в

майбутньому. Підхід Ф. Найта визначає математичну

базу для кількісного вимірювання і моделювання ри$

зиків, якою є апарат теорії ймовірності. Розвиток

підходів Ф. Найта в галузі чисельної оцінки ризиків знай$

шов своє продовження в теорії раціонального вибору

(Дж. Нейман, О. Моргенштейн) [13], що відіграє найваж$

ливішу роль у моделюванні фінансових ризиків.

Як стверджують іноземні науковці Т. Бартон, У. Шен$

кері та П. Уокер [3], у інноваційній діяльності підприєм$

ства, як правило, є три$чотири основних види ризику.

Ці ризики потребують ідентифікації та постійного мон$

іторингу, оскільки є найнебезпечнішими для діяльності

інноваційних структур.

Більш того, автори наголошують на початок проце$

су формування новітнього етапу розвитку суспільства

— "суспільство ризику" і стверджують, що людство вже

вступило в цю нову фазу/етап розвитку [3, с.11]. При$

чина такої зміни, на думку вказаних авторів, полягає в

тому, що в сучасних умовах більшість загроз та викли$

каних ними ризиків носять вже не локальний характер,

а стають глобальними. Основна ж проблема майбут$

нього господарського зростання буде складатися не

стільки у зростаючій потребі у коштах на фінансування

нових інвестицій, скільки у необхідності резервування

капіталу з метою забезпечення тих потреб, які будуть

викликані ризиками. Такий підхід знаходить своє відоб$

раження у наступному визначенні суспільства ризику:

"Суспільство ризику — це постіндустріальна формація,

яка відрізняється від індустріального суспільства рядом

особливостей, головна ж відмінність полягає в тому, що

для індустріального суспільства характерним був роз$

поділ благ, а для суспільства ризику — розподіл загроз

та обумовлений цим ризик" [3, с. 11].

Великий внесок у розробку теорії ризику внесли

американські економісти У. Шарп, Александер Г. та

Бейлі Д. У своїй книзі "Інвестиції" [19] автори запропо$

нували показник "Бета$вартості", який являє собою пи$

тому частку кожного акціонера в сукупному статутному

капіталі компанії.

Питанню ризиків в інноваційній діяльності присвя$

чують свої праці і сучасні іноземні вчені. Так, зокрема у

своїй роботі "З досвіду: застосування методології ри$

зик діагностування" (From experience: applying the risk

diagnosing methodology) дослідники Jimme A. Keizera,

Johannes I.M. Halmana, Michael Song [22] наголошують

на тому, що якщо немає ризику, то немає і ніякої наго$

роди. Дослідники зазначають, що компанії повинні ри$

зикувати, щоб швидко та успішно запустити нові про$

дукти. Можливість діагностувати і управляти ризиками

все частіше розглядається як життєво важливе значен$

ня в інноваціях. Тому у своїй праці [22] вчені пропону$

ють діагостувати ризик діагностування за Методологією

(RDM), яка спрямована на виявлення та оцінку техноло$

гічних, організаційних та бізнес$ризиків в інноваційній

продукції.

Також слід відзначити ряд проведених досліджень

іноземного економіста A. Kadareja: "Internal and Hidden

Risks of Innovation Projects" [25] (Внутрішні та прихо$

вані ризики інноваційних проектів), "External Risks of

Innovation Projects" [24] (Зовнішні ризики інноваційних
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проектів) та "Risks of Incremental, Differential, Radical,

and Breakthrough Innovation Projects" [23]. Автор наго$

лошує, що оскільки економіка динамічно змінюється і

інновації стають занадто важливими, потрібно дослід$

жувати та впроваджувати практику управління ризика$

ми. У другій частині цієї серії статей, спрямованих на

виявлення ризиків інноваційних проектів, увага спрямо$

вана на виявлення внутрішніх та прихованих ризиків

інноваційних проектів.

У своїй роботі "Innovation — a business risk that can

be managed and mitigated" [21] (Інновації — це бізнес$

ризики, які можуть контролюватись та пом'якшуватися)

Джеремі Стоун та Ніколь Кітінг відзначають, що інно$

вації — це ризики, а також можливості. Тому ці ризики

повинні бути скоординовані управлінцями.

Спроби виділити чинники ризику інноваційних про$

ектів робилися і у російській літературі. О.П. Коробей$

ників, А.А. Трофілова і І.А. Коршунов в своїй роботі

"Роль інновацій в процесі формування стратегії підприє$

мства" [7] виділили основні невдачі під час виведення

нових виробів на ринок:

— недостатній аналіз зовнішніх чинників середови$

ща функціонування підприємства, перспектив розвитку

ринку і поведінки конкурентів;

— недостатній аналіз внутрішніх інноваційних, ви$

робничих, фінансових та інших можливостей;

— неефективний маркетинг і недостатня (або непро$

фесійна) підтримка нового товару під час виведення

його на ринок.

Л.Н. Оголева [14] наводить аналіз ефективності

інновацій та фінансово$економічну оцінку інновацій$

них проектів, що будуються на альтернативній основі,

тобто з урахуванням профілю проекту та оцінки ри$

зиків.

А.А. Кутейников у роботі "Технологічні нововведен$

ня в економіці США" [9] аналізує іноземний досвід ура$

хування ризиків, що виникають протягом впроваджен$

ня інноваційного проекту.

Е. Рузавіна та Н. Шаховцева одними з перших у ро$

боті "Венчурний капітал та інновації" [15] розглянули

проблеми венчурного бізнесу, що є самостійною інсти$

туціональною структурою малого інноваційного

підприємництва, що спрямована на концентрацію інте$

лектуального, інформаційного, технологічного та мар$

кетингового потенціалу для забезпечення конкурентос$

проможності підприємств та їхніх об'єднань в умовах

кон'юнктури ринку, що змінюється.

Питанням вивчення ризиків в інноваційній діяльності

займаються і вітчизняні вчені.

У своїй праці Л.Л. Кот узагальнює різні підходи

щодо визначення поняття ризики та надає своє визна$

чення: "ризик інноваційного проекту є сукупністю ри$

зиків, що поєднують і собі елементи, пов'язані конкрет$

но з даним інноваційним проектом, тобто для кожного

конкретного проекту і суб'єкта, що виробляє його, буде

свій набір ризиків" [8, с. 417]. Разом з тим автор відзна$

чає, що бізнес неможливий без ризику. Щоб вижити в

ринкових умовах, необхідно ефективно впроваджува$

ти нові технології, підприємцям необхідно не уникати

ризику, а вчитись і вміти прогнозувати події, оцінювати

рівень ризику, йти на ризик, однак не виходити за допу$

стимі границі.

Зокрема, вчені Ю. В. Литюга та Н. В. Ревуцька у своїй

роботі "Ризики інноваційної діяльності та сучасні аут$

сорсингові моделі її здійснення" [10] визначають при$

роду ризиків інноваційної діяльності, їх види та причи$

ни виникнення. Дослідники до видів ризиків інновацій$

ного процесу відносять:

1) ризик помилкового вибору інноваційного проек$

ту;

2) ризик незабезпечення інноваційного проекту до$

статнім рівнем фінансування;

3) маркетингові ризики;

4) ризики невиконання господарських договорів

(контрактів);

5) ризик посилення конкуренції;

6) ризик недостатнього кадрового забезпечення;

7) ризики, пов'язані із забезпеченням прав власності

на інноваціонний проект.

Свою дисертацію "Управління ризиками в ін$

новаційній діяльності підприємств туристської сфери"

Г. I. Карлова [5] присвятила вирішенню теоретичних, ме$

тодичних і практичних основ щодо управління ризика$

ми в інноваційній діяльності підприємств туристської

сфери. В своїй праці автор визначила та охарактеризу$

вала чинники ризику зовнішнього середовища (соціаль$

но$економічні, демографічні, природно$кліматичні), які

мають найбільш сильний вплив на інноваційну діяльність

підприємств туристської сфери. За Г.І. Карловою [5]

ризики інноваційної діяльності поділяються на:

— ризики, при введенні процесних інновацій (збіль$

шення вартості, непередбачене зростання витрат і зни$

ження їх ефективності, посилення конкуренції, недо$

статнє фінансування інновацій);

— ризики, при введенні продуктових інновацій (по$

милковий вибір інноваційного проекту, відмова або за$

тримка сертифікації інновації, невиконання господарсь$

ких договорів);

— ризики, при введенні організаційно, управлінсь$

ких інновацій (недостатній рівень кадрового забезпе$

чення, опір персоналу, плинність кадрів, незабезпе$

ченість прав власності на інновацію, психофізичне на$

вантаження працівників);

— ризики, при введенні ринкових (маркетингових)

інновацій (переоцінка значущості інновації, відсутність

іміджу, неприйняття чи несприятливе сприйняття рекла$

ми споживачем, несприятливий імідж інновації).

У праці вітчизняного економіста І.Н. Карпунь "Ри$

зики в інноваційній діяльності підприємств" [6] розгля$

нуто питання стосовно змісту і значення ризику та не$

визначеності в інноваціях; поділено ризики на внутрішні

та зовнішні. Автор встановив, що головне завдання і

майстерність державного регулювання ризику як склад$

ника регулювання економіки загалом зводиться до ра$

ціональної мобілізації, розподілу, спрямування адрес$

них фінансових потоків для конструктивного розв'язан$

ня цілого спектру ризиків в інноваційній діяльності

підприємств.

С.С. Свірідова, Н.М. Гажева в роботі [16] виділяють

наступні види ризиків в інноваційній діяльності:

— соціально$економічний;

— технологічний;

— майново$фінансовий;

— ресурсно$ринковий;
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— науково$дослідний;

— соціальний.

С.П. Барановська [2] зазначає, що види ризиків та

інтенсивність їх дії на підприємство визначається знач$

ною мірою сферою діяльності інноваційної структури

та характером продукції, що випускається. У струк$

турах, що випускають товари широкого вжитку, основ$

не значення мають ринкові та маркетингові ризики, в

інших — конструкторські, технологічні, виробничо$гос$

подарські тощо. За дослідженнями науковців найпоши$

ренішими ризиками у машинобудуванні є ризики якості,

фінансові ризики — рентабельності та кредитний, ри$

зик персоналу тощо.

О.Є. Григор'єва у своїй роботі "Проблеми ризиків,

що виникають під час реалізації інноваційних проектів,

та методи їх кількісного вимірювання" [4] аналізує по$

няття ризику, розглядає варіанти виникнення іннова$

ційних ризиків та наводить різні класифікації ризиків, з

якими може зіткнутися підприємство під час реалізації

інноваційних проектів. За О.Є. Григор'євою ризики в

інноваційній діяльності класифікуються наступним чи$

ном:

— залежно від частоти повторення: систематичні та

несистематичні;

— за часовим аспектом: ретроспективні, поточні,

перспективні;

— за рівнем дії: помірні, повні та низькі;

— залежно від джерела дії: зовнішні (політичні; на$

уково$технічні; соціально$економічні; екологічні) та

внутрішні.

Багато авторів розглядають проблему мінімізації

ризику, як одну з найголовніших проблем у розвитку

будь$якого виду діяльності.

Ю.В. Литюгою та Н.В. Ревуцькою у роботі "Ризики

інноваційної діяльності та сучасні аутсорсингові моделі

її здійснення" [10] запропоновано управляти інновацій$

нии ризиками на основі концепції динамічного ризик$

менеджменту. Вони відзначають, що "ефективне та ком$

плексне управління інноваційними ризиками можливе

лише завдяки впровадженню на підприємстві системи

інтегрованого ризик$менеджменту, яка базується на

динамічній концепції ризик$менеджменту" [10, с. 63].

З погляду інтегрального управління проектами для

визначення ризиків О.Є. Григор'єва [4] пропонує вико$

ристовувати структурну демократизацію робіт проекту

або WBS. Формально вона стосується управління

змістом і межами проекту, але насправді активно вико$

ристовується практично у всіх областях управління про$

ектом і дає змогу найлогічніше визначити всі можливі

роботи проекту, що пов'язані з проявом тих або інших

ризикових подій.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз науково$методичної літератури

з досліджуваної проблематики показав, що, на приве$

ликий жаль, на сьогодні більшість наукових робіт є по$

становочними та такими, що не відображають у повній

мірі сутнісні характеристики інноваційних ризиків. Уза$

гальнивши існуючи підходи до визначення досліджува$

ної економічної категорії, які містяться у низці публі$

кацій, зауважимо, що усі вони зводяться до наступно$

го: це подія, що носить ймовірнісний характер та поля$

гає у частковій або повній втраті прибутку чи недоотри$

манню доходу, в результаті прийняття певних управлі$

нських рішень, пов'язаних з будь$яким видом інновац$

ійної діяльності, або вибором та впровадженням будь$

яких інноваційних проектів тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова економіка перебуває в стані загострення

глобальних дисбалансів, що обумовлює високу

вірогідність настання кризових ситуацій та їх поширен$

ня в глобальному масштабі. До причин виникнення гло$

бальних дисбалансів в економіці експерти найчастіше

відносять значне збільшення світових потоків капіталу

через зняття формальних обмежень для вільного його

руху, зміну моделі побудови фінансової системи як на

УДК 336.14: 336.11

В. В. Баліцька,
д. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
О. В. Короткевич,
к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ТЕОРЕТИКО@МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ

V. Balitska,
D. Sc. in Economics , Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine
O. Korotkevych,
PhD in Economics, Senior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR IDENTIFICATION OF THE FACTORS
OF FINANCIAL INSTABILITY

У статті проаналізовано основні теоретичні підходи в частині трактування чинників фінансо�
вої нестабільності, які представлені в різних наукових школах: теорії забезпечення рівноваги,
суспільного добробуту, зміни економічних циклів, монетаристській, посткейнсіанській та інших
теоріях. Приділено увагу положенням "нерівноважної економічної теорії", в якій обгрунтовується
необхідність врахування значної кількості новітніх тенденцій розвитку економіки та здійснення
аналізу ефективності управлінських рішень у сфері регулювання фінансово�економічної сис�
теми. Систематизовано основні ідеї різних економічних теорій в частині ідентифікації чинників
фінансової нестабільності з метою імплементації їх повного переліку в методичні рекомендації
та практичну діагностику.

Authors analyze the key theoretical approaches to interpretation of the factors of financial
instability, that are devised by different scientific schools: equilibrium theory, theory of public well�
fare, changing economic cycles, monetarist theory, post�Keynesian and other theories. Authors draw
attention to the "disequilibrium economic theory", that postulates the mandatory consideration of
wide ranges of new trends in economic development and carrying out of efficiency analysis in regard
to managerial decisions aimed at regulating economic and financial system. Main ideas of different
economic theories related to identification of the factors of financial instability are aggregated, that
allows their full implementation into the methodological approaches and practical diagnostics.

Ключові слова: чинники фінансової нестабільності, рівновага�нерівновага, економічні цикли, теоретичні

школи.

Key words: factors of financial instability, equilibrium, disequilibrium, economic cycles, theoretical schools.

національному, так і в світовому масштабі на надмірно

широких ліберальних принципах. Виклики глобальної

економіки також ототожнюються з посиленням ди$

спропорцій в розвитку економік різних країн світу, зни$

женням механізмів ринкового саморегулювання, підви$

щенням нестійкості економіки в цілому, деформаціями

національного відтворювального процесу. Особливою

прикметою світової фінансової нестабільності експер$

ти називають значні відмінності в обсягах і структурі



11

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

інвестицій, що направляються розвиненими країнами в

інші країни, і навпаки. Зокрема фахівці Інституту пост$

кризового світу підкреслюють, що має місце глобаль$

ний інвестиційний дисбаланс, коли капітали перерозпо$

діляються від країн, що розвиваються до розвинених

країн [1, с. 10]. Так, основною формою інвестицій роз$

винених країн є форма прямих інвестицій, а у зворотно$

му напрямі (зокрема, у США) повертаються інвестиції у

державні облігації [2, с. 123—125].

За висновками спеціалістів частота економічних і

фінансових криз є відображенням системно діючих вад

діючої моделі глобального капіталізму з її орієнтацією

на надмірне споживання і використання кредитних ва$

желів, прорахунків політики економічного лібераліз$

му і слабкого впливу держави на розвиток фінансово$

го сектору. Причинами фінансової кризи 2008—2009

рр., які спочатку проявилися в розвинених країнах, а

згодом поширилися на інші країни, на думку Т. Бог$

дан, стали: кон'юнктурне зростання цін на активи, не

підкріплене дією фундаментальних економічних фак$

торів; виникнення кредитного буму; широке застосу$

вання складних фінансових інструментів, що знижує

прозорість фінансово$грошових потоків; нездатність

органів фінансового регулювання стримувати надмірну

ризикову діяльність фінансових установ і неспро$

можність передбачити кризовий сценарій розвитку [3,

с. 4].

До основних прикмет фінансових криз відносять та$

кож поступове накопичення дисбалансів та формуван$

ня чинників фінансової нестабільності, що пов'язано із

збільшенням боргових інструментів у господарській

діяльності реального сектору економіки, зниженням до$

хідності, спекулятивним рухом капіталу, фінансіоналі$

зацією економічних відносин через масштабне

збільшення фінансових потоків порівняно із матеріаль$
ними, впровадженням нових фінансових технологій. Ви$

щенаведене вимагає поглибленого теоретичного до$

слідження вказаних системних ризиків, їх причин та по$

шук шляхів їх попередження.

У дослідженнях з проблематики фінансової неста$

більності підкреслюється, що "… у макроекономіці

термін "фінансова нестабільність" використовується

для позначення чутливості фінансової системи до ве$

ликих фінансових криз, викликаних малими, звичай$

ними економічними потрясіннями", тобто фінансову

нестабільність можна визначити як уразливість фінан$

сової системи до фінансових криз [4, с. 1—4]. Понят$

тя "фінансова нестабільність" також означає, що

економічна система у той чи інший спосіб допускає по$

вторення криз [5, с. 22]. Слід врахувати, що національні

економіки більшою мірою знаходяться під впливом

фінансових криз, імпульси для виникнення яких при$

ходять ззовні. З огляду на це, спеціалісти наголошу$

ють, що стан глобальних дисбалансів має враховува$

тися при формуванні економічної політики в кожній

країні [6, с. 7—12].

Для поступового вирівнювання дисбалансів експер$

ти пропонують [7]:

— дотримуватися низького рівня дефіциту бюдже$

ту;

— не допускати надмірного нарощення державно$

го і корпоративного боргу;

— країнам ЄС — протистояти зниженню темпів зро$

стання на основі проведення структурних реформ та по$

силення регулювання фінансового сектору;

— країнам, що розвиваються, рекомендовано зо$

середитися на внутрішньому попиті та на проблемах роз$

витку внутрішнього ринку;

— Китаю зменшити підтримку експорту, стимулю$

вати внутрішній попит, підвищити рівень споживання на$

селення, знизити зростання валютних резервів [8];

— США знизити обсяг імпорту, змінити пріоритети

фінансової політики, стимулювати ріст норми заощад$

жень, а не споживання;

— Японії — обмежити політику девальвації курсу

ієни.

Слід звернути увагу, що рекомендації по вирівню$

ванню дисбалансів охоплюють не тільки фінансові

відносини, а також поширюються на практично всі взає$

мопов'язані економічні сфери: виробництво$споживан$

ня; заощадження$нагромадження; експорт$імпорт;

внутрішній ринок; валютний курс, дефіцит бюджету,

борги та інше [9, c. 33—43].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — здійснити аналіз та систематизувати

основні теоретичні підходи до ідентифікації чинників

фінансової нестабільності для подальшої імплементації

їх повного переліку в методичні рекомендації та прак$

тичну діагностику.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Методологія оцінки чинників фінансової нестабіль$

ності та глобальних дисбалансів має грунтуватися на

чітко визначеній економічній теорії. З урахуванням цьо$

го доцільно проаналізувати основні теоретичні підходи

до трактування фінансової нестабільності, які розгля$

даються в контексті теорій забезпечення рівноваги, су$

спільного добробуту, зміни економічних циклів, моне$

таристській, посткейнсіанській та інших теоріях.
Виходячи із теоретичних підходів протистояти

фінансовій нестабільності можна завдяки досягненню

макроекономічної рівноваги, яка характеризує збалан$

сованість і пропорційність багатьох взаємозв'язаних

економічних процесів: сфери виробництва і споживан$

ня; пропозиції і попиту на різних ринках; формування

виробничих витрат і фінансових результатів; руху мате$

ріально$речових і фінансових потоків; утворення бюд$

жетного дефіциту, державного боргу тощо.

Рівновага є центральною проблемою національної

економіки будь$якої країни, ключовою категорією в

теорії економічного зростання. Але, як засвідчила істо$

рія розвитку різних країн, макроекономічна рівновага

практично ніде не спостерігається, оскільки проявляєть$

ся через дію ринкових сил та поведінку суб'єктів еконо$

мічних відносин, що досить важко спрогнозувати через

слабкий субординаційний характер їх інтересів. Вихо$

дячи з цього, стан економіки на різних етапах розвитку

можна скоріше кваліфікувати як "рівновага — нерівно$

вага". З огляду на те, що рівновага змінюється нерівно$

вагою і навпаки, економічна наука цілком правомірно

протягом тривалого часу активно досліджує такі стани.

Як відомо, в економічній теорії виділяють ідеальну,

реальну, часткову і загальну рівновагу. Ідеальна рівно$

вага базується на досконалій конкуренції, де відсутні

екстерналії, тобто різні побічні ефекти. Але в реальній

економіці спостерігаються циклічні та структурні кри$

зи, інфляція, безробіття, що об'єктивно виводить еко$

номіку зі стану ідеальної збалансованості. Загальна мак$

роекономічна рівновага також практично не спо$
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стерігається, оскільки неможливо забезпечити збалан$

сування усієї економічної системи, суспільних цілей та

економічних можливостей, рівність попиту і пропозиції

на усіх взаємопов'язаних ринках. Спостерігати на прак$

тиці можна реальну рівновагу, оскільки вона прояв$

ляється в результаті глобального впливу на неї зовнішніх

факторів, недосконалої конкуренції, обмеженості ма$

теріальних і фінансових ресурсів при зростаючих потре$

бах суспільства. При цьому можна намагатися досягти

часткової рівноваги, яка свідчить про дотримання пев$

ної відповідності між двома взаємопов'язаними ланка$

ми економіки, наприклад, між нормою заощаджень та

обсягом інвестицій; ринком товарів (послуг) і факторів

виробництва; між виробництвом і споживанням; між

рівнем доходу та платоспроможним попитом економіч$

них агентів; доходами і витратами бюджету тощо.

Економічна рівновага та економічні цикли є одними

з основних напрямів досліджень в економічній теорії в

XIX—XX ст., а на початку ХХІ ст. через часті кризи ця

проблематика стає найактуальнішою. У цьому контексті

слід пригадати історію. Так, у першій третині ХІХ ст. в

економічній теорії провідною була класична парадигма

та відстоювалася думка, що в ринковій економіці зак$

ладені достатні внутрішні можливості саморозвитку,

пропозиція створює власний попит, тому забезпечуєть$

ся стабільність і рівновага. Класична і неокласична теорії

стверджують, що ринкова економіка за своєю внутріш$

ньою природою стабільна і має всі підстави для забез$

печення повної зайнятості. На противагу таким підхо$

дам, кейнсіанська і неокейнсіанська теорії оцінюють

ринкову економіку як нестабільну, з огляду на те, що

фактори, необхідні для підтримки рівноваги, є склад$

ними, комплексними і врахувати їх вплив на всі сфери

економіки дуже проблематично. Це логічно пояснюєть$

ся з тих позицій, що економіку будь$якої країни можна
характеризувати як надзвичайно рухливий механізм,

який під впливом різноманітних факторів переходить з

одного стану в інший. При цьому економіка демонструє

нестабільність — циклічність, безробіття, інфляцію,

падіння обсягів виробництва, накопичення боргу, зни$

ження цінності національної валюти, погіршення соц$

іальних стандартів тощо. В свою чергу нестабільність

тісно пов'язана із фазами економічного циклу, який

складається з чотирьох фаз: кризи, депресії, пожвав$

лення, піднесення.

Необхідно підкреслити, що останнім часом намітив$

ся новий напрям теоретичних досліджень в економіці,

який отримав назву нерівноважна економічна теорія,

або економічна теорія нерівноваги (її представники

Дж.Сорос, В.Богачев, В.Нусратуллін). Нерівноважна

модель розвитку економіки заперечує підходи теорії

рівноваги. Слід звернути увагу, що зазначена теорія

зорієнтована на практичну сферу і передбачає під час

аналізу врахування значно більшої кількості економіч$

них тенденцій та пропорцій. Основним змістом нерівно$

важної економічної теорії є те, що аналіз економічних

відносин переноситься із двовимірної площини попиту

та пропозиції у три$ і навіть чотиривимірний простір,

який залежить від часу (певного періоду), кількості то$

варовиробників, обсягів виробництва та реалізації то$

вару, вартісних (цінових) показників витрат, прибутків,

рентабельності [10, с. 64—70]. Однак економічна тео$

рія нерівноваги поки що не отримала такого широкого

розвитку, як теорія рівноваги та економічних циклів.

Проте уроки фінансової кризи 2008—2009 рр. та її на$

слідки вимагають поглибленого ознайомлення з її ос$

новами для пояснення природи кризових явищ в гло$

бальній економіці та економіках окремих країн.

Для розкриття причин фінансових та економічних

криз необхідно приділити поглиблену увагу досліджен$

ню теоретичних підходів до трактування чинників фінан$

сової нестабільності крізь призму як усталених теорій

рівноваги та економічних циклів, так і альтернативних

теорій. При цьому слід врахувати, що економічні кризи

характеризуються як регулярно повторюваним (циклі$

чним), так і нерегулярним зниженням масштабів вироб$

ництва і активності господарюючих суб'єктів. У біль$

шості випадків це відбувається внаслідок порушення

процесу відтворення та ігнорування чинників, які обу$

мовлюють економічну рівновагу і відтворювальні про$

цеси. На думку експертів, "… кризи не виникають нізвід$

ки і не зникають в нікуди. Вони є логічним, невідворот$

ним наслідком взаємодії певної комбінації чинників…"

[11].

З огляду на це у статті робиться спроба детально

проаналізувати різні теоретичні концепції, які вказують

на причини формування чинників фінансової нестабіль$

ності. Саме узагальнення та систематизація таких чин$

ників із різних економічних теорій дозволить виокре$

мити їх повний перелік для подальшого використання в

методичних рекомендаціях та практичній діагностиці пе$

редкризових та кризових станів економіки.

Спочатку звернемо увагу на те, що в економічній

теорії такими вченими, як Р.Хоутрі, Ф.Хаєком, Л.Мізе$

сом, І.Фішером, Й.Шумпетером, Дж.М.Кейнсом,

М.Фрідменом, М.Туган$Барановським та іншими були

розроблені авторські концепції економічних циклів, які

одночасно пояснювали фактори фінансової нестабіль$

ності.

Особливо предметно чинники нестабільності до$
сліджені представниками посткейнсіанства, які запро$

понували в процесі аналізу враховувати рівень безро$

біття, інфляції (стагфляції), цінові коливання, фактори

невизначеності, ризику. В роботах У. Бейгота, А. Лей$

онхуфвуда, Ч. Киндлбергера, Х.Ф. Мінські економічна

нестабільність переважно пов'язується з фінансовою

нестабільністю економіки.

Представники нового кейнсіанства визнають на$

явність стійких факторів макроекономічної нестабіль$

ності в ринковій економіці. Тому аналіз проблем ефек$

тивного попиту вони запропонували доповнити аналізом

функціонування ринків капіталу, праці, товарів та пове$

дінки господарюючих агентів. Варто підкреслити, що в

центрі уваги нового кейнсіанства перебуває аналіз про$

блем, породжених активним впливом фінансової сфе$

ри та грошового фактора на макроекономічну ситуацію

як передумову фінансової нестабільності. Крім того,

предметом аналізу в їх дослідженнях є причини, що при$

зводять до зміни структури всієї фінансової сфери та

розширення боргової економіки, що включає борги кор$

поративного сектора, населення, банків, держави [12,

с. 297, 298].

Найбільш предметно чинники нестабільності висві$

тлені в "гіпотезі фінансової нестабільності" [13—15],

яку розробив представник посткейнсіанства, американ$

ський економіст Хайман Філіп Мінські (1919—1996 рр.).

Слід підкреслити, що результати дослідження Х.Ф. Мін$

ські не знайшли належної підтримки у колег$сучасників,

оскільки його аналітичний апарат і нормативний підхід

різко контрастував з популярними тоді ідеями та не
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відповідав домінуючим положенням економічної теорії

того часу.

До цінних рис гіпотези фінансової нестабільності

Х.Ф. Мінські можна віднести те, що вона предметно до$

повнює кейнсіанську концепцію сукупного попиту фак$

торами очікувань і невизначеності; демонструє, що інве$

стиційний компонент сукупного попиту залежить від дов$

гострокових очікувань як підприємств, так і фінансистів;

підтверджує, що причиною нерівноважного стану і без$

робіття є будь$які неочікувані події, які погіршують ко$

н'юнктуру і провокують безробіття [16].

До вагомих здобутків вченого належить те, що він

предметно дослідив особливості фінансової системи,

які склалася наприкінці ХХ ст. Також Х.Ф. Мінські звер$

нув увагу, що капіталістична економіка внутрішнє по$

роджує фінансові чинники криз, а економічні цикли за$

лежать від еволюції фінансової системи. Крім того, він

довів, що економічні кризи породжуються не лише

змінами очікувань агентів ринку, але й, що дуже важли$

во в контексті оцінки чинників фінансової нестабіль$

ності, систематичною нездатністю фірм до погашення

своїх боргів.

Слід підкреслити, що відповідно до гіпотези

фінансової нестабільності динаміка економічного

розвитку значною мірою залежить від того, з яких

джерел фірми здійснюють інвестиції в основний кап$

італ. При цьому Х.Ф. Мінські наголошував, що емісія

боргових зобов'язань буде виправданою, якщо капі$

тальні активи, в які були інвестовані запозичені кош$

ти, зможуть забезпечити необхідний для погашення

зобов'язань потік доходів, або квазірент (тобто опе$

раційний прибуток як різниця між виручкою та со$

бівартістю) [17, с. 99—117].

З метою ілюстрації "правоти" гіпотези фінансової

нестабільності Х.Ф. Мінські поділив фірми на три гру$
пи, діяльність яких базується на: а) забезпеченому, б)

спекулятивному, в) Понці$фінансуванні. За висновками

Х.Ф. Мінські при забезпеченому фінансуванні фірми

можуть повністю погашати свої боргові зобов'язання за

рахунок власного прибутку і не залучати кредити банків,

не емітувати нові боргові зобов'язання для рефінансу$

вання вже існуючого боргу. При цьому фірми мають

незначні борги в структурі пасивів та достатньо висо$

кий обсяг власних ресурсів. Спекулятивне фінансуван$

ня характеризується тим, що впродовж певного часу

боргові зобов'язання фірми перевищують очікувану

величину валового доходу, тобто такі фірми, викорис$

товуючи потік доходів, здатні сплачувати процентні пла$

тежі, але не можуть виплачувати основну суму боргу.

Для недопущення дефолту вони змушені емітувати нові

боргові зобов'язання або брати нові кредити. Для фірм,

що використовують спекулятивне фінансування необ$

хідно мати не тільки стійкий потік квазірент, а й ста$

більність процентних ставок. Особливістю Понці$фінан$

сування є те, що готівкові зобов'язання по сплаті про$

центів фірми не покриваються її доходами, які отримані

в результаті очікуваного перевищення надходжень над

поточними витратами на оплату робочої сили та мате$

ріалів. Тому для виплати процентів на погашення боргу

фірмі необхідно брати нову позику [18, с. 58]. Х.Ф. Мін$

ські звертає увагу, що коли значна маса проектів ба$

зується на спекулятивному та Понці$фінансуванні — це

сигнал переходу економіки до фази спаду ділової ак$

тивності, що підсилює нездатність фірм до своєчасно$

го погашення створених ними боргів.

Карло Понці (1882—1949 рр.) народився в Пармі

(Італія); в 1903 р. емігрував до США. Придумав спосіб

так званого "чесного" відбирання грошей у громадян,

який увійшов в історія як "схема Понці", тобто позичан$

ня грошей під високі проценти у друзів та знайомих для

нібито здійснення дуже прибуткових операцій. Процен$

ти сплачувались за рахунок залучення коштів нових

учасників схеми. Від афер Понці постраждали 40 млн

вкладників у США (www.peoples.ru/undertake/finans/

pontsi/index.html) [17, с. 103].

Х.Ф. Мінські попереджав, що найбільш прийнятним

для економіки є забезпечене фінансування. Але для цьо$

го необхідно активно накопичувати власні ресурси (не$

розподілений прибуток, збільшувати частку власного ка$

піталу в структурі балансу). Але такі позиції Х.Ф. Мінські

не розділяли окремі дослідники, які вважали, що забез$

печене фінансування свідчить про значний заділ

ліквідності, тобто зайву "подушку" ліквідності і підтри$

мувати такий стан потрібно лише тоді, коли є ризик знач$

ного погіршення кон'юнктури, настання кризових явищ,

масові дефолти, недовіра до банків з боку фірм та на$

селення. Але реальність довела правоту висновків та за$

стережень Х.Ф.Мінські [19].

Х.Ф. Мінські пропонував оптимальне поєднання за$

безпеченого фінансування з одночасним використанням

фінансових важелів у вигляді емісії боргу. Як історич$

ний приклад переваг забезпеченого фінансування в еко$

номіці США Х.Ф.Мінські наводив перші два десятиліття

після Другої світової війни. При цьому зверталася увага

на виникнення підстав для нестабільності, коли високі

темпи економічного росту, відносна стабільність бан$

ківського сектору та фінансового ринку, з одного боку,

сприяють формуванню оптимістичних очікувань еконо$

мічних агентів, а з іншого — провокують перехід до но$

вих, але дуже ризикованих фінансових інструментів.
Тобто на фоні відносної стабільності починають зарод$

жуватися підстави для економічної нестабільності. Тому

Х.Ф. Мінські звертав увагу, що "…всередині складної

динамічної фінансової системи формуються могутні де$

стабілізуючі імпульси, настільки могутні, що глибокі деп$

ресії є цілком природним наслідком вільного капіталіз$

му. Тому фінанси не варто залишати на відкуп вільному

ринку…" [20].

М. Столбов, узагальнюючи думки Х.Ф. Мінські, під$

твердив значимість першої та другої теорем гіпотези

фінансової нестабільності. Перша теорема — в еконо$

міці існують режими фінансування, що сприяють ста$

більності та такі, що її підривають. Друга теорема — при

тривалих періодах розквіту економіки в ній здійснюєть$

ся перехід від фінансових відносин, що сприяють ста$

більності, до відносин, що її підривають. При цьому пе$

рехід від стабільності спочатку призводить до фінансо$

вої крихкості, а потім до фінансової нестабільності, що

значною мірою зумовлено ірраціональними психоло$

гічними мотивами економічних агентів. Як зазначає

М. Столбов, гіпотеза фінансової нестабільності має ряд

важливих орієнтирів для формування економічної полі$

тики [18, с. 58, 59, 62—64]. По$перше: ендогенний ха$

рактер переходу від забезпеченого до спекулятивного

та Понці$фінансування вимагає відповідного моніторин$

гу та державного втручання в цілях недопущення широ$

комасштабних криз, подібних Великій депресії. По$дру$

ге, успіхи антициклічної політики можуть носити корот$

кочасний характер. Арсенал її засобів необхідно пере$

глядати та адаптувати, оскільки в економіці постійно
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створюються фінансові інновації, які згодом можуть

підірвати стабільність. По$третє, податково$бюджетна

та грошово$кредитна політики — комплементарні, а не

конкуруючі інструменти стабілізації в умовах кризи.

Завдання уряду полягає в тому, щоб максимально

гармонізувати всі складові економічної політики, які б

дозволили уникати утворення та нарощення чинників

нестабільності.

У статті значна увага гіпотезі фінансової неста$

більності Х.Ф. Мінські приділена не випадково. На наш

погляд в ній предметно прослідковуються дуже важ$

ливі чинники фінансової нестабільності, які утворю$

ються в системі фінансових відносин суб'єктів реаль$

ного сектору економіки і які вимагають посиленої ува$

ги на рівні держави. Крім того, Х.Ф. Мінські розглядає

фінансову нестабільність у контексті взаємного впли$

ву факторів, які виникають у наслідок взаємодії реаль$

ного і фінансового секторів, а також безпосередньо$

го впливу фінансової системи на макроекономічну си$

туацію.

Причини нестабільності можна віднайти в багатьох

економічних теоріях. Основні ідеї таких теорій в частині

ідентифікації чинників фінансової нестабільності пред$

ставлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні чинники фінансової нестабільності в різних теоретичних школах

Джерело: узагальнено та систематизовано на основі [2; 4; 5; 15; 18; 21—27].

Теоретичні школи Основні ідеї в частині
ідентифікації чинників нестабільності 

Дефіцит, борг, інфляція, кредит, грошова пропозиція
Теорія суспільного 
добробуту  
 

Ключова мета «політики добробуту» - поліпшення якості життя населення, тому фундаментом 
суспільного добробуту є соціальна захищеність громадян. В умовах низького рівня доходів і 
благополуччя громадян зростає відповідальність та витрати держави в сфері соціального захисту, що 
призводить до нарощення дефіциту бюджету 

Теорія боргової дефляції І. 
Фішера 

Головними причинами фінансової кризи є спочатку – надмірна заборгованість, а потім – дефляція.
Інші фактори - невідповідність між заощадженнями та інвестиціями, недостатнє споживання, надмірне 
витрачання коштів, зокрема з бюджету, не в змозі привести до кризи. Спіральну дефляцію І. Фішер 
пояснює як «…дефляцію, викликану боргами, яка реагує на борги, а кожний неоплачений долар боргу, 
зростає в ціні…»  

Підходи Р. Хоутрі і  
Ф. Хаєка до аналізу 
економічних циклів 

Причиною кризи є штучне звуження грошової пропозиції емісійними банками, які для захисту касової 
готівки та підтримки курсу національної валюти підвищують відсоткову ставку  

Гіпотеза фінансової 
нестабільності  
Х.Ф. Мінські  

Фінансова нестабільність настає через неможливість погашати борги, погіршення структури 
джерел ресурсів суб’єктів господарювання; стрімке нарощення позикового капіталу у фінансуванні 
господарської діяльності; поширення ризикованих фінансових інструментів 

Теорія обмеженості  
М. Туган-Барановського 

Економічний цикл залежить від розширення чи звуження банківського кредиту, що у різний спосіб 
провокує диспропорції в економіці; крім того, причина криз полягає в неоптимальному розподілі 
національного доходу та обмеженості продуктивних сил 

Грошова теорія Р. Хоутрі, 
М. Фрідмена  

Криза та нестабільність проявляється через масштабне розширення банківського кредиту, який може 
бути спрямований в неефективні сфери та галузі 

Монетаристська модель 
економічної рівноваги  
М. Фрідмена 

Монетарна теорія циклу М. Фрідмена виходить з того, що головну роль у динаміці національного 
доходу і відповідного циклу відіграє нестабільність грошової пропозиції, надлишок якої створює 
монетарна політика держави. Замість державної політики експансії запропоновано проводити 
політику стримування – обмеження доходів населення, рівня сукупного попиту, державних витрат, 
і, в першу чергу, приросту грошової маси  

Теорії посткейнсіанства  Під час аналізу етапів розвитку пропонується враховувати чинники безробіття, інфляції (стагфляції), 
цінові коливання на різні групи товарів та послуг  

Теорія нового 
кейнсіанства  

Розглядається проблематика ринків капіталу, праці, товарів, поведінки господарських агентів, впливу 
фінансової сфери та грошового фактора на макроситуацію, створення передумов фінансової 
нестабільності, а також причин зміни структури всієї фінансової сфери, розширення боргової 
економіки 

Споживання, заощадження, нагромадження
Теорія циклу 
Дж.М. Кейнса 

Розглядає цикл у контексті взаємодії руху національного доходу, споживання і нагромадження 
основного капіталу, а циклічний процес через призму динаміки ефективного попиту, функцій 
споживання й інвестицій, де попит доцільно стимулювати механізмами державного регулювання  

Теорія "надмірного 
інвестування" Р. Хаєка,  
Л. Мізеса 

Головна причина циклічного розвитку – випереджаючий відрив інвестицій від заощаджень, що 
призводить до нераціонального інвестування 
 

Теорія диспропорційності 
А. Афталіона 

Досліджує диспропорції між виробництвом предметів споживання і нагромадженням залежно від 
життєвого циклу основних фондів 

Теорія нововведень 
Й. Шумпетера 

Кожне нововведення порушує певним чином рівновагу, оскільки дає можливості власникам технічних 
переваг для отримання додаткових прибутків. Економічне зростання, відбувається циклічно через 
стрибкоподібний характер оновлення основного капіталу

Розміщення капіталу на фінансових та фондовому ринках
Модель рівноваги на 
фінансових ринках  
В. Шарпа 

Центральна проблема у сфері фінансової діяльності підприємств - ціноутворення на фінансових 
ринках. Ціна окремих капітальних активів залежить від очікуваної рентабельності та ризику реальних і 
фінансових інвестицій 

Портфельна теорія 
Марковіца  
 

Формування портфеля цінних паперів включає визначення конкретних активів для вкладення коштів, а 
також пропорцій розподілу інвестованого капіталу між активами. Теорія вибору оптимальної 
структури портфеля базується на врахуванні чинників невизначеності та ризику за різними типами 
активів: акціями, облігаціями, нерухомістю, матеріальними цінностями тощо  

Модель оцінки опціонів 
Блейка-Шоулса 

Базується на можливості здійснення безризикової угоди з одночасним використанням акції та 
виписаного на неї опціона  

Арбітражна теорія  
С. Росса 

Існує певна кількість факторів, які мають вартісну оцінку, що впливають на ставку очікуваного 
доходу за цінним папером. Якщо з якихось причин ці фактори не можуть чинити свій вплив, то на 
ринку капіталів створюються можливості для арбітражних операцій з продажу цінного паперу за 
вищою ціною з одночасною купівлею, але за нижчою ціною (або навпаки), які забезпечують 
одержання при цьому безризикового доходу  



15

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Узагальнені та систематизовані чинники фінансової

нестабільності, які представлені в різних теоретичних

школах показали, що для предметного аналізу еконо$

мічних тенденцій та розпізнавання загроз необхідно

розробити достатньо широкий пакет індикаторів. Це

дозволить досить повно діагностувати чинники фінан$

сової нестабільності та кваліфікувати стан економіки, в

тому числі передкризовий, або кризовий.

Для того, щоб перевірити, наскільки повно викори$

стовуються теоретичні підходи до оцінки фінансової не$

стабільності в реальній практиці, авторами здійснено пе$

рехресний аналіз складу індикаторів, що застосовують$

ся для ідентифікації чинників фінансової нестабільності

в Методичних рекомендаціях з оцінки фінансових зов$

нішніх і внутрішніх дисбалансів у країнах ЄС, Реко$

мендаціях МВФ з оцінки фінансової стійкості фінансо$

вих і нефінансових корпорацій, Методичних рекомен$

даціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

Концепції забезпечення національної безпеки у фінан$

совій сфері Міністерства фінансів України (табл. 2).

Методичні підходи та розробки на рівні МВФ, ЄС та Ук$

раїни докладно проаналізовані в авторській статті "Ме$

тодичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової

нестабільності на державні фінанси" [28, с. 5—16].

У результаті аналізу таблиці 2 можна зробити вис$

новок, що на даний час, як в зарубіжній практиці, так і в

методичних розробках в Україні відсутній цілісний нор$

мативно$методичний документ, в якому було б найбільш

повно представлено пакет індикаторів для оцінки стану

фінансової нестабільності. У жодному з документів не

представлено вичерпний перелік індикаторів, які випли$

вають із економічної теорії, що дозволило б об'єктив$

но оцінити наявні чинники фінансової нестабільності

(або їх відсутність). Найбільш повно пакет індикаторів

для аналізу чинників фінансової нестабільності наведе$

но в Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня

економічної безпеки України Міністерства економічно$

го розвитку і торгівлі України (графа 6 табл. 2), але вони

не визначаються як чинники фінансової нестабільності

(або дисбаланси), а названі індикаторами економічної

безпеки. При цьому діагностика загроз економічній без$

пеці в Україні в повному пакеті не здійснюється, а Ме$

тодика розрахунку рівня економічної безпеки носить не

обов'язковий, а рекомендаційний характер. Посібник

МВФ з фінансової стабільності (для фінансових та не$

фінансових корпорацій, домогосподарств, фондового

ринку) використовує Національний банк України, який

в червні 2016 року оприлюднив перший Звіт про

фінансову стабільність. Індикатори фінансової стабіль$

ності Національний банк України розраховує лише по

депозитних установах і частково ринку нерухомості, які

розміщує на офіційному сайті в рубриці "статистика".

Європейська процедура визначення макроекономічних

дисбалансів (Scoreboard for the Surveillance of Macro$

economic Imbalances) поки що в Україні не застосовуєть$

Група індикаторів, що 
випливають із 

економічних теорій 

Методика ЄС 
(Scoreboard 

for the Surveillance of 
Macroeconomic 

Imbalances) 
 

Методика 
фінансової 
стабільності 
МВФ для 
фінансових 
корпорацій 

Методика 
фінансової 
стабільності 
МВФ для 

нефінансових 
корпорацій 

Концепція 
фінансової 
безпеки 
України 

Методичні 
рекомендації щодо 
розрахунку рівня 

економічної 
безпеки України 

1 2 3 4 5 6 
Дефіцит бюджету  + + + 
Державний борг  + + + 
Обслуговування боргу     + + 
Корпоративний борг  + + +  
Податковий борг   +  
Рівень тіньової економіки   + 
Інфляція  + + + 
Монетизація економіки    
Кредитування економіки +    + 
Інвестиції   + 
Заощадження   + 
Нагромадження   + 
Сальдо рахунку поточних 
операцій 

+ + 

Чиста міжнародна 
інвестиційна позиція 

+     

Реальний ефективний 
обмінний курс (РЕОК) 

+ + 

Частка експорту в 
платіжному балансі 

+ + 

Достатність капіталу   +    
Величина активів та їх 
якість  

 + +  

Рівень прибутку та 
рентабельність  

 + + + + 

Стан ліквідності   + + 
Знос основних засобів      + 
Ринок цінних паперів  + + 
Ринок нерухомості  + +  
Доходи населення   + 
Безробіття  + +  

Таблиця 2. Стан врахування в нормативних та методичних документах чинників
фінансової нестабільності, які визначені в різних теоретичних школах

Джерело: узагальнено та систематизовано авторами.



Інвестиції: практика та досвід № 23/201616

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ся, а лише є предметом досліджень науковців. У жод$

ному методичному документі не згадується про такий

важливий показник, як рівень монетизації економіки,

який визначає стан платоспроможності суб'єктів еконо$

міки та їх можливість не тільки вчасно сплачувати по$

датки до бюджету, а й вести господарську та інвестиц$

ійну діяльність.

Таким чином, на теперішній час розроблено дек$

ілька методичних документів з оцінки чинників фінан$

сової нестабільності (дисбалансів), але вони охоплю$

ють різне коло індикаторів. Для того, щоб здійснюва$

ти комплексний причинно$наслідковий аналіз тен$

денцій нестабільності в країні (зокрема внутрішніх і

зовнішніх дисбалансів) необхідно їх гармонізувати,

включивши якомога ширший спектр показників, що

представлені в різних економічних школах. Йдучи по

шляху поєднання теорії і практики можна створити умо$

ви для адекватного аналізу економічних тенденцій, що

особливо важливо з огляду на нестабільність в гло$

бальному масштабі.

Крім того, дослідження теоретико$методичних

підходів різних шкіл засвідчило важливість аналізу

інституційно$організаційних факторів діяльності фінан$

сово$економічної системи та їх впливу на суспільний

розвиток, які не завжди можна представити у вигляді

конкретного індикатора. Тому детальне вивчення інсти$

туційних умов фінансово$економічної системи в кон$

тексті її впливу на макроекономічний розвиток та фінан$

сову стабільність ще попереду.
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE LOCAL STRATEGIES
IN FRAMEWORK OF VOLATILE MARKET ENVIRONMENT

Статтю присвячено проблемам розробки та впровадження сталих локальних стратегій за умов
нестабільного ринкового середовища. Зроблено висновок, що попри посилення тиску зовніш�
нього середовища непрямого впливу на економіку держави, не всі тенденції слід оцінювати як
негативні. Доведено, що розвиток сталих локальних стратегій є основою для розбудови дер�
жави через створення точок зростання. На основі аналізу європейського досвіду залучення всіх
зацікавлених сторін у розробці національної стратегії сталого розвитку Україні не слід обмежу�
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міжвідомчих комітетів, доцільно спробувати започаткувати та розвинути інституційні механіз�
ми для поліпшення координації між національними та регіональними органами влади.

The article is represents the results of research on problems of developing and implementing
sustainable strategies for local conditions of unstable market environment. It was concluded that
despite the increasing pressure of the indirect impact environment on the economy of the State, not
all trends should be assessed as negative. It was proved that the local sustainable development
strategies are the basis for development of the state through the developing of points of growth.
Based on the analysis of European experience in the organization the participating regions, territories
and various stakeholder groups into developing a national strategy for sustainable development the
conclusion was made that Ukraine should not be limited to large�scale discussions and involvement
of regional representatives or responsible authorized persons to national councils for sustainable
development and / or commissions or interdepartmental committees, it is appropriate to try to launch
and develop institutional mechanisms for better coordination between national and regional
authorities.
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документів, що розробляються на всіх рівнях — від

глобального до локального. Дослідження територіаль$

ного чи регіонального або галузевого розвитку поза

контекстом сталості наразі є недоцільним та неакту$
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альним. В рамках нашого дослідження ми розглядає$

мо особливості розробки та впровадження локальних

стратегій розвитку (не конкретизуючи, чи є вони тери$

торіальними, чи галузевими) у ситуації, що визначаєть$

ся, з одного боку нестабільністю середовища, а з іншо$

го — необхідністю врахування пріоритетів сталого

розвитку.

Проблематиці сталого розвитку присвячено низку

наукових досліджень, які можна поділити на філо$

софські та загально$концептуальні (Бистряков І.К., Во$

лошин В.В., Данилишин Б.М.), державотворчі та стра$

тегічні (Веклич О.О., Герасимчук З.В., Хвесик М.А., Хло$

бистов Є.В., Шапар А.Г.) та прикладні (Жарова Л.В.,

Ілляшенко С.М., Колмакова В.М., Прокопенко О.В.,

Попова О.Л.). Водночас стрімкий розвиток світового

співтовариства створює нові виклики і потребує онов$

лення вже розроблених підходів, методик та механізмів

для їх відповідності завданням сьогодення. Власне, сама

концепція сталого розвитку не є усталеною, вона дина$

мічно розвивається і адоптується під конкретні суспільні

виклики у вигляді новітніх підходів до економічного роз$

витку, таких як "зелена економіка", "блакитна економі$

ка", "екологічне миробудівництво" тощо. В рамках про$

понованого дослідження ми спробували систематизу$

вати підходи до сталого розвитку в країнах Європейсь$

кого співтовариства та можливості їх застосування в

українських реаліях, зокрема, за умов посилення про$

цесів децентралізації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та систематизація підходів до

розробки та впровадження сталих локальних стратегій

за умов нестабільного ринкового середовища.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Нестабільність ринкового середовища. Аналіз се$

редовища прямого та непрямого впливу є важливою

складовою будь$якого економічного дослідження. У

рамках пропонованого дослідження більш детально

зупинимось на середовищі непрямого впливу, що ви$

значає нестабільність ринкового середовища на ло$

кальному рівні. В нашому випадку можна виділити такі

складові непрямого впливу — розвиток економіки

європейських країн, який безпосередньо впливає на

розвиток української економіки, наслідки кризи

2008—2010 рр., переформування глобальних ринків

збуту та споживання товарів та послуг, тощо. Також

до середовища непрямого впливу можна віднести
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Рис. 1. Динаміка реального ВВП на душу населення для країн ЄС,
1996—2014 (у % до попереднього року)
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Рис. 2. Інвестиції за секторами економіки країн ЄС, період 2002—2014 рр. (% від ВВП)
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військові дії на сході країни, активний процес рефор$

мування, що відбувається в країні та процеси євроін$

теграції.

Економіка ЄС характеризувалась наступними показ$

никами. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) на

душу населення в країнах ЄС постійно зростає із се$

реднім темпом зростання в 2,2 % у рік у період 1995—

2007 рр., проте тенденція змінилася з початком еконо$

мічної кризи в кінці 2008 р., а в 2009 р. було зафіксова$

но зниження на 4,7 % (рис. 1). Це було найвідчутніше

падіння ВВП за останні два десятиліття. У період 2009—

2011 рр., зростання реального ВВП на душу населення

відновилось на рівні 1,6% в рік. Протягом 2011—2013

рр. спостерігалось скорочення економічної активності

на 0,8% у порівнянні з дворічним періодом, що зміни$

лось позитивним зростанням у 2014 р.

У період 2000—2014 рр. реальний ВВП на душу на$

селення зростав у середньому на 0,9% в рік. У корот$

костроковій перспективі, з 2009 р., середньорічний

темп зростання був трохи нижчим — 0,7% через три$

валі наслідків економічної кризи. Слід зазначити, що

динаміка реального ВВП на душу населення

відрізняється у всіх державах$членах ЄС. Деякі краї$

ни, особливо ті, економіки яких характеризуються мак$

роекономічними дисбалансами до 2008 р., були більш

схильні до впливу кризи і зазнали більших втрат у

2008—2009 рр., а також під час другої хвилі кризи —

у 2012—2013 рр.

Аналіз інвестицій як однієї з характеристик макро$

економічної ситуації, показує, що обсяги інвестиції в ЄС

впали з 21,7% до 19,8% у довгостроковому періоді

2002—2014 рр. (рис. 2). Причиною цього стало різке

скорочення приватних інвестицій, викликане несприят$

ливими наслідками економічної кризи, зокрема, різким

скороченням інвестицій у бізнес у 2009 р., та знижен$

ням інвестицій домогосподарств. У короткостроковій

перспективі 2009—2014 рр., обсяги державних інвес$

тиції також знизилися в результаті фіскальної політики

ЄС.

Водночас показники роботи української економіки

представлені у таблиці 1. Видатки споживачів майже

весь час зростають (крім 2015 року), тоді як накопичен$

ня істотно скоротились, попри незначне відхилення від

тренду у 2011 році, коли спостерігається зростання на$

копичення за рахунок скорочення споживання. Також

тривожною тенденцією є переважання імпорту над екс$

портом товарів та послуг, починаючи з 2006 року. Та$

кож у доларовому обчисленні ВВП на душу населення

скорочується з 2013 р. на 25% та 29% до попередньо$

го року відповідно і на 2015 р. склав 2115,4 дол. США.

Більш значне скорочення відбулося, як наслідок кри$

зових явищ у 2008 р., коли ВВП на душу населення у

2009 р. скоротився на 34%, але тоді ці зміни носили

короткостроковий характер.

Можна зробити висновок, що попри негативні

зміни, що були викликані першою та другою хвилями

світової кризи, військовою агресією Російської Фе$

дерації та несистемним характером реформ (деталь$

ніше у [3—5]) мають істотний вплив на економіку Ук$

раїни. Проте не всі впливи та тенденції можна охарак$

теризувати як однозначно негативні. Детальний

аналіз показує, що наразі економічний стан країни

дещо стабілізувався, і це дає поштовх для локально$

го розвитку.

Сталий розвиток, як основа розвитку на локально$

му рівні. Для того, щоб більш чітко окреслити поле на$

ших досліджень і визначити роль локальних стратегій

сталого розвитку, нами було проаналізовано основопо$

ложні документи, що визначають пріоритети сталого

розвитку для Світу та Європейського Співтовариства

(ЄС) та лягають в основу формування стратегій сталого

розвитку (ССР) або інших планових документів на інших

рівнях.

 Порядок денний для сталого розвитку 2030 [6]

(The 2030 Agenda for Sustainable Development)

підтверджує прагнення держав$членів досягти стало$

го розвитку для всіх, беручи до уваги різні рівні на$

ціонального розвитку і потенціалу, різні національні

реалії, а також поважаючи національні інтереси щодо

стійкого і всеосяжного економічне зростання, особ$

ливо для країн, що розвиваються. У п. 21 Порядку

денного зазначено важливість врахування регіональ$

них і субрегіональних вимірів сталого розвитку, регі$

ональної економічної інтеграції та взаємопов'язаності

в інтересах сталого розвитку. Стверджується, що рег$

іональні та субрегіональні механізми можуть сприя$

ти ефективній трансформації загальних принців по$

літики сталого розвитку в конкретні дії на нижчому

рівні.

Велика група Місцевих органів влади [7] — об'єднує

міжнародні мережі та організації, що представляють

місцеві і субнаціональні органи влади з усіх континентів

 Видатки споживачів Валове 
накопичення 

Експорт Імпорт 
Номінальний 

ВВП товарів та послуг
 % ВВП  % ВВП  % ВВП  % ВВП 

2005 337879 +76.5 99876 +22.6 227252 +51.5 -223555 -50.6 441452 
2006 424060 +77.9 134740 +24.8 253707 +46.6 -269200 -49.5 544153 
2007 558581 +77.5 203318 +28.2 323205 +44.8 -364373 -50.6 720731 
2008 758902 +80.0 264883 +27.9 444859 +46.9 -520588 -54.9 948056 
2009 772826 +84.6 155815 +17.1 423564 +46.4 -438860 -48.0 913345 
2010 914230 +84.5 199918 +18.5 549365 +50.7 -580944 -53.7 1082569
2011 1105201 +83.9 282474 +21.5 707953 +53.8 -779028 -59.2 1316600
2012 1269601 +90.1 257335 +18.3 717347 +50.9 -835394 -59.3 1408889
2013 1350220 +92.8 228474 +15.7 681899 +46.9 -805662 -55.4 1454931 
2014 1409772 +90.0 220968 +14.1 770121 +49.2 -834133 -53.2 1566728
2015 1715636 +86.7 303297 +15.3 1044541 +52.8 -1084016 -54.8 1979458

Таблиця 1. Структура ВВП України за кінцевим використанням
за період 2005—2015 рр. (у млн грн.)

Джерело: [2].
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світу. Міста, де мешкає більше половини світового на$

селення, є ,одночасно, як найбільшою проблемою, так

і можливістю запровадження сталого майбутнього. Зро$

стання рівня урбанізації та рівня споживання ресурсів в

міських районах підтверджують висновок, що міста є

простором для подолання бар'єрів і вивчення можли$

востей для ефективної політики сталого розвитку. Крім

того, місцеві і субнаціональні органи влади мають спе$

цифічні компетенції та досвід з цілого ряду питань по$

літики сталого розвитку, зокрема, таких як пом'якшен$

ня наслідків і адаптації до зміни клімату, енергетики,

управління відходами, сільського господарства, про$

мисловості, освіти, транспорту, землекористування та

планування, виробництва і безпеки харчових продуктів,

перевезень, водопостачання та санітарії, захисту і збе$

реження біорізноманіття.

Політика сталого розвитку міст у містах і регіонах

сприятиме викоріненню крайньої бідності, стимулюван$

ню економічного розвитку, підвищенню соціальної

інтеграції, забезпеченню гендерної рівності, підвищен$

ню громадянської активності, обмеженню зростання

міст, запровадженню сталого споживання та виробниц$

тва, а також зменшенню деградації екосистем, факторів

виникнення надзвичайних ситуацій та викидів парнико$

вих газів.

Місцеві та субнаціональними орагни влади відігра$

ють унікальну роль в просуванні і реалізації глобаль$

них угод у галузі сталого розвитку, а також політик, стра$

тегій, стандартів, програм і заходів. Останнє визначаєть$

ся в ряді міжурядових процесів і документів, у тому числі

п. 42 резюмуючого докладу Ріо+20 "Майбутнє, яке ми

хочемо" ("The Future We Want") [8].

Підсумовуючи, можна зробити висновок щодо на$

скрізності ідей сталого розвитку та намаганні активізу$

вати діяльність щодо їх запровадження на всіх рівнях.

Наразі відомий принцип "думай глобально — дій ло$

кально" набуває трохи іншого значення і виводить на

передній план локальні ініціативи, проблеми та потре$

би, потребуючи узагальнення цілей та програм розвит$

ку не тільки на рівні держава — міждержавні союзи, але

і регіон — держава, регіон — міждержавні союзи, ре$

гіон — регіон. Попри ускладнення процесів планування

за такого підходу до узгодження потреб та врахування

інтересів, це дозволяє досягнути значного результату

при їх реалізації.

Досвід Європейського Союзу із супроводу локаль$

ного сталого розвитку. Систематизація стратегії стало$

го розвитку Європейського співтовариства та національ$

них стратегій сталого розвитку країн ЄС дозволив зро$

бити такі узагальнення:

— Стратегії сталого розвитку були розроблені на

рівні ЄС, а також у більшості країн$членів ЄС (до 2008

року 26 країн$членів ЄС ухвалили стратегію національ$

ного сталого розвитку). Відповідальність за прийняття

та виконання прийнятих стратегій традиційно покла$

дається на Міністерства охорони довкілля.

— У порівнянні з першим варіантом ССР ЄС (стра$

тегії Гетеборга), оновлена стратегія спирається на ком$

плексний і стратегічний підхід до управління на рівні ЄС.

— Оновлена ССР ЄС визнає важливість багаторів$

невого управління для забезпечення сталого розвит$

ку: країни$учасниці виділяють біля семи основних вик$

ликів щодо сталого розвитку держав, що повинні ста$

ти наскрізними про розробці інших документів різно$

го рівня. Конкретизація кожного виклику відбуваєть$

ся шляхом формування 5—10 основних тематичних

завдань, що потім конкретизуються у заходах щодо їх

виконання.

— Відбувається постійна ревізія ССР окремих

країн щодо їх відповідності загальноєвропейському

баченню стратегічних пріоритетів, а також відбуваєть$

ся зворотній процес — узгодження загальноєвро$

пейських пріоритетів із викликами сталого розвитку

окремих країн. Також предметом перевірки є наявність

Таблиця 2. Висвітлення семи ключових проблем ССР ЄС, що відображені
у стратегії Європа 2020 та основних ініціативах ЄС

Джерело: [10].

Ініціативи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цілі  

Цифровий план 
дій для Європи 
(A digital agenda 

for Europe) 

Інновацій-
ний союз 

(Innovative 
Union) 

Молодь 
у дії 

(Youth on 
the Move) 

Ресурсно-
ефективна 
Європа 

(Resource 
efficient 
Europe) 

Інтегрована 
індустріальна 
політика для 

ери 
глобалізації 
(An Integrated 

Industrial Policy 
for the 

Globalisation 
Era) 

План дій  
для нових 
навичок та 

робот 
(An Agenda 

for new skills 
and jobs) 

Європейська 
платформа 
протидії 

безробіттю та 
соціальній 
ізоляції 

(The European 
Platform against 

Poverty and 
Social 

Exclusion) 
1. Зміни клімату та 
чиста енергія  √√* √√ − √√√ √√√ − − 

2. Сталий транспорт √√ √√ − √√ √√ − − 
3. Стале споживання 
та виробництво √ √ − √√√ √√ − − 

4. Заповідна справа та 
природоохоронна 
діяльність 

− √√ − √√√ √√ − − 

5. Охорона здоров’я √√ √√ − − − √ √√ 
6. Соціальна 
інтеграція, 
демографія і міграція 

√√ √√ √√ − − √√√ √√√ 

7. Глобальна бідність 
та виклики сталого 
розвитку 

− − − √√ − − √√ 
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у національних стратегіях кількісних оцінок та вимірю$

ваних цілей.

— Більшість держав ЄС для формування інфраст$

руктурної складової забезпечення сталого розвитку

створили спеціальні підрозділи чи органи, що сприяють

горизонтальній інтеграції, тобто координують діяльність

галузевих міністерств щодо узгоджених дій в напрямі

досягнення цілей національних ССР, зокрема, між$

відомчі комісії та комітети, що складаються з представ$

ників усіх або більшості міністерств, рад або комісій зі

сталого розвитку, що включають представників цент$

ральних органів виконавчої влади та зацікавлені сторо$

ни.

— Більшість країн мають вже напрацьовані сис$

теми моніторингу та оцінки сталого розвитку, звіти

щодо досягнення якого регулярно друкуються.

Найбільш якісними звітами про поступ до сталого

розвитку на теренах ЄС визнано звіти Австрії,

Франції та Нідерландів. Водночас аналіз публікацій

та досліджень щодо сталого розвитку визначає

відсутність у багатьох країнах всеосяжного підходу

до таких стратегій, що повинні базуватись також на

громадській підтримці та політичній свідомості,

підкріплюватись чіткими вертикальними процедура$

ми інтеграції (що включатимуть у себе всі політико$

адміністративні рівні) та відсутністю дублювання

обов'язків.

Можна підсумувати, що національні ССР наразі

мають лише обмежені можливості для запроваджен$

ня у життя постулатів сталого розвитку та інтеграцію

означений стратегічних пріоритетів до національних

практик управління. Окрім того, скоріше винятком,

ніж правилом, є залучення представників місцевих

громад чи регіонів до розробки загальнодержавної

ССР. Детальний аналіз відображення ключових про$

блем ССР ЄС у ініціативах ЄС представлено на рисун$

ку 2.

Аналіз розробки ССР на регіональному рівні доз$

волив зробити висновок, що участь регіонів, територій

та різних груп зацікавлених сторін у розробці національ$

ної ССР відбувається по$різному, узагальнено можна

виділити 4 групи:

І група — проведення масштабних консультацій.

Хоча формально при розробці національної стратегії

всі країни в більшій або меншій мірі проводили кон$

сультації із зацікавленими сторонами, проте лише

кілька з них зробити глибокі дослідження та широкі

консультації. Найбільш вдалі практики: Чеська респуб$

ліка — регіональні круглі столи, Данія — прямі діало$

ги з представниками місцевих муніципалітетів, Іспанія

— конференції зі сталого розвитку, зустрічі міністра

навколишнього середовища з регіональними представ$

никами, Великобританія — консультації з регіональ$

ними органами та органами місцевого самоврядуван$

ня.

ІІ група — залучення регіональних представників

або відповідальних повноважних осіб до національ$

них рад з питань ССР і/або комісій чи міжвідомчих

комітетів. Більшість держав$членів ЄС створили нові

органи на національному рівні або уповноважили

вже існуючі органи, долучивши до їх складу пред$

ставників громадськості, політичних сил тощо, для

вирішення проблем міжсекторальної координації,

пов'язаних з  реалізацією національної  ССР.

Найбільш вдалими прикладами є Австрія — створен$

ня комітету за сталу Австрію (Committee for a

Sustainable Austria), Мальта — Національний комі$

тет зі сталого розвитку, Словенія — Національна

рада зі сталого розвитку.

ІІІ група — започаткування інституційних механізмів

для поліпшення координації між національними та ре$

гіональними органами влади. Держав, що зробили став$

ку на розбудову інституціонального підгрунтя сталого

розвитку, — меншість, серед них найбільш вдалими є

приклади Австрії — конференція експертів з питань

координації національного та регіонального сталого

розвитку, Фінляндії — комітет з питань регіонального

та місцевого сталого розвитку, Німеччини — національ$

но$регіональні робочі групи та Італії — технічна рада зі

сталого розвитку.

ІV група — встановлення зв'язків між заходами

в рамках реалізації національної ССР та незалеж$

ними ініціативами зі сталого розвитку на регіональ$

ному рівні. Такі взаємозв'язки можуть встановлю$

ватись на рівні безпосередньої координації (Авст$

рія, Німеччина), керівних документів (Великобри$

танія), місцевих порядків денних (Чеська Республі$

ка, Франція).

Можна констатувати, що наразі стратегічні доку$

менти зі сталого розвитку зорієнтовані на оцінку не

стільки прогресу на шляху до сталого розвитку, а на

формальне виконання цілей Стратегії екологічної пол$

ітики. Наприклад, розроблена система індексів Націо$

нальної екологічної політики України на період до

2020 рр. [9] оцінює кількісний, а не якісний стан зап$

ровадження сталого розвитку. Зокрема із загальної

кількості показників 14 % оцінюють сам факт прий$

няття (затвердження) документу, 8% — оцінюють

кількість програм, патентів, користувачів та інших

кількісних формальних показників. Така система по$

казників не є ефективною, адже оцінює лише фор$

мальне виконання, я не якісне, а також, власне, факт

прийняття законопроекту не забезпечує його функц$

іонування і виконання тих функцій, що на нього було

покладено.

Аналіз можливостей залучення місцевих громад та

врахування локальних цілей і пріоритетів при розробці

ССР дозволяє зробити висновок, що Україна в більшій

мірі тяжіє до І групи — проведення масштабних консуль$

тацій, зокрема через мережі інтернет.

ВИСНОВКИ
Проведена систематизація підходів до розробки та

впровадження сталих локальних стратегій за умов не$

стабільного ринкового середовища свідчить про наступ$

не.

Нестабільність зовнішнього середовища непря$

мого впливу протягом 2005—2015 рр. тільки підви$

щується та ускладнюється. Якщо спочатку основним

впливом були наслідки системної світової кризи, то

протягом останніх 5 років до них приєднались спро$

би реформування на тлі єворінтеграційних процесів

та агресії з боку РФ і анексії частини території. За

таких умов розробка ССР на рівні держави носити$
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ме виключно декларативний характер, у той час, як

розвиток локальних стратегій, програм та проектів

зможе створити точки зростання, які з часом ство$

рять потужний поштовх для сталого розвитку всієї

країни.

Незадовільна якість національних ССР є загальноє$

вропейською, а не виключно українською проблемою.

Одним із шляхів вирішення якої є перегляд індикаторів,

що дозволять моніторити виконання документів та

здійснювати їх коригування. Наразі більшість індика$

торів є формальними та відслідковують лише факт ви$

конання окремого пункту, а не якість чи повноту вико$

нання.

З огляду на вищесказане, при організації об$

говорень та розробки локальних ССР, участь рег$

іонів, територій та різних груп зацікавлених сторін

не слід обмежуватися лише масштабними обгово$

реннями (І група), чи залученням регіональних

представників або відповідальних повноважних

осіб до національних рад з питань ССР і/або

комісій чи міжвідомчих комітетів, доцільно спро$

бувати започаткувати та розвинути інституційні

механізми для поліпшення координації між націо$

нальними та регіональними органами влади (ІІІ гру$

па). Ставка на інституціональний супровід реформ

дозволить не тільки створити ефективні канали ко$

мунікацій, але і підготувати умови для впроваджен$

ня реформ чи стратегічних пріоритетів ще на етапі

розробки та обговорення.

У підсумку зазначимо, що для України сталі локаль$

них стратегій є умовою відновлення економічного зро$

стання на засадах сталого розвитку з одночасним про$

веденням реформування та втілення євроінтеграційних

вимог щодо країни. У нашому досліджені ми не конкре$

тизували міру локальності — регіон, територія грома$

ди, галузь, бо вважаємо, що теоретично$методичні

підходи до розбудови таких стратегій є загальними і

саме цьому питанню будуть присвячені наші подальші

наукові розвідки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умов постійного підвищення ступеня конкурентної

боротьби на внутрішніх та зовнішніх ринках й без того іма$

нентні характеристики якості товарів набувають додатко$

вої актуальності. Зрозуміло, що конкурентоспроможність

товару залежить від балансу його якісних та цінових ха$

рактеристик, які задовольняють потреби споживача та

відповідають його уявленням про необхідний рівень вит$

рат. Але в умовах інформаційної економіки стратегія по$

стійного підвищення якості й технологічності товарів стає

інваріантною. Відповідна стратегія набула характеру за$

гальносвітового тренду в економічному розвиткові роз$

винених країн. Постійне зростання видатків на забезпе$

чення надійності та розвиток технологічності забезпечу$

ють виробникам товарів умови для отримання високих при$

бутків та збереження наявної частки ринку.
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MANAGEMENT

Метою статті є формування сучасної парадигми управління якістю товарів на основі аналізу се�
мантичної генези поняття "якість" у підприємницькій діяльності та стандартах з управління якістю.
Встановлено, що генеза розуміння змісту і ролі якості товарів у комерційній діяльності — це процес
детермінований розвитком економічних відносин та набуття ними певних ознак, що є притаманни�
ми різним історичним періодам. Так, за умов індустріального етапу розвитку, якість товарів іденти�
фікувалася з відповідністю певним технічним вимогам та характеристикам надійності. Формування
мережної економіки, що виникла на основі інформаційного суспільства, призвело до виведення на
перший план інноваційних та креативних характеристик товарів. Семантична генеза поняття "якість"
визначається рухом від визнання необхідності забезпечити технічну досконалість та надійність,
через розуміння необхідності врахування вимог до якості й ціни товарів з боку споживачів до сучас�
ної індустрії цілеспрямованого формування попиту.

The aim of the article is formation of the modern paradigm of quality control of the goods based on
semantic analysis of the Genesis of the concept "quality" in business and the standards of quality
management. It is established that the Genesis of the understanding of the content and role of the quality
of goods in commercial activities, this process is deterministic the development of economic relations
and acquire certain characteristics that are inherent to different historical periods. So, in terms of
industrial development stage, the quality of goods identified with the specific technical requirements
and reliability characteristics. Formation of network economy, which arose on the basis of the information
society has led to the removal to the forefront of innovative and creative characteristics of the goods.
Semantic the Genesis of the concept "quality" is the recognition of the need to ensure technical excellence
and reliability through the understanding of the necessity of taking into account the quality requirements
and prices of goods from consumers in the modern industry targeted demand generation.
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На фоні експонентного зросту технологічності еко$

номіки у розвинених країнах, промисловість України ви$

різняться станом технологічного занепаду, що характе$

ризується консервацією застарілої технологічної струк$

тури національної економіки, яка була сформована за

радянських часів. Упродовж останніх років як дослідни$

ки макроекономічної динаміки, так і суб'єкти державно$

го управління констатують негативний факт переважан$

ня галузей третього технологічного укладу (добувної і пе$

реробної промисловості) у структурі національної еко$

номіки, а також нагальну необхідність модернізації інду$

стріального базису та збільшення частки високотехно$

логічних галузей. До специфічних умов трансформацій$

ного періоду у розвиткові національної економіки відно$

ситься й обмеженість інвестиційних ресурсів, що за умов

низької ефективності функціонування підприємств, а та$
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кож відтоку відповідних ресурсів до фінансово$посеред$

ницького сектору, детермінує стан локального відтворен$

ня основних фондів та збільшує відставання від загаль$

носвітових трендів техніко$економічного розвитку. В

умовах фінансово$технологічного занепаду питання за$

безпечення якості вітчизняних товарів відходять на дру$

гий, порівняно з ціновою конкуренцією план. Одночасно

результати досліджень ефективності управління якістю

на підприємствах у різних країнах доводять, що в компа$

ніях, які мало приділяють уваги якості, до 60% відсотків

часу може йти на виправлення браку [1].

Забезпечення якості споживчих товарів є найваж$

ливішим чинником підвищення рівня життя населення

країни, її економічної, соціальної і екологічної безпе$

ки. А за умов постійного посилення рівня конкуренції

на внутрішніх та зовнішніх ринках, якість продукції є

необхідною запорукою сильної конкурентної позиції у

боротьбі за збереження власної частки ринку та роз$

ширенні сфери товарного впливу на міжнародному рівні.

За умов скорочення обсягів внутрішнього ринку,

підвищення конкуренції та зменшення частки виробів

вітчизняного виробництва актуалізуються питання щодо

визначення важелів покращення ринкової позиції украї$

нських підприємств. Вирішення проблеми знаходиться

в межах системи показників ціна$якість. Формування су$

часної парадигми управління якістю забезпечить

підгрунтя для прийняття необхідних стратегічних рішень

в межах визначення основних напрямів підвищення кон$

курентоспроможності вітчизняних товаровиробників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Концептуальним проблемам розвитку процесів управ$

ління якістю присвячено праці великої кількості дослідників,

серед яких А.В. Вакуленко [2], Костюк О.Д. [3], О.І. Момот

[1], П.А. Орлов [4], Г.А. Саранча [5], Г.Є. Федоров [6].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є формування сучасної пара$

дигми управління якістю товарів на основі аналізу се$

мантичної генези поняття "якість" у підприємницькій

діяльності та стандартах з управління якістю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз семантичної генези поняття "якість" необхі$

дно розпочати з вихідної філософської дефініції. В Ари$

стотелівській логіці якість належить до однієї з десяти

категорій, що формують загальну картину реальності.

У класичній філософській традиції якість розглядаєть$

ся як категорія, що виражає сукупність істотних ознак,

особливостей і властивостей, які відрізняють один пред$

мет або явище від інших і надають йому визначеність.

Поєднання класичного змісту понять "якість" і "товар"

надає можливість екстраполювати проблеми якості до підприє$

мницької сфери та сформулювати доволі чітке визначення

якості товару: сукупність властивостей об'єкту, що обумовлю$

ють придатність задовольняти певні потреби у відповідності з

його призначенням та приймати участь в обміні.

Ґенеза розуміння змісту і ролі якості товарів у ко$

мерційній діяльності — це процес детермінований роз$

витком економічних відносин та набуття ними певних оз$

нак, що є притаманними різним історичним періодам. Так,

за умов індустріального етапу розвитку, якість товарів

ідентифікувалася з відповідністю певним технічним ви$

могам та характеристикам надійності. Формування ме$

режної економіки, що виникла на основі інформаційно$

го суспільства, призвело до виведення на перший план

інноваційних та креативних характеристик товарів.

Активне використання поняття "якість товару" у прак$

тиці підприємництва бере свій початок у 20—30$х роках

XX ст. Започаткування масового конвеєрного виробниц$

тва товарів актуалізувало вимоги технічної відповідності

та надійності товарів. 1950—70$і роки за умов насичен$

ня споживчих ринків товарами високого технологічного

рівня та зросту конкурентної боротьби, характеризують$

ся трансформацією розуміння якості від технократично$

го до споживчого, тобто зосередженого на потребах спо$

живачів. Якість товару розуміється, перш за все, як спро$

можність задовольнити потреби споживачів.

Наступне десятиріччя характеризувалося поєднан$

ням тенденції щодо підвищення якості та зменшення

ціни товарів. У 1980—90$і роки розуміння якості това$

ру почало включати не тільки задоволення потреб, але

й орієнтацію на приховані вимоги споживача, пов'язані

з його очікуваннями. Подальшого розвитку ця парадиг$

ма набула у маркетингових стратегіях формування по$

питу, за яких засобами реклами здійснюється маніпу$

лювання свідомістю споживача. В результаті формуєть$

ся певне уявлення про товар та його необхідні характе$

ристики. Сучасний період визначається поєднанням ха$

рактеристик задоволення вимог споживача виробником

та ступенем сприйняття споживачами виконання їх ви$

мог, який здебільшого формується в результаті інфор$

маційного впливу на свідомість пересічної людини.

Відповідна генеза розуміння поняття "якість товару"

знайшла безпосереднє відображення у визначеннях, що

містять міжнародні стандарти ІSО серії 9000, які визнача$

ють вимоги до систем управління якістю на підприємствах.

За визначенням Європейської організації з контролю якості

(European Organization for Quality) термін "якість" відбиває

ступінь відповідності продукції вимогам споживача.

Діючий ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління

якістю. Основні положення та словник термінів" містить

наступне визначення якості: "ступінь до якого сукупність

власних характеристик задовольняє вимоги". У свою чер$

гу вимоги це: "Сформульовані потреба чи очікування,

загальнозрозумілі чи обов'язкові". Крім того, у стандарті

зазначається, що термін "якість" може застосовуватися

з прикметниками "низька", "добра" або "відмінна" [7].

Доволі простий когнітивний ланцюжок приводить

нас до необхідності визначення переліку та змісту ви$

мог, що визначають корисність товарів для споживачів.

Загального вжитку у сучасній практиці комерційної

діяльності набув перелік вимог до непродовольчих то$

варів, що складається з наступних позицій: соціальні,

функціональні, естетичні, ергономічні (антропомет$

ричні, гігієнічні та фізико$гігієнічні), експлуатаційні.

Соціальні вимоги визначаються необхідністю задо$

вольнити попит на товари що відповідають усталеним у

суспільстві культурно$естетичним уявленням.

Функціональні вимоги визначаються утилітарним

значенням відповідної категорії товарів, тобто їх спро$

можністю забезпечити фізичну можливість ефективно$

го виконання процесів, для яких вона призначена.
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Естетичні вимоги формуються під впливом загальних

та індивідуальних уявлень. Естетичність товарів полягає

у поєднанні красоти і зручності. Необхідно відмітити, що

соціально$естетична складова у перелікові споживних

вимог до товарів не є внормованою, навпаки, цим вимо$

гам притаманна плинність та індивідуальна визначеність.

Ергономічні (антропометричні, гігієнічні та фізико$

гігієнічні) й експлуатаційні вимоги втілюються у пере$

лікові показників якості, що закріплюється на офіцій$

ному рівні у стандартах та санітарно$гігієнічних нормах.

Встановлення ступеня відповідності нормативним зна$

ченням ергономічних та експлуатаційних показників є

основним завданням експертизи якості.

Ергономічні вимоги пов'язані з фізіологічними та ант$

ропометричними особливостями. Антропометричні вимоги

стосуються відповідності розміру, формі тіла, пропорці$

ям, особливостям будови статури різних вікових груп, тоб$

то передбачають відповідність розмірній групі. Найваж$

ливішими у системі показників якості товарів є гігієнічні та

фізико$гігієнічні властивості, які безпосередньо визнача$

ють безпечність та ефективність використання товарів.

За інформацією Міжнародної організації зі стандар$

тизації, станом на кінець 2015 р., по всьому світові було

видано більш ніж 1,1 млн сертифікатів відповідності ISO

9001. Цей стандарт дозволяє організаціям продемонстру$

вати клієнтам, що вони можуть запропонувати продукти і

послуги стабільно гарної якості. Відповідний стандарт є

також інструментом для оптимізації організаційних та ви$

робничих процесів. Керівництво Міжнародної організації

зі стандартизації бачить місію стандартів з управління як$

істю серії ISO 9000 у тому, що вони дозволяють організа$

ціям адаптуватися до мінливого світу. Підсилюють спро$

можність організацій задовольняти своїх клієнтів та забез$

печують основу для стійкого росту.

У вересні 2015 року Міжнародною організацією зі

стандартизації (ISO) були прийняті нові версії стандартів

ISO 9000:2015 і ISO 9001:2015. Це п'ята редакція стан$

дартів, що врегульовують процеси управління якістю.

Попередня версія стандарту ISO 900:2007 відміняється

з 15 вересня 2018 року. Як і в багатьох інших країнах

світу, Національний орган зі стандартизації України

ухвалює ці стандарти, як ідентичні національні стандар$

ти ДСТУ.

ISO 9000:2015 містить визначення якості, яке за

формою є практично повністю ідентичним попередньо$

му. Одночасно в описі стратегії підприємства щодо

якості товарів набула закріплення теза про формуван$

ня попиту як засобу забезпечення якості товарів: "Якість

продукції та послуг організації визначається здатністю

задовольняти споживачів і навмисним або ненавмисним

впливом на відповідні зацікавлені сторони" [8].

За відповідних умов можна стверджувати, що роз$

повсюджена практика формування попиту на певні спо$

живчі характеристики товарів різноманітними засоба$

ми реклами набула інституалізації, тобто офіційного

визнання у міжнародних бізнесових колах.

ВИСНОВКИ
Семантична генеза поняття "якість" визначається

рухом від визнання необхідності забезпечити технічну

досконалість та надійність, через розуміння необхід$

ності врахування вимог до якості й ціни товарів з боку

споживачів, до сучасної індустрії цілеспрямованого

формування попиту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток роздрібної торгівлі продовольчими

товарами здійснюється під впливом політично$

правових, соціально$економічних, демографіч$
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РЕГІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПОСЛУГ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ
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REGIONAL DIAGNOSTICS OF FOOD MARKET RETAIL SERVICES IN UKRAINE

У статті визначено соціально�економічну діагностику як сукупність методів і засобів, які ви�
користовуються для аналізу факторів розвитку, оцінки їх стану та виявлення тих чи інших відхи�
лень від нормального розвитку і їх впливу на функціонування регіональної економіки.

Запропоновано в системний аналіз регіону як суб'єкта роздрібної торгівлі включити наступні
елементи: роздрібний товарооборот; темпи приросту роздрібного товарообороту, торгівля
продовольчими товарами у неспеціалізованих магазинах; продовольчими товарами у спеціа�
лізованих магазинах; темпи приросту торгівлі продовольчими товарами у неспеціалізованих
магазинах; темпи приросту торгівлі продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах.

З метою стандартизації зазначених показників здійснено розрахунок інтегральних показників
по регіонах України, що дозволило об'єднати їх в кластери (однорідні групи) з подальшою інтер�
претацією. Кластеризація дозволила розділити регіони України за рівнем розвитку роздрібної
торгівлі продовольчими товарами на 4 кластери.

The social and economic diagnostics as a set of methods and tools used to analyze the factors of
development, their situation assessment and identification of certain deviations from the normal
development and their impact on the regional economy functioning have been determined in the
article.

A systematic analysis of the region as a retail entity includes such elements as retail trade turnover;
the growth rate of retail turnover, food products trade in non�specialized stores; food products trade
in specialized stores; the growth rate of food trade in non�specialized stores; the growth rate of food
trade in specialized stores.

In order to standardize given indicators, the calculation of integral indicators in the regions of
Ukraine has been provided. It allowed merging them into clusters (homogeneous groups) with further
interpretation. Clustering allowed dividing the regions of Ukraine according to the retail food trade
development into 4 clusters.

Ключові слова: роздрібна торгівля, продовольчі товари, діагностика, кластерізація, методи, аналіз.

Key words: the retail trade, groceries, development, competition, methods, analysis.

них, географічних, транспортних, організаційно$

технологічних, управлінських,  фінансових,  ре$

гіональних та інших чинників, які постійно зміню$

ються.
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У процесі діагностики розпізнається дійсний стан тор$

гівельних підприємств на регіональних ринках, встанов$

люється характер і визначаються причини виявлених відхи$

лень від заданого режиму функціонування. Так, на підприє$

мствах роздрібної торгівлі необхідно вивчати динаміку

товарних запасів, фактори що визначають їх розвиток,

асортиментну структуру та оборотність запасів, оцінити

ефективність роботи з управління товарними запасами та

її вплив на діяльність торговельного підприємства.

Доступне для вчених і користувачів знання в області

розвитку послуг роздрібної торгівлі на ринку продо$

вольчих товарів України є недостатнім для розвитку і

розширення пізнання і використання його в діяльності

торгівельного підприємства. Так склалася суперечлива

ситуація, яка потребує свого вирішення і підтверджує

існування наукової задачі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні вітчизняні дослідження О. Азарян, В. Апо$

пія, М. Бєлявцева, О. Горбенко, Н. Міценко, І. Яціва та

ін. присвячені, головним чином, структурним трансфор$

маціям торгівлі, соціально$економічним та методологі$

чним проблемам формування і розвитку продовольчо$

го та непродовольчого ринків [1—5, 7]. Водночас у до$

слідженнях напрямів розвитку роздрібної торгівлі не$

достатньо уваги приділяється визначенню параметрів,

які характеризують роздрібну торгівлю продовольчи$

ми товарами на регіональному рівні, а між тім основним

пріоритетним напрямом розвитку економіки і політики

держави є формування і розвиток торгівельних клас$

терів у різних галузях.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вищезазначене питання обумовлює актуальність та

своєчасність дослідження, що в свою чергу дозволяє

сформувати мету статті — проведення регіональної діаг$

ностики послуг роздрібної торгівлі на ринку продоволь$

чих товарів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціально$економічна діагностика — новий науко$

вий напрям у дослідженні регіональних ринкових явищ

і процесів. Її виникнення традиційно пов'язують з син$

тезом методологічних економічних досліджень і при$

кладних методів і процедур системотехніки, соціології,

менеджменту, математичної статистики і кібернетики

[3].

Стосовно до нашого дослідження соціально$еконо$

мічну діагностику ми визначаємо як сукупність методів

і засобів, що використовуються для аналізу факторів

розвитку, оцінки їх стану та виявлення тих чи інших

відхилень від нормального розвитку і їх впливу на фун$

кціонування регіональної економіки.

Виходячи з цього розуміння категорії "соціально$

економічна діагностика", в системний аналіз регіону як

суб'єкта роздрібної торгівлі нами включені такі елемен$

ти:

1) роздрібний товарооборот;

2) темпи приросту роздрібного товарообороту,

3) торгівля продовольчими товарами у неспеціалі$

зованих магазинах;

4) продовольчими товарами у спеціалізованих ма$

газинах;

5) темпи приросту торгівлі продовольчими товара$

ми у неспеціалізованих магазинах;

6) темпи приросту торгівлі продовольчими товара$

ми у спеціалізованих магазинах.

Проаналізуємо ці показники в розрізі регіонів Укра$

їни. На рисунку 1 представимо оборот роздрібної

торгівлі в Україні в розрізі її регіонів.

Як видно з рисунка 1 найбільший товарооборот роз$

дрібної торгівлі в Україні має м. Київ (127,8 млрд грн.),

Дніпропетровська (80,4 млрд грн.), Харківська (71,7

млрд грн.), Донецька (64,7 млрд грн.) та Одеська об$

ласті (45,8 млрд грн.). Найменший — Чернівецька (14,6

млрд грн.), Тернопільська (16,7 млрд грн.), Кіровог$

радська (18,0 млрд грн.), Чернігівська (18,4 млрд грн.)

та Сумська (19,2 млрд грн.) області України.
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Рис. 1. Оборот роздрібної торгівлі в Україні в розрізі її регіонів

Джерело: [6].
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На рисунку 2 представимо темпи приросту обороту

роздрібної торгівлі в Україні в розрізі її регіонів. Як вид$

но з наведеного рисунка, найбільші темпи приросту то$

варообороту роздрібної торгівлі в Україні має Івано$

Франківська (99,9%), Волинська (99,9%), Закарпатсь$

ка (99,8%), Харківська (99,7%) та Сумська області

(99,7%). Найменші темпи приросту товарообороту роз$

дрібної торгівлі в Україні має Хмельницька (43,3%),

Чернігівська (61,2%), Черкаська (91,2%), Одеська

(93,1%) та Миколаївська (93,4%) області.

Аналіз статистичної інформації також дозволив

зробити висновок про те що, найбільший оборот роз$

дрібної торгівлі продовольчими товарами у неспеціа$

лізованих магазинах України має м. Львівська (1023,4

млн грн.), м. Київ (916,2 млн грн.), Запорізька (894,6

млн грн.), Донецька (759,5 млн грн.) та Луганська (492

млн грн.) області. Найменший оборот роздрібної

торгівлі продовольчими товарами у неспеціалізованих

магазинах в Кіровоградська (1,3 млн грн.), Чернівець$

ка (21,4 млн грн.), Черкаська (22,8 млн грн.), Полтавсь$

43,3

61,2
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Рис. 2. Темпи приросту обороту роздрібної торгівлі в Україні

Джерело: [6].
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в розрізі її регіонів



Інвестиції: практика та досвід № 23/201630

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ка (42,2 млн грн.) та Волинська ( 47,4 млн грн.) облас$

тях України.

Вибрані показники неоднорідні, оскільки опису$

ють різні ознаки регіонів. Крім того, розрізняються

їх одиниці виміру, що ускладнює їх зіставлення. Тому

необхідна стандартизація показників (перетворення

їх в безрозмірні відноси тільні величини). Пропоно$

ваний спосіб стандартизації — розрахунок показ$

ників ІПРР і ПП за формулою багатовимірної зваже$

ної середньої.

Рейтингові оцінки регіонів України по розвитку роз$

дрібної торгівлі продовольчими товарами наведено в

таблиці 1.

Вагові коефіцієнти визначалися на основі експерт$

ного оцінювання. Інтегральний показник розвитку роз$

дрібної торгівлі продовольчими товарами в регіонах

Регіон Найменування критерію Загальна 
оцінка 1* 2* 3* 4* 5* 6*

Вінницька 4 3 2 3 5 1 18 
Волинська 2 5 1 1 1 5 15 
Дніпропетровська 5 4 5 4 4 2 24 
Донецька 5 4 5 5 1 1 21 
Житомирська 3 3 2 3 3 4 18 
Закарпатська 2 5 2 2 5 3 19 
Запорізька 4 4 4 5 2 5 24 
Івано-Франківська 4 5 1 4 3 3 20 
Київська 5 2 4 4 4 4 23 
Кіровоградська 4 4 3 1 4 1 17 
Луганська 1 4 4 4 1 3 17 
Львівська 2 3 4 5 3 4 21 
м. Київ 4 2 5 5 3 2 21 
Миколаївська 3 1 3 3 4 3 17 
Одеська 5 1 5 2 1 5 19 
Полтавська 3 2 4 1 2 1 13 
Рівненська 2 3 2 2 1 5 15 
Сумська 1 5 2 3 4 5 20 
Тернопільська 1 2 1 4 2 3 13 
Харківська 5 5 5 5 5 2 27 
Херсонська 2 2 3 2 5 2 16 
Хмельницька 3 1 1 3 3 2 13 
Черкаська 3 1 3 1 2 4 14 
Чернівецька 1 3 1 1 2 4 12 
Чернігівська 1 1 3 2 5 1 13 

Таблиця 1. Рейтингові оцінки регіонів України за розвитком роздрібної торгівлі
продовольчими товарами

* 1 — роздрібний товарооборот; 2 — темпи приросту роздрібного товарообороту; 3 — торгівля продовольчими товарами у

неспеціалізованих магазинах; 4 — продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах; 5 — темпи приросту торгівлі продо$
вольчими товарами у неспеціалізованих магазинах; 6 — темпи приросту торгівлі продовольчими товарами у спеціалізованих мага$

зинах.

Область України Інтегральна 
оцінка Кластер 

 Чернігівська 1,8 4 кластер – 1 
область 

Чернівецька 2,0

3 кластер – 
11 областей 

Полтавська 2,1
Тернопільська 2,2
Хмельницька 2,3
Черкаська 2,3
Херсонська 2,4
Рівненська 2,6
Волинська 2,7
Миколаївська 2,7
Луганська 2,8
Кіровоградська 2,9
Закарпатська 3,1

2 кластер – 
10 областей 

Вінницька 3,1
Житомирська 3,1
Сумська 3,2
Одеська 3,2
Львівська 3,4
м. Київ 3,5
Івано-Франківська 3,7
Донецька 3,8
Київська 3,9
Дніпропетровська 4,1

1 кластер – 3  Запорізька 4,2
Харківська 4,6

Таблиця 2. Склад кластерів
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України визначимо за формулою:

І = 0,25А
1
+0,2А

2
+0,1А

3
+0,2А

4
+0,1А

5
+0,15А

6
 (1),

де І — інтегральний показник, А
1
, А

2
, А

3
, А

4
, А

5
, А

6

— критерії.

 Об'єднання в кластери (однорідні групи) з подаль$

шою змістовної інтерпретацією проводиться на основі

розрахованого інтегрального показнику.

Об'єднання в кластери (однорідні групи) з подаль$

шою змістовної інтерпретацією проводиться на основі

розрахованого інтегрального показнику. Склад клас$

терів наведено в таблиці 2.

Таким чином, кластеризація дозволила розділи$

ти регіони України за рівнем розвитку роздрібної

торгівлі продовольчими товарами на 4 кластери. Кла$

стери 1 і 2 (регіони з високим потенціалом і вище се$

реднього) містять відповідно 3 і 10 областей України

і в порівнянні з іншими виявилися нечисленними. Се$

редніми за розмірами є кластер 3 (регіони з середнім

і низьким потенціалом), вони охоплюють 11 регіонів

України. Кластер 4 (регіони зі зниженим потенціалом)

— найменший, в його складі усього 1 область Украї$

ни.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах в Україні функціонують різно$

манітні торговельні формати, які розрізняються за об$

сягами реалізації, за охопленням території обслугову$

вання, за орієнтацією на різні сегменти споживачів за$

лежно від рівня їх доходів, а відповідно, мають і різні

підходи до ціноутворення, яке визначається їх ціновою

політикою.

Обсяги товарообороту продовольчими товарами є

нестабільними, тому що на цей показник впливають як

зовнішні, так внутрішні фактори.

У загальному обсязі роздрібного товарообороту

підприємств 97,5% припадало на товарооборот тор$

гової мережі. Розподіл підприємств, які здійснювати

торгівля переважно продовольчими товарами є не$

рівномірним. Так, у Вінницькій, Львівській, Хмель$

ницькій, Чернігівській областях питома вага підпри$

ємств, які торгували переважно продовольчими това$

рами перевищувала 60%; найменші показники

кількості підприємств, які торгували переважно про$

довольчими товарами у таких областях: Дніпропет$

ровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська,

Рівненська, Тернопільська.

Аналіз факторів які формують умови розвитку

роздрібної  торгівлі продовольчими товарами,

свідчить про те, що економічна політика країни в су$

часних умовах тісно змикається з економічною діяль$

ністю регіонів. Результати аналізу дозволяють діаг$

ностувати значну залежність регіонів від розвитку

торгівельних підприємств і підвищення на цій основі

конкурентоспроможності регіональної і національної

економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом стрімке розповсюдження отримує

нова економічна парадигма, іменована її основополож$

ником Г. Клейнером, в різних джерелах "теорією ре$

сурсів організації системи економіки" [9], "структурною

теорією економічних систем" [11], "неосистемним підхо$

дом" [11], "неосистемною теорією" [10], "системною

економічною теорією" [10], "новою теорією економіч$

них систем" [18]. Неосистемна парадигма вносить у ро$

зуміння сутності економічних систем істотну суб'єктив$

ну складову — наявність стороннього спостерігача, з

точки зору якого здійснюється детермінація систем у

просторово$часовому континуумі. На підставі такої су$

б'єктивної детермінації виділяється чотири типи систем
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залежно від їх просторово$часової обмеженості: об'єкти

(системи, обмежені в просторі, але не обмежені в часі);

середовища (системи, не обмежені ані в просторі, ані в

часі); процеси (системи, не обмежені в просторі та об$

межені в часі); проекти (системи, обмежені і в просторі,

і в часі). Системи певного типу є ізоморфними та імовір$

но демонструють однакові властивості на всіх економі$

чних рівнях. Підприємство, як і всі інші економні су$

б'єкти, належить до систем об'єктного типу [9—12]. Па$

радигма є новою, її методологічне оформлення знахо$

диться на початковому етапі. В процесі проведення влас$

ного дослідження, присвяченого визначенню специфі$

ки формування економічної стійкості підприємств у кон$

тексті окресленої парадигми, ми стикнулись з недостат$
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ністю такої загальної просторово$часової детермінації

економічних систем.

За результатами теоретичного аналізу засад систе$

мотворення економічної стійкості було зроблено висно$

вок, що мінімальним економічно стійким утворенням є

тетрада — комплекс з чотирьох взаємодіючих систем

(підсистем), а обов'язковою передумовою є приблизно

однакова вираженість та паритет підсистем чотирьох

типів у її складі. Відповідно під час проведення еконо$

метричного дослідження підприємств машинобудівного

комплексу України нами висувалась гіпотеза про те, що

рівень економічної стійкості підприємства визначається

рівнем збалансованості внутрішніх підсистем чотирьох

окреслених типів — об'єктної, середовищної, процесної

та проектної. Гіпотеза опрацьовувалась за допомогою

технології "Data Mining" і була підтверджена шляхом виз$

начення статистичного взаємозв'язку отриманих резуль$

татів оцінювання рівня збалансованості з результатами

обчислення відомих фінансових коефіцієнтів, що вико$

ристовуються як загальноприйняті індикатори стійкого

нормального функціонування підприємств [20]. Наступ$

ним напрямом дослідження є формулювання методоло$

гічних засад управління стійкістю підприємств, яке повин$

но носити орієнтований на підтримання збалансованості

підсистем характер. Але стає ясно, що без врахування

структури економічного простору та часу і визначення в

ній ідентифікаційних характеристик систем, у першу чергу

об'єктного типу, до якого належить підприємство і інші

економічні суб'єкти, сформувати методологічні засади

управління неможливо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідницький інтерес до теорій економічного про$

стору та часу останнім часом зростає серед науковців,

але переважно має опосередкований характер. Серед

значної кількості економістів пострадянського просто$

ру, що приділяли їм увагу, доцільно виділити таких, які

зробили суттєвий внесок до виокремлення проблем вив$

чення фактору часу простору в окремий науковий на$

прям. Серед них Є. Балацький [1], О. Бияков [2], А. Гуль$

басов [5], Ю. Дерев'янко [6], С. Желаєва [7], Н. Новей$

кіна [15], А. Урунов [16], інші. Для визначення базових

положень неосистемної парадигми були використані

праці Г. Клейнера [8—11], М. Рибачука [19].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для вирішення окресленої проблеми, нами було ви$

сунуте завдання формування набору ідентифікаційних

ознак економічних систем, які дозволять детермінувати

їх в просторово$часовому континуумі, та визначення на

їх основі атрибутивних характеристик підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Всі економічні системи — об'єкти, середовища, про$

цеси та проекти — в просторі є представленими сукуп$

ністю взаємопов'язаних елементів. Елементи є просто$

ровими дискретними частинами системи, що утворюють

її просторову структуру. Вони можуть бути об'єднані за

різними ознаками в групи та підсистеми. В часі еко$

номічні системи є представленими послідовністю взає$

мопов'язаних станів. Стани є часовими дискретними

частинами економічної системи, що утворюють її часо$

ву структуру. Вони можуть бути об'єднані за різними

ознаками в етапи та фази. Ми дотримувались традицій$

ного для матеріалістів розуміння співвідношення про$

стору та часу через рух та розвиток систем [14]. У тако$

му розумінні простір та час є тісно пов'язаними, такими

що завжди взаємно доповнюють, але не завжди взаєм$

но замінюють один одного [13; 16]. В традиційній еко$

номіці в переважній більшості випадків простір викори$

стовується з метою фіксації пропорцій та ієрархії еле$

ментів економічних систем для визначення їх пара$

метрів, час — для визначення змін таких параметрів

Для формування набору ідентифікаційних ознак

систем у просторово$часовому континуумі, необхідно

з'ясувати структуру економічного часу та простору. При

проведенні структурування ми вживали терміни "іден$

тифікаційний час" та "ідентифікаційний простір". Іден$

тифікаційний простір — термін, що часто використо$

вується сучасними дослідниками для позначення підпро$

сторів загального економічного простору, в системі яких

здійснюється ідентифікація об'єкту аналізу (наприклад,

в [10; 15]). Синонімом цього терміну є також термін "про$

сторове поле" [17]. Ідентифікаційний період — термін,

що використовується для позначення періодів часу, в

межах яких здійснюється ідентифікація об'єкту аналізу

з урахуванням стабільності та мінливості його ознак (на$

приклад, у [2]). При виділенні просторових та часових

ознак ми дотримувались наступних принципів: принци$

пу релятивізму, що передбачає визначення "системи

координат" або ракурсу дослідження для їх фіксації;

принципу необхідності та достатності; принципу фрак$

тальності, що передбачає інваріантність економічних

систем одного типу за їх ідентифікаційними ознаками;

принцип компланарності, що передбачає аналогічність

просторових та часових ознак; принцип єдності ієрархій.

З урахуванням цих принципів в якості базових були ви$

користані такі ідентифікаційні ознаки систем, як розмір,

складність, швидкість, еластичність (розтяжність).

Концепція економічного простору широко застосо$

вується в найрізноманітніших контекстах, але традиційно

найчастіше — в регіональній економіці [5]. Наразі погля$

ди на економічний простір значно розширились, він вже

не ототожнюється виключно з територіальним, в напря$

му його дослідження використовуються різноманітні те$

оретико$методологічні підходи. Умовно вони можуть

бути поєднані в п'ять груп: окреслений вище територіаль$

ний підхід; процесний, за якого економічний простір роз$

глядається як сфера реалізації взаємовідносин економі$

чними суб'єктів; ресурсний, за якого він визначається як

простір, утворений фізичними та нефізичними об'єкта$

ми, що є джерелами економічних інтересів та відносин;

інформаційний, який передбачає формування економі$

чного простору інформаційними потоками, що циркулю$

ють між суб'єктами, які й визначають структуру просто$

ру; інституційний, який визначає його як сукупність ос$

новоположних інститутів, що утворюють базис для ви$

никнення соціально$економічних процесів, пов'язаних із

задоволенням потреб [16]. При цьому авторами дослід$

жуються різні види підпросторів (ідентифікаційних про$

сторів) у різноманітній їх комбінації в складі загального

економічного простру [3; 5; 7; 15]. Класифікація іденти$

фікаційних просторів, як власне і теоретико$методоло$
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гічний підхід, якого дотримується автор, виокремлюєть$

ся у відповідності з метою, об'єктом та предметом досл$

ідження. Таке різнодумство є цілком виправданим та має

право на існування, але через нього в окресленому на$

прямі відсутня єдність поглядів.

Ми дотримувались найбільш розповсюдженого

трактування економічного простору як сукупності відно$

син та зв'язків, що виникають в процесі суспільного ви$

робництва та відтворення [5].

З огляду на матричну структуру економіки, яка ви$

будовується в контексті неосистемної методологічної

парадигми, визначення ідентифікаційних просторів не$

обхідно здійснювати за двома просторовими напряма$

ми — у горизонтальній (функціональній) та вертикальній

(адміністративній) площинах [8; 12]. У горизонтальній

площині реалізується функціональна взаємодія підприє$

мства з іншими економічними системами того ж самого

ієрархічного рівня в процесі його співпраці на ринку. У

вертикальній площині реалізується адміністративна

взаємодія підприємства з системами вищого (мезо$ та

макроекономічного) та нижчого (наноекономічного)

рівнів. Провівши аналіз набору традиційних характери$

стик економічних систем, вважаємо за доцільне виді$

лення наступних ідентифікаційних просторів:

— територіальний — детермінує обмеженість сис$

теми сукупністю територіально$географічних меж;

— ресурсний — детермінує обмеженість системи

сукупністю матеріальних та нематеріальних ресурсів;

— соціальний — детермінує обмеженість системи

сукупністю соціально$природних умов життєдіяльності,

— інституційний — детермінує обмеженість систе$

ми сукупністю формальних та неформальних норм, пра$

вил, інфраструктури.

На підставі проведеного аналізу з урахуванням

сформульованих вище принципів нами були виділені такі

просторові характеристики економічних систем:

1. Протяжність, яка фактично визначається межа$

ми системи в кожному з ідентифікаційних просторів і є

найбільш "природною" апріорною ознакою, викорис$

товуваною більшістю дослідників.

2. Просторова складність, що визначається струк$

турою просторово$розподілених елементів системи,

фіксується в кожен момент часу та включає такі скла$

дові, як кількість та різноманіття елементів, схема і сила

їх взаємодії, кількість зв'язків.

3. Інтенсивність, яка виявляється в швидкості обміну

ресурсами, факторами, продуктами між системою та її

оточенням в певному ідентифікаційному просторі і ви$

значається ступенем її просторової відкритості.

4. Просторова еластичність або розтяжність, що

відображає спроможність системи змінювати свою про$

тяжність та (або) ступінь відкритості в кожному з еко$

номічних просторів.

У трактуванні економічного змісту категорії часу,

при тому, що вона загальнонауково є чітко визначеною,

також спостерігаються досить суттєві відмінності. Він

розглядається як форма існування або відносин, су$

купність характеристик, міра систем, середовище їх

існування, тривалість взаємодії тощо [1; 4; 6; 16]. Уза$

гальнюючи різні концепції економічного часу, можна

виділити такі його властивості: економічний час не

збігається з астрономічним, що формально виражаєть$

ся в розбіжності шкал їх відліку; швидкість течії часу в

кожному з економічних просторів може бути різною;

економічний час має відносну природу та не може існу$

вати без співвіднесення з соціально$економічними про$

цесами; час носить динамічний характер та змінюється

за періодами життя людства, оскільки залежить від до$

сягнень науки і техніки. Не викликає сумніву, що еконо$

мічний час чинить основний регулюючий вплив на фун$

кціонування економіки і з такої позиції може розгляда$

тись як визначальний системоутворюючий елемент еко$

номічного простору.

Ми погоджуємось з позицією авторів, які зазнача$

ють, що час відображає впорядкованість незворотної

послідовності економічних подій та спосіб її сприйнят$

тя й подання в економічній діяльності та пізнанні [1; 7].

Повне відображення часових аспектів економічних

подій залишається складною, на даний час багато в чому

не вирішеною задачею.

Більшість сучасних економічних парадигм передба$

чають проведення аналізу функціонування економічних

систем у розрізі трьох ідентифікаційних періодів — ко$

роткострокового, середньострокового та довгостроко$

вого. Інколи окремо виділяють найкоротший (миттєвий)

економічний період. Кожному з ідентифікаційних пе$

ріодів відповідає свій характерний набір економічних

механізмів та законів, а самим системам — відносна схо$

жість ознак та властивостей [1; 6]. Погоджуємось з до$

цільністю використання більш широкого набору іден$

тифікаційних періодів, а саме:

— миттєвий — детермінує час, протягом якого не$

можливо здійснити зміну жодного з факторів виробниц$

тва;

— короткостроковий — детермінує час, протягом

якого можливо здійснити зміну змінних факторів вироб$

ництва, проте неможливо змінити постійні;

— середньостроковий — детермінує час, протягом

якого можливо здійснити зміну всіх факторів виробниц$

тва, крім технологічних;

— довгостроковий — детермінує час, протягом яко$

го змінюється технологічна база виробництва.

Принцип фрактальності обумовлює необхідність

аналізування для кожної економічної системи двох видів

часу — зовнішнього та внутрішнього. Перебіг внутріш$

нього часу визначається швидкістю протікання внут$

рішніх процесів в ній, перш за все — обмінних. Зовнішній

час системи відображає швидкість протікання зовнішніх

процесів в просторі, до якого залучена система [3]. З

урахуванням сформульованих принципів нами були ви$

ділені такі часові характеристики економічних систем,

аналогічні зазначеним вище просторовим:

1. Тривалість, яка визначається як інтервал часу, на

якому може бути встановлена вичерпна специфічність

системи, і є апріорною часовою ознакою.

2. Темпоральність, яка відображає темп перебігу

внутрішнього часу системи, складність її часової струк$

тури, що може бути описана через послідовність миттє$

вих станів [4].

3. Активність, яка відображає співвідношення внут$

рішнього та зовнішнього часу системи, їх синхронність,

та визначається як швидкість реагування динаміки

внутрішніх процесів системи на зміну динаміки зов$

нішніх, рівень.
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4. Часова еластичність або розтяжність, яка за ана$

логією з просторовою еластичністю відображає спро$

можність системи змінювати свою тривалість та (або)

активність.

Сформовані набори характеристик дозволяють про$

вести комплексну ідентифікацію економічних систем

чотирьох типів — об'єктних, середовищних, процесних

та проектних — у просторово$часовому континуумі, а

також визначити чинники, що обумовлюють значення

цих характеристик. Очевидно, що значення характери$

стик визначається окремо для кожного ідентифікацій$

ного простору в розрізі двох площин та кожного іден$

тифікаційного періоду. Однак при цьому треба врахо$

вувати, що особливості апріорної неосистемної таксо$

номії систем накладають певні обмеження на їх іденти$

фікованість. Так, для просторової ідентифікації необ$

хідною умовою є наявність у системи в більшій або

меншій мірі виражених просторових меж. Відповідно

апріорно повністю просторово$ідентифікованими є ло$

калізовані в просторі системи, до яких належать об'єктні

та проектні. Для часової ідентифікації необхідною умо$

вою є наявність у системи в більшій або меншій мірі вира$

жених часових меж, життєвого циклу, який охоплює

певний часовий період. Відповідно апріорно повністю

часово$ідентифікованими є локалізовані в часів систе$

ми, до яких належать процесні та проектні. Підприєм$

ство як система об'єктного типу є апріорно ідентифіко$

ваним у просторі та неідентифікованим в часі.

Тому наступним питанням, що логічно постає, є ви$

значення підстав для локалізації необмежених систем.

Аналіз показав, що це можна зробити, виходячи з особ$

ливостей реципієнтно$донорської взаємодії систем в

тетраді: необмежені системи виступають донорами пев$

ного ресурсу для обмежених, в свою чергу, їх реципієн$

ти забезпечують своїх донорів необхідним для прове$

дення аналізу та управління ідентифікаційним діапазо$

ном — межами, якими ці системи апріорно не володі$

ють. Звичайно, що точність ідентифікації системи в ме$

жах такого "штучного" діапазону є відносно нижчою,

ніж в межах апріорного діапазону, оскільки останній є

одразу очевидними та "відчутними" для спостерігача [8],

а "відчути" і побачити межі важко, їх визначення іден$

тифікаційні потребує проведення спеціального аналізу.

Це дозволяє зробити висновок, що на визначення

ідентифікаційного часу підприємства як об'єктної сис$

теми прямо впливають наявні часові межі проектної си$

стеми та опосередковано — процесної. Крім всього

іншого, така специфіка ідентифікованості підприємства

пояснює доцільність застосування проектного або про$

цесного підходів при проведенні традиційного економ$

ічно$управлінського аналізу та формуванні управлінсь$

кого інструментарію. Дійсно при проведенні аналізу

діяльності підприємства його часовий діапазон, періо$

дичність та відповідно характеристики підприємства в

кожному з періодів, зазвичай визначаються виходячи з

тривалості та фази реалізації інноваційно$інвестиційних

проектів та (або) економічних процесів, до яких залу$

чене підприємство.

Проаналізувавши специфіку підприємства на

підставі окреслених умовиводів, нами були виділені чин$

ники, що визначають характеристики підприємства в

кожному з чотирьох ідентифікаційних просторів в обох

площинах — функціональній (горизонтальній) та адмі$

ністративній (вертикальній), які узагальнено відображе$

но в таблиці 1. При цьому ми враховували відмінності

ступеня обмеженості підприємства в різних просторах.

В територіальному просторі підприємство має чіткі виз$

начені та жорстко зафіксовані просторові межі —

П
ло
щ
ин
а Просторова 

характер-
ристика 

Чинники, що визначають характеристики підприємства  
в певному ідентифікаційному просторі 

територіальному ресурсному соціальному інституційному 

ф
ун
кц
іо
на
ль
на

 (г
ор
из
он
т
ал
ьн
а)

 протяжність розмір територіальної площі ресурсоємність, кількість 
доступних ресурсів 

кількість працюючих ринкова 
інфраструктура,  
механізми взаємодії  

складність  кількість, структура, 
розташування підрозділів 

асортимент ресурсів, 
технологія 

контингент та 
кваліфікація 
працюючих 

кількість ринкових 
сегментів 

інтенсивність  територіальне розташування 
та структурна 
розгалуженість 

тривалість технологічних 
циклів, швидкість обігу 
ресурсів 

рівень 
плинності  
кадрів 

широта та глибина
горизонтальних 
зв’язків, механізм 
взаємодії  

еластичність  специфіка діяльності, ступінь 
територіальної прив’язки 

унікальність ресурсів та 
технології 

унікальність 
кваліфікації 

унікальність продукції 
та технології 

ад
мі
ні
ст
ра
т
ив
на

 (в
ер
т
ик
ал
ьн
а)

 

протяжність адміністративні обмеження 
на розширення та 
використання площ 

адміністративні обмеження 
на доступ та використання 
ресурсів 

нормативно-правове 
регулювання праце-
влаштування 

форма організації,
система нормативно-
правового 
регулювання  

складність  залежність відокремлених 
підрозділів, належність до 
об’єднань  

наявність обмежень на 
ресурси та технології 

кадрова 
політика, 
контингент 
працюючих 

галузева належність, 
структура комплексу,  
ринку 

інтенсивність  адміністративні обмеження, 
ступінь територіальної 
прив’язки 

глибина 
каналів обігу ресурсів 

регулювання 
плинності  
кадрів,  
ротація 

адміністративно-
управлінська ієрархія, 
характер 
підпорядкованості  

еластичність  
система нормативно-
правового регулювання 

унікальність технологій, 
асортимент ресурсів  

сезонність,
спосіб  
організації діяльності 

тип володіння та 
управління, наявність 
«адмінресурсу» 

Таблиця 1. Просторова ідентифікація підприємства як системи об'єктного типу

Складено автором.
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ступінь обмеженості системи є високим, а сама система

закритою. В інституційному просторі підприємство та$

кож має зафіксовані просторові межі, проте вони є менш

явними та більш рухливими — ступінь обмеженості си$

стеми є нижчим, а сама система частково відкритою. В

ресурсному та соціальному просторах просторові межі

є ще більш рухливими — і відповідно ступінь обмеже$

ності системи є ще більш нижчим, а ступінь відкритості

системи — вищим.

З таблиці видно, що просторові обмеження пози$

тивної економічної динаміки підприємства можуть бути

викликані особливостями структури факторів виробниц$

тва та її окремими негативними проявами такими, як

низький технологічний рівень, ресурсна та продуктова

асиметрія, складність та невідповідність організації, не$

забезпеченість кваліфікованими кадрами, територіальні

диспропорції розміщення виробництва тощо, які знижу$

ють рівень його просторових характеристик.

Також були виділені чинники, що визначають часові

характеристики підприємства в кожному з ідентифіка$

ційних періодів — миттєвому, короткостроковому, се$

редньостроковому та довгостроковому, які узагальне$

но відображено в таблиці 2.

Часові обмеження позитивної економічної динамі$

ки підприємства можуть бути викликані такими неспри$

ятливими явищами як дисбаланс фаз життєвого циклу

продукції та факторів виробництва; дисонанс ритміч$

ності господарських процесів, розбіжність їх динаміки

з динамікою ринкових процесів; невідповідність інно$

ваційних проектів технологічному рівню виробництва

тощо, які знижують рівень часових характеристик сис$

тем процесного та проектного типу. А часові характе$

ристики цих систем, їх динамічність та циклічність, як

було розглянуто вище, визначають часові характерис$

тики підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Просторово$часові характеристики підприємства

визначають характер його економічної динаміки, обу$

мовлюють можливість відтворювального функціонуван$

ня та розвиту підприємства зі збереженням при цьому

економічної стійкості. Виявлений характер "межеутво$

рення" систем ще раз підтвердив визначальне значен$

ня, яке має при цьому структура підприємства, збалан$

сованість елементів його внутрішньої тетради та ком$

понентів зовнішніх тетрад, до яких воно залучене (більш

докладно механізм формування економічної стійкості

підприємства в тетраді висвітлено в [8; 12, 20]). Проте

ступінь "достатності" таких характеристик не може бути

визначений однозначно, принципово залежить від спе$

цифіки самого підприємства та його зовнішнього сере$

довища, тому потребує проведення спеціального при$

кладного аналізу.

У цілому, з'ясування структури економічного про$

стору та часу і проведена з її врахуванням ідентифіка$

ція атрибутивних характеристик підприємства в просто$

рово$часовому континуумі дозволяють перейти до фор$

мування методологічних засад управління економічною

стійкістю підприємств в контексті нової парадигми, на

розробку яких і будуть зорієнтовані наші подальші до$

слідження.
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Просторова 
характер-
ристика 

Чинники, що визначають характеристики підприємства  
в кожному ідентифікаційному періоді 

миттєвий короткостроковий середньостроковий довгостроковий
тривалість  тривалість 

життєвого циклу 
проектів 

тривалість життєвого циклу 
проектів, виробничого, 
фінансового, операційного 
циклів 

тривалість життєвого 
циклу проектів, технологій 

тривалість життєвого циклу, 
дискретність, ритмічність 
проектів, технологій 

темпораль-
ність  

портфель технологій 
та проектів 

портфель технологій та 
проектів, фази їх циклів  

портфель технологій та 
проектів, фази їх циклів, 
фаза інноваційного циклу 

портфель технологій та 
проектів, фази їх циклів, фаза 
інноваційного циклу 

активність  ритмічність 
операційних, 
виробничих, 
фінансових процесів 

ритмічність процесів, 
інноваційна активність 

інноваційно-інвестиційна 
активність, спрямованість 
інновацій 

інноваційно-інвестиційна 
активність спрямованість 
інновацій 

еластичність   унікальність ресурсів, 
технології, продукції, 
маркетинг 

унікальність ресурсів, 
оновлюваність технології, 
продукції; маркетинг, 
НДДКР 

унікальність ресурсів, 
оновлюваність технології, 
продукції; маркетинг, 
НДДКР 

Таблиця 2. Часова ідентифікація підприємства як системи об'єктного типу

Складено автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Матеріально$технічна база є найважливішою скла$

довою частиною продуктивних сил і має багатогранне

значення у розвитку аграрного виробництва. Створен$

ня всебічно розвинутого високопродуктивного сільсько$

го господарства вимагає відповідного рівня розвитку

матеріально$технічної бази аграрних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню проблем формування та засад функ$

ціонування матеріально$технічної бази підприємств

на основі інноваційно$інвестиційного розвитку присвя$

чені праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців:

Л.Л. Антонюк [2], А.І. Амоша [11], М.П. Войнаренко [3],

К.Г. Зуллас [13], Н.В. Краснокутська [6], Р. Нельсон [4],

В.Г. Мединський [5], Ю.П. Морозов [8], А.А. Пересада

[10], Дж. Робінcон [14], Д.М. Черваньов [9], Т.С. Хача$

туров [12], Р.А. Фатхутдінов [7], В.Г. Федоренко [15],

А.Г. Фонотов [16], Й. Шумпетер [1] та ін.
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сом. Інноваційно$інвестиційний розвиток економіки при$

таманний всім розвиненим країнам світу, є одночасно і

чинником, і наслідком економічного піднесення країн.

Його ефективність обумов$люється змістом відповідних

інноваційно$інвестиційних напрямків, що задовольня$

ють потреби динамічного розвитку економіки. В умо$

вах економічних відносин конкурентоспроможними є ті

підприємства, які орієнтовані на інноваційний тип роз$

витку, тобто займаються інноваційною діяльністю та

здійснюють інвестиції.

Термін "інновація" вперше з'явився у роботах куль$

турологів ще в ХІХ ст. і означав введення певних еле$

ментів однієї культури в іншу [2, с. 10], а терміни "інно$

ваційний процес", "нововведення" ввів до наукового

обігу Й. Шумпетер. Визначним у теорії інновацій став

науковий доробок Й. Шумпетера, який розвивав основні

її ідеї і трактував інновацію як нову науково$організа$

ційну комбінацію виробничих чинників, що здійснює

підприємець, який "спрямовує засоби виробництва в

нове русло" і завдяки цьому отримує підприємницький

прибуток. У поняття "інновації" Й. Шумпетер вклав ши$

рокий зміст та ідентифікував такі види інновацій: "...ви$

готовлення нового... блага...; упровадження нового ме$

тоду виробництва; ...освоєння нового ринку збуту; ...от$

римання нового джерела сировини або напівфабри$

катів; ...проведення відповідної реорганізації, наприк$

лад, забезпечення монопольного положення" [1, с.

158—159].

В Економічній Енциклопедії термін "інновація" по$

дається як "новий підхід до конструювання, виробниц$

тва, збуту товарів, завдяки якому інноватор (автор інно$
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вації) та його компанія здобувають переваги над конку$

рентами" [17, с. 656].

Переклад з англійської мови трактує термін "інно$

вація" (innovation) як введення в дію будь$якої новиз$

ни, або використання якогось нововедення. При цьому

нововеденням вважають оформлений результат науко$

вого пошуку у певній сфері діяльності з метою підви$

щення її ефективності.

Сучасний етап розвитку інноваційної теорії означився

різноманітністю методологічних підходів та широким кон$

текстом досліджень. Сучасні теорії інноваційного розвит$

ку значну увагу приділяють управлінню знаннями як осно$

вою інноваційного розвитку економіки. Українські вчені

А.А. Чухно, П.І. Юхимчук, П.М. Леоненко доводили, що

прискорення розвитку науки і техніки привело до того, що

впровадження інновацій (насамперед, науково$технолог$

ічних), забезпечує такий динамізм змін у виробничому про$

цесі, який набагато перевищує результати інтенсифікації

для всіх факторів. Піддаючи критичному аналізу інновац$

ійну теорію Й. Шумпетера, вчені доводили, що в сучасних

умовах не товари, не результати виробництва, а саме нові

технології є визначальними, вони формують основний

зміст інноваційного типу розвитку. Останній визначається

поєднанням індустріальних і інформаційних технологій [10,

с. 131—132, 144—145].

У трактуваннях більшості українських учених поши$

рене таке визначення: "інновація — це досягнення нау$

ково$технічного прогресу. Яке втілюється в нові продук$

ти та технології з метою досягнення комерційного ефек$

ту". Інновації як результат інноваційної діяльності, з

одного боку, мають бути зорієнтовані на повніше задо$

волення потреб споживачів, а з іншого — на отримання

конкретного економічного ефекту [18, с. 126]. Слушною

є думка К. Ільїної стосовно того, що інновація завжди

повинна приносити позитивний ефект. Інакше зникає

потреба в інноваційному процесі [19, с. 256]. На думку

О. Амоші, "інноваційна модель інвестиційного розвит$

ку — це майбутнє України. Інновації — це головний чин$

ник, який зумовлює безперервний та динамічний роз$

виток суспільства, сприяє обов'язковому підвищенню

ефективності економічної системи та зумовлює постійне

поліпшення умов життя у суспільстві [11].

Необхідною умовою і основним джерелом іннова$

ційної діяльності є наявність інвестицій. Й. Шумпетер

зазначав, що "...нововедення передбачають інвестиції...

Великі нововедення зумовлюють створення нових

підприємств і нового устаткування" [1]. Р. Солоу в статті

"Інвестиції і технічний прогрес" аргументував, що зрос$

тання економіки США з 1909 по 1949 рр. Відбулося зав$

дяки технічному прогресу, який здійснився, перш за все,

завдяки інвестиціям в основний капітал [20]. Очевидно,

що інновації та інвестиції нерозривно визначають трає$

кторію сталого розвитку соціально$економічних систем.

Економічна енциклопедія за редакцією С.В. Мочер$

ного трактує "інвестиції — як довготермінові вкладен$

ня капіталу в різні сфери та галузі народного господар$

ства всередині країни та за її межами з метою привлас$

нення прибутку" [17, с. 630], що також ідентично до

вище дослідженого.

В.Г. Федоренко у своєму підручнику "Інвестування"

також трактує інвестиції як "усі види майнових та інте$

лектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти

підприємницької та інших видів діяльності з метою одер$

жання прибутку або досягнення соціального ефекту"

[15, с. 422].

Перехід до інноваційно$інвестиційної моделі розвит$

ку економіки неможливий без залучення інвестицій.

Відповідно до законодавства інвестиції спрямовані на

відтворення основних засобів і приріст матеріально$ви$

робничих запасів, здійснюються у формі капіталовкла$

день. Інвестування — цілісний процес капіталовкладень,

протягом якого відбувається послідовна зміна різних

форм вартості та реалізується динамічний зв'язок між

взаємозалежними елементами інвестиційної діяльності:

ресурси — витрати — дохід. Інновації — це впровад$

ження нових форм організації праці та управління, а

також використання результатів інтелектуальної праці,

технологічних розробок, спрямованих на удосконален$

ня соціально$економічної діяльності.

Інвестиційні та інноваційні процеси слід розглядати

не окремо, а в комплексі, що призводить до необхід$

ності побудови інноваційно$інвестиційної моделі, яка

поєднує інвестиційні та інноваційні принципи, методи та

механізми реалізації, критерії прийняття інноваційно$

інвестиційних рішень [2].

Успішна реалізація такої інноваційно$інвестиційної

моделі можлива за умови забезпечення наступних вимог:

— узгодження потреби у інноваціях та потенціаль$

них обсягах залучення інвестицій;

— оптимальне поєднання очікуваного досягнення при$

бутковості від вкладання інвестицій в інновації та потен$

ційних ризиків і невизначеності в майбутньому періоді;

— окреслення часових рамок для впровадження но$

вовведень, що сприяють залученню інвесторів, які ус$

відомлюють цінність інновацій.

Отже, інвестиції слід розглядати як процеси вкладен$

ня капіталу й одержання результату вкладень, що є, у

свою чергу, результатом експлуатації капіталу. Ці про$

цеси нерозривні, взаємозалежні і взаємозумовлені. Вод$

ночас у діяльності підприємств інноваційно$інвестиційний

процес розглядається як сукупність інвестиційних циклів,

які відбуваються невпинно і паралельно або послідовно

і здійснюються свідомо з метою як простого, так і роз$

ширеного відтворення капіталу підприємства, з урахуван$

ням стану мікро$ і макрооточення його діяльності.

Мета інноваційно$інвестиційного процесу полягає в

нарощуванні економічного потенціалу матеріально$тех$

нічної бази підприємства.

Аналіз підходів до визначення змісту поняття "інно$

ваційно$інвестиційний розвиток матеріально$технічної

бази" вказує на відсутність повної одностайності вче$

них стосовно суті, форм, рушійних сил. У термінологіч$

ному обороті українських вчених і практиків наявні такі

означення, як "інноваційна модель розвитку", "іннова$

ційно$інвестиційний розвиток", "інноваційний тип роз$

витку" [22—25]. В сучасній економічній літературі, в

програмах розвитку окремих країн інноваційно$інвес$

тиційний розвиток нерідко ототожнюється з модерні$

зацією. Разом з тим, сам процес розвитку, як правило,

пов'язують з якісними змінами в економі і суспільстві.

У зв'язку з цим, А. Фонотов визнає можливість пе$

реходу до інноваційно$інвестиційного розвитку за спри$

яння сформованого середовища, яке постійно відтво$

рює інноваційні імпульси. Інноваційно$інвестиційний
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розвиток також розглядають і як особливий вид інтен$

сивного типу відтворення матеріально$технічної бази з

високою наукомісткістю [16, с. 12].

Інноваційна модернізація матеріально$технічної бази

виробництва, спроможність запропонувати споживачеві

товари та послуги нового типу стали основним засобом

сучасної конкурентної боротьби, а інноваційний розви$

ток дослідники інноваційної проблематики почали розг$

лядати як шлях подолання сучасної кризи. В умовах кри$

зи економічна політика держави виступає головним інсти$

туційним фактором зростання, який впливає на всі інші

фактори й створює умови для їхньої реалізації. Окрім

того, як зазначає Л.І. Федулова, залишаються дискусій$

ними питання відносно можливих варіантів переходу до

інноваційно$інвестиційного розвитку: вони встановлю$

ються в самій економічній системі (державі, підприємстві)

і є результатом нагромадженого капіталу, який забезпе$

чує технологічний прорив і зростання продуктивності, або

генерується поза нею [21, с. 34—35].

На наш погляд, інноваційно$інвестиційна діяльність

для розвитку матеріально$технічної бази підприємств —

це є комплекс заходів і дій фізичних та юридичних осіб,

які вкладають власні кошти (у матеріальній, фінансовій

або іншій майновій формі) з метою отримання прибутку.

Метою інноваційно$інвестиційної діяльності є ресур$

сне забезпечення позитивних структурних зрушень в

економіці. Ця діяльність переслідує такі стратегічні цілі:

— створення сприятливого інвестиційного клімату;

— мобілізація всіх джерел інвестиційних ресурсів

та їх ефективне використання;

— стимулювання процесів розвитку виробничої

сфери;

— створення умов для нарощування внутрішніх інве$

стиційних ресурсів.

Відповідно до таких цілей головними завданнями

інноваційно$інвестиційної діяльності стають:

— збільшення обсягу інвестиційних ресурсів за ра$

хунок усіх джерел фінансування (кредитні ресурси ко$

мерційних банків, кошти приватних та іноземних інвес$

торів, кредитні лінії, бюджетні та власні кошти);

— визначення пріоритетних напрямів використання

інвестицій, у тому числі державних, у межах бюджету;

— забезпечення ефективного використання капі$

тальних вкладень, удосконалення відтворювальної і

технологічної структури об'єктів інвестування (нове бу$

дівництво, включаючи розширення діючих підприємств;

технічне переозброєння і реконструкція, підтримка дію$

чих потужностей).

 Кількісне зростання інвестицій, спрямовування їх у

різні галузі господарювання забезпечує інноваційно$

інвестиційна політика держави. Інноваційно$інвестицій$

на політика держави — система управлінських рішень,

які регулюють основні напрями, джерела та обсяги ка$

пітальних вкладень у різні галузі економіки.

Вкладання коштів у наукомісткі, високотехнологічні

програми позначається не тільки на виробництві товарів,

їх споживчих властивостях, а й на умовах праці, що сприяє

розвитку суспільства загалом. Метою інноваційно$інвес$

тиційної політики є пошук оптимального правового регу$

лювання інвестиційної діяльності національних та інозем$

них інвесторів. Правове регулювання інноваційно$інвес$

тиційної діяльності полягає у формуванні вимог до

суб'єктів та окремих напрямів інвестиційної діяльності;

встановленні організаційно$правових форм ведення інве$

стиційної діяльності; регламентуванні порядку й умов

укладення і виконання договорів; установленні меж і

форм державного впливу на інвестиційні процеси.

Законами України "Про інвестиційну діяльність" та

"Про інноваційну діяльність" визначають інновації й

інвестиції, як новостворені (застосовані) і (або) вдос$

коналені конкурентоздатні технології, продукція або

послуги, а також організаційно$технічні рішення вироб$

ничого, адміністративного, комерційного або іншого

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість

виробництва і (або) соціальної сфери, усі види майно$

вих та інтелектуальних цінностей, вкладені в об'єкти

підприємницької та іншої діяльності, внаслідок чого

створюється прибуток (дохід) або досягається соціаль$

ний ефект [26; 27]. Такими цінностями можуть бути:

— фінансові кошти, цільові банківські вклади, паї,

акції та інші цінні папери;

— рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди,

устаткування тощо);

— майнові права, основою яких є авторські права,

досвід та інтелектуальні цінності;

— нові конкурентоздатні товари чи послуги, що

відповідають вимогам, встановленим цими законами;

— права на користування землею, водою, природ$

ними ресурсами;

— сукупність незапатентованих технічних та економі$

чних знань у формі документації, виробничого досвіду,

необхідних для організації виробництва товарів та послуг.

Характеризує інноваційно$інвестиційну діяльність

також інвестиційна активність, що динамічно відображає

розмір і структуру сукупності інвестиційних цінностей, які

слугують інструментом для досягнення конкретної мети

суб'єктом інвестиційної діяльності. Суспільна роль інно$

ваційно$інвестиційної активності визначається структу$

рою інвестицій, цілеспрямованістю і відповідністю об'єк$

тивним потребам економіки в стратегічній перспективі.

Запровадження інноваційно$інвестиційної моделі

розвитку матеріально$технічної бази підприємств дасть

можливість системно вирішувати проблеми, що виника$

ють при зміні методів і підходів до інвестиційного за$

безпечення інноваційних процесів, раціоналізації ме$

ханізмів управління залучення інвестицій тощо.

Інноваційно$інвестиційний розвиток тісно пов'язаний

з інноваційним потенціалом, що вказує на можливість і

здатність підприємства до впровадження інновацій. На

сьогодні немає чіткого пояснення інноваційному потен$

ціалу матеріально$технічної бази підприємств.

Т. Гринько розглядає інноваційний потенціал, як

сукупність природних і трудових ресурсів, організацій$

них та інформаційних компонентів, матеріальних умов,

що функціонують як єдине ціле в умовах впливу фак$

торів зовнішнього середовища з метою вирішення зав$

дань інноваційної діяльності [28, с. 56]. Складові інно$

ваційно$інвестиційного потенціалу:

— інтелектуальні ресурси (патенти, ліцензії, техно$

логічна документація тощо);

— матеріальні ресурси (технологічне та лаборатор$

не устаткування);

— фінансові ресурси (власний, позичковий, венчур$

ний капітал тощо);
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— трудові ресурси (кваліфіковані кадри).

— інфраструктурні ресурси (техніко$технологічні

підрозділи, патентно$правові відділи тощо).

 Конкурентоспроможний інноваційно$інвестиційний

потенціал полягає у взаємодії таких економічних відно$

син за яких реалізовується активне інноваційне функ$

ціонування підприємств. Отже, повинно існувати таке се$

редовище, що забезпечить підтримку учасників ринку,

а це стає можливим завдяки участі держави у інвести$

ційно$інноваційних відносинах.

 Сприятливі передумови для інноваційно$інвести$

ційного розвитку матеріально$технічної бази досягають$

ся завдяки ресурсозабезпеченості підприємства. Ек$

стенсивний шлях розвитку економіки призводить до

неефективного використання ресурсів, а внаслідок цьо$

го — нестачі ресурсів. Бережне використання ресурсів

забезпечує формування конкурентоспроможного інно$

ваційно$інвестиційного потенціалу, що стимулює розви$

ток суб'єктів господарювання.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Інноваційно$інвестиційний розвиток матеріально$тех$

нічної бази підприємств України повинен базуватися на:

— активній участі держави задля підтримки сталості

розвитку підприємств;

— визначенні пріоритетних галузей для зовнішньо$

го та внутрішнього інвестування й інновацій;

— обранні ефективної довготривалої стратегії еко$

номічного зростання підприємства;

— ефективному моніторингу ринку, вивченню кон$

курентного середовища;

— ресурсозабезпеченості підприємства.

 Вважаємо, проблеми інноваційно$інвестиційного

розвитку матеріально$технічної бази підприємств в умо$

вах сучасної економіки країни потребують негайного

вирішення. Підприємства за обставини структурних і

функціональних змін економіки завдяки інвестуванню

в інноваційно$інвестиційну діяльність можуть досягти

високих економічних показників, зокрема зростання

прибутку та збільшення обсягу виробництва продукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова геополітична ситуація зосередила значний

економічний та політичний інтерес на розвиткові Украї$

ни як на географічному центрі Європи. Єдиним можли$

вим шляхом подальшого розвитку економіки України є

поєднання вітчизняних інноваційних досягнень з пере$

довим інноваційним досвідом європейських країн. Май$

данчиком такого поєднання можуть слугувати регіони

України, адже саме в них зосереджено колосальний

інноваційний потенціал, активація якого дозволить за$

безпечити стабільне економічне зростання на довго$

строкову перспективу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні дослідження інновацій$

но$інвестиційної діяльності промислових підприємств

УДК 332.1

Р. С. Зубков,
к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Миколаївський міжрегіональний
інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
УКРАЇНИ

R. Zubkov,
PhD in Economics, st. lecturer of the Department of Enterprise Economics.
Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

THE MAIN SOURCES OF FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

У статті розглядаються актуальні проблеми інноваційно�інвестиційної діяльності промисло�
вих підприємств Причорноморського регіону України. Автором подано структуру джерел фінан�
сування інноваційної діяльності на промислових підприємствах Причорномор'я.

The article deals with actual problems of innovative�investment activity of the industrial enterprises
of the black sea region of Ukraine. The author presents the structure of sources of financing of
innovative activity at industrial enterprises of the black sea.

Ключові слова: інновація, Причорноморський регіон, промислові підприємства, інвестор.

Key words: innovation, the black sea region, industrial enterprises, the investor.

України висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіж$

них вчених: В. Александрової, Л. Антонюка, Ю. Бажа$

ла, П. Бубенка, В. Гейця, В. Гриньової, Г.Демченко, О. Єр$

макової, С. Ілляшенка, М. Ситницького, П. Хорів, С. Фір$

сової, Л. Федулової, Д. Черваньова та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявлення та аналіз джерел

фінансування інноваційної діяльності підприємств При$

чорноморського регіону України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток інноваційно$інвестиційної діяльності про$

мислових підприємств також варто розглядати, в розрізі

технологічних укладів. Згідно з даними Інституту еко$

номічного прогнозування Академії наук України, май$

же 60% обсягу промислової продукції приходиться на
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3$й технологічний уклад, 38% — на 4$й уклад, у той час

коли світові тенденції демонструють інноваційний про$

рив 5—6$го технологічного укладу, тобто розвиток

складної обчислювальної техніки, сучасних видів озб$

роєнь, програмного забезпечення, авіаційної промис$

ловості, телекомунікацій і створення нових матеріалів

тощо.

Для проведення комплексного дослідження іннова$

ційної активності промислових підприємств Причорно$

морського регіону вважаємо необхідним провести

аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності

підприємств Причорноморського регіону України (табл.

1).

Джерела фінансування інноваційної діяльності про$

мислових підприємств складаються з власних коштів,

коштів вітчизняних та іноземних інвесторів та інших

джерел. Моніторинг обсягів та джерел фінансування

інноваційної діяльності промислових підприємств При$

чорномор'я період з 2011 по 2015 рр. показав, що за

цей період фінансування інноваційної діяльності спос$

Рік 
Загальна 
сума 
витрат 

У тому числі за рахунок коштів

власних вітчизняних
інвесторів 

іноземних
інвесторів 

інші
джерела 

Миколаївська область 
2011 403040,7 396895,7 – – 6145,0
2012 362203,2 283633,2 1894,6 73233,3 3442,1
2013 716449,3 172141,3 5256,1 539051,9 –
2014 606789,6 555356,6 3107,0 48326,0 –
2015 291578,5 282762,2 …1 …1 …1 

Одеська область
2011 172502,5 147514,3 – – 24988,2
2012 1497384,8 135902,7 – 600005,6 761476,5 
2013 91028,7 88310,1 – – 2718,6
2014 323891,6 320582,3 – – 3309,3
2015 49670,7 39642,8 – – 10027,9

Херсонська область
2011 80122,9 78010,7 1313,7 – 798,5
2012 154584,6 152817,4 – – 1767,2
2013 161367,6 154923,5 – 6407,1 37,0
2014 90461,7 77753,1 570,2 3576,2 8562,2 
2015 70130,5 60900,5 1800,0 – 7430,0

Таблиця 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств
Причорноморського регіону України за період 2011—2015 рр., тис. грн.

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності

інформації.
Джерело: складено на основі [1; 2; 3].

Таблиця 2. Інноваційна активність промислових підприємств Причорноморського регіону
України за період 2011—2015 рр.,тис. грн.

Примітка: 1 У зв'язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної

діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх років є
некоректним.

Джерело: складено на основі [1; 2; 3].

Роки Загальна сума 
витрат 

У тому числі за напрямами 

дослідження і 
розробки1 

у тому числі 
Придбання 
нових 

технологій 

Підготовка 
виробництва 
для впро-
вадження 
інновацій 

Придбання 
машин та 
обладнання 
пов'язані з уп-
ровадженням 
інновацій 

Інші 
витрати Внутрішні 

НДР 

Зов-
нішні 
НДР 

Миколаївська область 
2011 403040,7 221839,9 217625,4 4214,5 361,8 х 157643,3 23195,7
2012 362203,2 139230,0 136989,6 2240,4 736,1 х 211690,2 10546,9
2013 716449,3 609825,8 597877,4 11948,4 3460,0 х 87053,2 16110,3
2014 606789,6 187412,2 184965,6 2446,6 110,8 х 418046,8 1219,8
2015 291578,5 231938,7 228761,5 3177,2 422,4 х 52794,3 6423,1

Одеська область 
2011 172502,5 4397,8 4271,4 126,4 25,2 х 166732,2 1347,3 
2012 1497384,8 26339,9 4626,8 21713,1 1610,2 х 1460535,3 8899,4 
2013 91028,7 4358,0 3969,6 388,4 22,9 х 85481,6 1166,2 
2014 323891,6 960,6 661,3 299,3 2,2 х 321468,4 1460,4 
2015 49670,7 6537,9 6393,9 144,0 462,9 х 42414,1 255,8 

Херсонська область 
2011 80122,9 9825,3 7541,1 2284,2 3,9 х 28654,1 41639,6 
2012 154584,6 12432,5 10065,4 2367,1 1,0 х 49435,1 92716,0 
2013 161367,6 7180,6 6474,0 706,6 25,5 х 136597,3 17564,2 
2014 90461,7 11315,3 6076,8 5238,5 77231,9 х 674,0 1240,5 
2015 70130,5 4104,6 3953,8 150,8 65957,8 х – 68,1 
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терігається, як зростання, так і зменшення фінансуван$

ня інноваційної діяльності. Як приклад, найбільша сума

витрат на інноваційну діяльність у Миколаївській та Хер$

сонській областях було зафіксовано у 2013 році

716449,3 та 161367,6 тис. грн. відповідно, Одеській об$

ласті максимальне значення фінансування було у 2014

році, яке склало 1497384,8 тис. грн.

Водночас слід відмітити, що у 2014 році можна про$

стежити тенденцію до зменшення фінансування іннова$

ційної діяльності, також у Миколаївській області обсяг

фінансування за рік зменшився на 109659,7 тис. грн. або

на ($18,1%), це саме стосується і Херсонщини   ($8,4%).

В Одеській області прослідковується протилежна тен$

денція, після втрати позицій у 2013 році показник почав

стрімко зростати і майже в тричі перевищив значення

2013 року (+255,81%).

Розподіл витрат за напрямами коштів свідчить про

збільшення рівня фінансування власних досліджень по

кожній з областей Причорноморського регіону. Не мож$

ливо оминути увагу той аспект, що велика доля припа$

дає на статтю інші джерела, особливо по Одеській об$

ласті у 2012 році 761476,5 тис. грн., по іншим областям

залученні кошти є незначними (табл. 1).

Протягом періоду спостереження максимальний

інтерес з боку інвесторів до Миколаївської області був

у 2012—2014 рр. Одеська область особливо зацікави$

ла інвесторів у 2012 році, залучивши іноземних коштів

у сумі 600005,6 тис. грн. Менш за все зацікавлені іно$

земні інвестори вкладати кошти в промислові підприє$

мства Херсонщини (табл.1).

У зв'язку з тим, що Державна служба статистики

України виконує вимоги Закону України "Про держав$

ну статистику" щодо конфіденційності інформації, да$

ний аспект не можливо більш деталізовано розкрити.

Вітчизняні інвестори були активно зацікавлені щодо

фінансування розвитку підприємств лише в Мико$

лаївській області.

Аналіз структури та обсягів витрат на інноваційну

діяльність свідчить, що на технологічні інновації у

2011—2015 рр. із загального обсягу витрат переваж$

на частка коштів витрачена на придбання машин та об$

ладнання пов'язані з упровадженням інновацій. Так, у

Одеській області в 2012 році, значення цього показни$

ка досягло 1460535,3 тис. грн. натомість у Миколаїв$

ській області особлива увага промислових підприємств

зосереджена на дослідженнях і розробках, загальна

сума витрат яких досягла максимального значення у

2013 році і склала 609825,8 тис. грн. Менше всього

організації Одеської області зацікавлені у зовнішніх

НДР, відповідний показник протягом 2013—2015 по$

стійно знижується ($62,93%), у Миколаївській області

спостерігається його пікове значення лише у 2013 році

11948,4 тис. грн. Щодо придбання внутрішніх НДР, то

характерна тенденція "стрімкого коливання" по кожній

області регіону, підприємства то активно фінансують

внутрішні розробки, то швидкими темпами скорочують

видатки.

Виходячи зі статистичних даних таблиці 2, можна

дійти висновку, що у придбанні нових технологій заці$

кавлені лише промислові підприємства Херсонщини, які

вклали максимально коштів у 2014—2015 рр. на загаль$

ну суму 143189,7 тис. грн.

ВИСНОВКИ
Компаративний аналіз джерел фінансування іннова$

ційної діяльності промислових за період з 2011 по 2015

рр. показав, що за цей період фінансування інноваційної

діяльності спостерігається, як зростання, так і зменшен$

ня фінансування інноваційної діяльності. Найбільша сума

витрат на інноваційну діяльність у Миколаївській та Хер$

сонській областях було зафіксовано у 2013 році —

716449,3 та 161367,6 тис. грн. відповідно, Одеській об$

ласті максимальне значення фінансування було у 2014

році, яке склало 1497384,8 тис. грн. Простежується тен$

денція до скорочення фінансування інноваційної діяль$

ності, у Миколаївській області обсяг фінансування за рік

зменшився на 109659,7 тис. грн. або на ($18,1%), це саме

стосується і Херсонщини — ($8,4%).

Аналіз структури та обсягів витрат на інноваційну

діяльність свідчить, що на технологічні інновації у

2011—2015 рр. із загального обсягу витрат переважна

частка коштів витрачена на придбання машин та облад$

нання пов'язані з упровадженням інновацій. Так, у

Одеській області в 2012 році, значення цього показни$

ка досягло 1460535,3 тис. грн. натомість у Миколаївській

області особлива увага промислових підприємств зосе$

реджена на дослідженнях і розробках, загальна сума

витрат яких досягла максимального значення у 2013

році і склала 609825,8 тис. грн.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічні перетворення в Україні багато в чому

визначили роль і значення управління земельними

відносинами і земельними ресурсами. Це пов'язано з

тим, що земля, крім її нетрадиційних властивостей, ста$

ла об'єктом правовідносин і об'єктом нерухомості [8,

с. 4]. На сьогодні сучасний стан земельних ресурсів є

кризовим, земельні відносини не врегульовані, відсутні

механізми та інструменти ефективного управління зем$

лекористуванням, у тому числі й на рівні місцевого са$

моврядування. Рівень управління земельними ресур$

сами повинен відповідати концепції сталого розвитку
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та визначати економічні моделі і механізми регулюван$

ня ринкових процесів у сфері земельних відносин.

Іншими словами, регулювання процесу управління зе$

мельними ресурсами місцевих територіальних громад,

включає в себе складну систему еколого$економічних

імперативів, що забезпечують підвищення якісного

рівня комплексного контролю за використанням зе$

мельно$ресурсного потенціалу і природоохоронної

діяльності. У зв'язку з цим зміцнення екологічної ком$

поненти цієї сфери буде сприятливо впливати на ста$

лий розвиток території, а також ефективне землеко$

ристування.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам ефективного управління землекористу$

ванням присвячено праці відомих вітчизняних вчених

зокрема, в працях О.С. Будзяк, В.В. Горлачука, А.С. Да$

ниленка, Д.С. Добряка, Л.Я. Новаковського, А.Я. Со$

хнича, М.Г. Ступеня, А.М. Третяка, та ін. Вирішенню на$

укових питань з структуризації та інформатизації управ$

ління земельними ресурсами присвячені праці таких

вітчизняних вчених, як А.С. Бордюжа, Д.І. Бабміндри,

Є.В. Мішеніна, М.М. Миргород, М.Х. Шершуна, О.І. Шку$

ратова та ін. Традиційна методологія досліджень про$

блем раціоналізації землекористування цими вченими

не в повній мірі відображає еколого$економічний ме$

ханізм управління процесом сільськогосподарського

землекористування. У зв'язку з цим, виникає необхід$

ність формування еколого$економічного механізму

структуризації процесу землекористування, який забез$

печить умови раціонального використання і охорони

земель.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в теоретико$методичному об$

грунтуванні еколого$економічного механізму структу$

ризації процесу землекористування на місцевому рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сьогодні земельні ресурси є одними з найважли$

віших ресурсів, які в повній мірі підтримують економіч$

ний потенціал, і при їхньому раціональному викорис$

танні стають надійним джерелом екологічної рівноваги

в рамках будь$якої територіальної одиниці. Земельні

ресурси як головний природний компонент володіють

екологічними властивостями (впливають на стан довкі$

лля); економічними властивостями (покликані підтриму$

вати економічний потенціал органів місцевого самовря$

дування на високому рівні); соціальними властивостя$

ми (безпосередньо створюють умови для сприятливого

проживання населення і забезпечують продуктами хар$

чування та іншими матеріальними цінностями); природ$

ними властивостями (є складовою частиною самої при$

роди) [1, c. 16].

Система збалансованого використання земельних

ресурсів територіальних громад передбачає процес, за

допомогою якого земле господарювання забезпечує

дохідність приватних організацій та бюджету. У зв'язку

з цим на місцевому рівні вирішуються такі питання з охо$

рони довкілля та земельних ресурсів зокрема: вдоско$

налення нормативно$правового забезпечення управлі$

ння землекористуванням; проведення земельно$оціноч$

них робіт; проведення еколого$економічної політики з

оцінки землекористування; створення сприятливих умов

для формування збалансованого землекористування;

створення сприятливих екологічних умов і здійснення

землеохоронних заходів; встановлення контролю за

використанням природних ресурсів [2—4; 7].

Необхідною умовою для реалізації вищевказаних

завдань являється удосконалення критеріальних

підходів, які направлені на покращення результативних

показників екологічної та соціально$економічної діяль$

ності одночасно з підвищенням рівня правового забез$

печення процесів використання об'єктів нерухомості в

сфері землекористування, забезпечення інвестиційної

привабливості окремих регіонів та адміністративних

територій з метою залучення достатнього рівня інвес$

тицій для забезпечення ефективності природоохорон$

ної діяльності та підвищення економічних показників

розвитку територій. Окрім цього, виникає необхідність

формування чіткої соціально$економічної політики

суб'єктів господарювання, яка була б направлена на

екологізацію виробництва на рівні окремих господарю$

ючих суб'єктів.

Загалом, землекористування можна описати як про$

цес розробки системи управління земельними ресурса$

ми, охорони навколишнього середовища та забезпечен$

ня екологічної безпеки певної території. Такий підхід

зумовлює необхідність формування обмежувальних

заходів та забезпечення прийнятного рівня контролю

на місцевому рівні для гарантування стійкого землеко$

ристування в процесі сільськогосподарської діяльності

[7]. Окрім цього, необхідно приймати до уваги еко$

номічні показники та особливості певної території чи

окремого економічного об'єкта для розрахунку його

економічного потенціалу при впровадженні природо$

охоронних заходів та формування збалансованого зем$

лекористування [5]. Регулювання таких процесів має

забезпечуватись власниками згаданих ресурсів та но$

сити комплексний характер, характеризуватись чіткою

структурою та системою інструментів для економічно$

го обгрунтування впроваджених заходів. Іншими сло$

вами, процес управління землекористуванням повинен

базуватись на комплексному підході до формування

управлінських рішень за умов екологічних обмежень як

в питаннях економічного розвитку, так і в питаннях при$

родоохоронної діяльності на всіх рівнях [1; 4].

Доцільно зазначити, що всі вищевказані дії повинні

проходити при суворому контролі з боку органів дер$

жавної влади та при такому підході можна судити про

економічний розвиток територіальної одиниці з дотри$

манням всіх екологічних вимог. Для досягнення мети

раціонального землекористування, управлінська політи$

ка органів місцевого самоврядування покликана ство$

рити сприятливі умови для: ефективного реформуван$

ня власності земельних ресурсів; встановлення ефек$

тивної системи стимулювання з використанню земель$

но$ресурсного потенціалу та охорони навколишнього

середовища; формування системи еколого$економічно$

го управління раціонального землекористування.

Результати оцінки системи землекористування на

місцевому рівні показали, що важливим компонентом

цього процесу є показники вартісної оцінки земельно$

ресурсного потенціалу, які крім прямих своїх функцій

істотно впливають як на організаційно$господарські

аспекти цього процесу, так і на формування ефектив$

ної землеохоронної діяльності, що в повній мірі забез$

печує екологічну стійкість територій. При оцінці ефек$

тивності землекористування в рамках територіальних

громад застосовуються відповідні методи розрахунку

вартісних показників кожного об'єкта, які впливають на

формування системи еколого$економічного управління

землекористуванням.

Вплив сучасного механізму управління земельними

ресурсами на структуризацію процесу землекористуван$

ня негативно проявляється при плануванні та здійснен$
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ня ефективної системи природоохо$

ронної діяльності в цілому. Доціль$

но зазначити, що рівень планових

рішень і ступінь розробленості ком$

плексної проектної документації,

спрямованої на раціональне облаш$

тування територіальних одиниць, не

в повній мірі відповідає екологічній

безпеці землегосподарських систем

в цілому. Отже, в цих процесах важ$

лива роль повинна відводитися ком$

плексній еколого$економічній оцінці

земельних ресурсів з використанням

інформаційних технологій, в яких

були б представлені узагальнені дані

про їх якісний, правовий і госпо$

дарський стан [2]. З цією метою до$

цільно розробляти комплексні про$

грами, які включали б в себе перелік

природоохоронних заходів, що ви$

конуються, терміни їх реалізації та

плановані обсяги інвестиційних вкла$

день.

Проте відсутність ефективної інформаційно$ресур$

сної бази щодо стану територіальних одиниць не дає

можливості інтегрального визначення показників еко$

лого$економічної ефективності здійснення цих заходів.

Усуненню цієї невідповідності повинен сприяти процес

еколого$економічної оцінки земельно$ресурсного по$

тенціалу території, який повинен включати визначення

кількості і якості потенційних земельних ресурсів і по$

треб у них при заданих обсягах виробництва і розвитку

територій.

Екологічний аспект будь$якої територій місцевого

значення має передбачати, в тому числі, дотримання

якісних характеристик довкілля, (кількість викидів і

скидів, обсяг відходів) відомості про які акумулюються

в інформаційній базі даних відповідної територіальної

громади. І з цієї точки зору здійснюється еколого$еко$

номічна оцінка стану навколишнього середовища,

землекористування та інших її компонентів, використо$

вуючи при цьому інтегральний підхід до вирішення цьо$

го завдання. Тому інформаційна база даних, яка ство$

рюється, для цих цілей, повинна включати відомості про

стан грунтового покриву, рослинності, а також про стан

інфраструктури [1, с. 18].

Для інтегрального обчислення відповідних показ$

ників оцінки навколишнього середовища залучають дані

еколого$економічного, соціального, інформаційного,

інноваційного, інвестиційного характеру, а також про$

сторово$територіальний дані [6]. Критерії та показни$

ки, що використовуються для обгрунтування еколого$

економічної ефективності землекористування на місце$

вому рівні повинні формуватися на базі різних інфор$

маційних ресурсів. У деяких випадках виникає не$

обхідність удосконалення процесу обгрунтування зем$

лекористування для різного цільового призначення з

урахуванням виробничої орієнтації окремих територій.

В багатьох випадках агрегація цих компонент без до$

статнього інформаційного забезпечення складний, ба$

гатоетапний процес. Процес агрегації цих компонент по$

чинається з визначення вагових коефіцієнтів по кожно$

му з напрямів природоохоронної діяльності. Структур$

но$логічну схему інформаційного забезпечення земле$

охоронної діяльності на місцевому рівні зображено на

рисунку 1.

Таким чином, просторова функція територіальної

одиниці виступає головною сполучною ланкою форму$

вання та розвитку землеохоронної діяльності, що доз$

волить органам місцевого самоврядування здійснюва$

ти як створення спеціалізованих інформаційних баз і баз

на місцевому рівні, так і застосування їх для обгрунту$

вання ефективності заходів.

Доцільно зазначити, що формування і розвиток при$

родоохоронної діяльності на місцевому рівні ще в не$

достатній мірі забезпечено як нормативно$правовими

[5], так і інформаційними ресурсами, що провокує про$

мислові та інші виробничі підприємства в недостатній

мірі приділяти увагу випуску екологічно безпечної про$

дукції. Тому інтенсивний розвиток певної території істот$

но вплине не тільки на вдосконалення законодавчої бази

і створення ефективних місцевих інформаційних служб,

а й на формування сприятливих умов для їх застосуван$

ня у вирішенні проблем природоохоронної властивості

на більш високому рівні, що вплине на якість навколиш$

нього середовища і здоров'я населення [7].

Варто зазначити про певні недоліки існуючих мето$

дик інтегрування сукупності показників до єдиного агре$

гованого стану або індексу, які обумовлюють необхід$

ність спрощення даної процедури, зниження її вартості

та формування ефективного способу реалізації на всіх

рівнях землеохоронної діяльності на місцевому рівні.

Виходячи з цього, з урахуванням різноманіття форм

і методичних підходів формуються повноваження

органів місцевого самоврядування щодо охорони зе$

мельних ресурсів як цілісної системи, до яких необхід$

но перш за все віднести [6; 9]: розроблення єдиних норм

і правил щодо екологічної реабілітації всіх землегос$

подарських об'єктів; здійснення зонування територій з

врахуванням екологічних, економічних та соціальних

чинників; вибір способів формування цільової програ$

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗЕМЛЕОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  

Нормативно-
правова база 

 

Контроль за станом навколишнього 
природного середовища 

 

Підготовка фахівців екологічного 
спрямування 

 

Інформаційна 
база 

 

Моніторинг 
землекористування

База оподаткування 
земельних ресурсів 

 

Система управління 
землекористуванням 
на місцевому рівні 

 

Особливості еколо-
гічної реабілітації 

Рис. 1. Структурно<логічна схема інформаційного
забезпечення землеохоронної діяльності на місцевому рівні

Джерело: сформовано автором на основі [1; 6; 8].
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ми щодо усунення негативних наслідків; впровадження

інноваційних підходів у процесі здійснення землеохо$

ронних заходів; формування інвестиційної складової

всього процесу.

Тому формування еколого$економічного та інфор$

маційного механізму управління землекористуванням,

як окремої підсистеми загального управлінського про$

цесу на місцевому рівні, повинна включати врахування

наступних пріоритетів:

— вдосконалення інфраструктурного забезпечен$

ня природоохоронної діяльності;

— розробка землеохоронних програм та проектів;

— вдосконалення нормативно$правового забезпе$

чення управління землекористуванням на місцевому

рівні;

— створення сприятливих умов для екологічної ре$

абілітації землегосподарських систем територіальних

громад;

— створення ефективної системи контролю за ста$

ном довкілля та процесом землекористування;

— впровадження інноваційних в процес управління

природоохоронною діяльністю із застосуванням інфор$

маційних технологій.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, одним з найважливіших елементів організації

системи збалансованого землекористування виступає

формування чіткої природоохоронної політики, розроб$

ка та впровадження ефективних землеохоронних за$

ходів. На підставі викладеного можна зробити виснов$

ки, що сформовані ринкові відносини істотно вплива$

ють на весь процес використання охорони і оцінки зе$

мельних ресурсів з урахуванням екологізації цього на$

пряму, а також визначення чіткої політики у створенні

ефективної системи природоохоронної діяльності в

рамках територіальної одиниці.

Таким чином, формування еколого$економічного

механізму структуризації процесу землекористування

обумовлює необхідність вироблення і застосування кри$

теріальних підходів інформаційного забезпечення ви$

користання земель територіальних громад. Головним

завданням еколого$економічного механізму формуван$

ня системи управління на місцевому рівні є врахування

інтересів усіх груп землекористувачів з метою збере$

ження довкілля та оптимального розподілу земельних

ресурсів. Враховуючи це, доречно розглядати запропо$

нований еколого$економічний механізм як сукупність

функціональних підсистем, які забезпечують ефек$

тивність взаємодії різних груп землекористувачів та уз$

годження їх екологічних, економічних та соціальних

інтересів в процесі здійснення господарської діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміни, що відбуваються в економіці, вимагають інтерп$

ретації основних термінів і понять обліку в контексті фор$

мування економіки нового інформаційного суспільства. Так,

все більше стає зрозумілим, що інвестований у бізнес капі$

тал у вигляді внесків власників чи засновників є лише засо$

бом отримання економічних вигод у майбутньому. Потрібен

ресурс, який зміг би ефективно використати власний капі$

тал та забезпечити реалізацію мети суб'єкта господарюван$

ня. Потужною рушійною силою стає орієнтація на викорис$

тання інтелектуального, творчого, креативного потенціалу.

Спостерігається домінування створення й експлуатації но$

вих ідей і знань. Економіка інформаційного суспільства пе$

редбачає персоніфікацію капіталу і набуття особистістю

вартісних характеристик. Тобто підлягають оцінці індивіду$
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PECULIARITIES OF INTELLECTUAL CAPITAL ASSESSMENT

Останнім часом ринок капіталу зазнає суттєвих змін. Постає необхідність пошуку факторів,
що дозволили б отримати максимальний ефект від використання ресурсів підприємств. Мате�
ріальних ресурсів сьогодні недостатньо, більш актуальними є технології, люди, їх досвід та
професіоналізм. Об'єктивною необхідністю економіки інформаційного суспільства є визначення
та оцінка інтелектуального капіталу як рушійної сили ефективного функціонування підприєм�
ства. Предметом дослідження стали методи оцінки інтелектуального капіталу та особливості
відображення його в бухгалтерському обліку, зокрема, розглянуто поняття синергетичного ка�
піталу в обліку. Метою дослідження є визначення комплексної системи оцінки інтелектуально�
го капіталу. Запропоновано підприємствам оцінювати складові інтелектуального капіталу та
розробляти власну модель внутрішньої звітності з метою його оцінки, ефективного викорис�
тання та визначення реальної ринкової вартості бізнесу.

Capital Market is essentially changing lately. It is necessary to look for different factors which
would let us get the highest possible effect of using enterprise resources. Nowadays it's not enough
to have physical resources but technology and people with their skills and experience are gaining
current importance. Information society economy urgently demands definition and assessment tools
of intellectual capital as an incentive of effective enterprise operating. The subject of this research
is the ways of intellectual capital estimation and peculiarities of it's reflection in accounting.
Synergetic capital in accounting is also studied in this research. The aim of this research is an
assessment of intellectual capital complex estimation system. The enterprises are offered to estimate
intellectual capital components and develop their own model of internal statements to evaluate it,
use it effectively and definite enterprise real cost.
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альні інтелектуальні, професійні, працездатні якості співро$

бітників, їх потенційні можливості в сфері діяльності підприє$

мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зараз як за кордоном, так і в Україні, тривають дискусії

щодо визначення економічної суті поняття "інтелектуальний

капітал". Але найбільша складність виникає у формуванні

об'єктивних та точних критеріїв його оцінки, його вимірю$

вання та відображення в бухгалтерській системі та звітності.

А без такої оцінки підприємства ринкової економіки не мо$

жуть обійтися при продажі бізнесу, зміні власника, залученні

додаткових інвестицій та в багатьох інших ситуаціях.

Цим питанням присвячені праці Ф.Ф. Бутинця, О.Б. Бут$

нік$Сіверського, І.В. Жураковської, С.Ф. Голова, Н.М. Ма$
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люги, Г.Г. Кірейцева, К. Свейбі та інших відомих вчених.

Також і для практиків актуальними є питання щодо визна$

чення інтелектуального рівня персоналу, отримання об'єк$

тивної інформації щодо потенційних можливостей його ви$

користання, підвищення з метою отримання максимально$

го підприємницького результату.

Сьогодні спостерігаємо, що світова промислова еконо$

міка поступається інформаційній, інтелектуальній економіці,

суть якої полягає в отриманні достатньо високих прибутків

на малій базі капіталу та оптимальній кількості працюючих.

Досвід показує, що в економіці, яка найбільше спирається

на ідеї та в меншому — на фізичний капітал, різко зростає

вірогідність реалізації успішних проектів. Як зазначає про$

фесор Бутнік$Сіверський О.Б, найбільш міцною рухомою

силою стає сила ідей [1].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною проблемою, на нашу думку, є відсутність в

українському законодавстві комплексної системи оцінки інте$

лектуального капіталу. Зазначене і визначає мету нашого

дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Потенційно, в найближчий час, в Україні швидкими тем$

пами розвиватиметься інвестиційний ринок. Підприємства

повинні бути готові до цього. Заздалегідь слід потурбувати$

ся про формування реальної вартості компанії чи бізнесу.

На сьогодні маємо деякі проблемні моменти в нормативно$

му забезпеченні обліку інтелектуального капіталу.

Так, з точки зору бухгалтерського обліку, інтелектуаль$

ний капітал включає нематеріальні активи, що відображені

на балансі підприємства (інтелектуальна власність), та знан$

ня, які не відображені в обліку — знання працівників, їх

вміння, організаційна культура тощо. Та слід відмітити, що

в новому інформаційному суспільстві такі складові інтелек$

туального капіталу мають суттєву вагу, тому не враховувати

їх не можна.

Згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" первісна

вартість нематеріального активу, зокрема, об'єкта права

інтелектуальної власності, створеного підприємством, вклю$

чає прямі витрати на його створення, а придбаного — вит$

рати на його придбання [п. 17, 5]. Тобто рекомендується

застосування витратного підходу.

Однак в умовах нової інформаційної економіки ви$

значена таким чином вартість не відповідає реальній вар$

тості, що встановлюється ринком. У результаті виникає ве$

личезний розрив між балансовою вартістю фірми та її рин$

ковою капіталізацією. Тому в літературі зустрічаємо багато

критики щодо використання витратного методу. Зокрема,

Н.М. Малюга вважає, що це призводить до:

— заниження вартості майна підприємства;

— заниження витрат підприємства в частині нематері$

альних витрат і амортизаційних відрахувань спричиняє не$

виправдане заниження собівартості і завищення прибутку;

— заниження собівартості спричиняє неповне відшко$

дування реальної суми поточних витрат з виручки підприєм$

ства [3].

В економіці, окрім витратного, існують такі групи ме$

тодів як ринковий та доходний. Ці методи застосовуються

залежно від кожного конкретного об'єкта прав інтелекту$

альної вартості. Часто використовують і комплексний ме$

тод.

Суть ринкового методу полягає в тому, що обчислюєть$

ся різниця між ринковою капіталізацією компанії і власним

капіталом її акціонерів. Отримана величина розглядається

як вартість її інтелектуального капіталу або нематеріальних

активів.

Вважаємо об'єктивним та раціональним підхід, що зас$

тосовують сучасні дослідники з обліку інтелектуального

капіталу, суть якого полягає у доведенні первинної вартості

об'єктів прав інтелектуальної вартості (вартість матеріаль$

ної складової), що формується згідно П(С)БО 8, п. 17, до

вартості, сформованої активним ринком за рахунок відоб$

раження в бухгалтерському обліку вартості синергетично$

го капіталу (вартість ідеальної складової) [п.7, 5].

Що ж це за синергетичний капітал? В різноманітних га$

лузях науки широко використовується поняття синергетич$

ний ефект. У цілому, це сумарний ефект, який полягає у тому,

що при взаємодії двох або більше факторів їхня дія суттєво

переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді

простої їхньої суми. Але в економіці це означає результат

інтегративної взаємодії елементів економічної системи, який

може приводити до зміни її якісного стану. Відповідно, в бух$

галтерському обліку вартісне вираження синергетичного

ефекту, що виникає в результаті взаємодії інтелектуальних

активів, доречно відображати в активі, а джерело його ут$

ворення, синергетичний капітал — у пасиві балансу. Підтри$

муємо думку вчених які пропонують синергетичні ефекти,

що виникають, відображати в активі балансу на субрахунку

193 "Синергетичні ефекти", оскільки вони є результатом

взаємодії активів, як і гудвіл. А для врівноваження балан$

сового рівняння в пасиві пропонують введення рахунку "Си$

нергетичний капітал" з відображенням його у складі додат$

кового капіталу на рахунку 428 [2].

Передумовою такого проведення є визнання синерге$

тичних ефектів та їх оцінка. Вартість синергетичного ефек$

ту розраховується як різниця між ринковою вартістю об'єкту

права інтелектуальної вартості, що сформувалась на актив$

ному ринку та первісною вартість створеного об'єкту права

інтелектуальної вартості згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні

активи". Наведена методика бухгалтерського відображен$

ня синергетичних ефектів дозволить наблизити облікову

вартість активів підприємства до реальної вже на момент їх

введення в експлуатацію.

Інакше кажучи, вартість сучасних компаній в основно$

му визначається наявністю в них інтелектуального капіталу

поряд з іншими видами капіталу. Разом з тим, говорити про

його вартість слід з обережністю, так як вона багато в чому

складається з елементів, які в принципі не продаються і,

отже, не мають вартості в загальноприйнятому сенсі. Тому

доцільно визначати вартість компанії чи вартість бізнесу в

цілому. Існує багато методів вимірювання та обліку інтелек$

туального капіталу, які були розроблені спеціально для цілей

внутрішнього управління, однак адаптація їх на підприєм$

ствах і організаціях в світі йде повільно.

В Україні на сьогодні існує складність у питаннях гар$

монізації категорії власний капітал з точки зору фінансово$

го менеджменту та бухгалтерського обліку. Значний вплив

на побудову обліку власного капіталу має структура, на яку

в свою чергу впливають організаційно$правова форма

підприємства, форма власності, розмір, мета діяльності та

інші. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

повинна спрямовуватись на зменшення складності управлі$

ння власним капіталом, пов'язаної з безперервними зміна$

ми у процесі поточної діяльності економічного суб'єкта. Вва$

жаємо, що вагомим чинником, що зміг би забезпечити по$

єднання менеджменту та організацію бухгалтерського об$

ліку є ресурс, який характеризує знання, інтелектуальний

потенціал організації. Він є основою інтелектуального капі$

талу. Це поняття в економічній теорії появилося не так дав$

но, тому вимагає розгляду та досліджень.

К.Е. Свейбі, аналізуючи наявні інструментарії оцінки

інтелектуального капіталу, ще в 2010 році писав: "Основною

проблемою вимірювальних систем є те, що неможливо ви$

міряти соціальні явища з науковою точністю. Всі вимірю$

вальні системи, у тому числі традиційний бухгалтерський

облік, покладаються на офіційні вимірники, такі як долари,

євро, та інші, які далекі від реальних подій або дій, які вик$
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ликали це явище. Це створює основні невідповідності між

очікуванням менеджерів, обіцянками розробників методу,

та тим, що ці системи можуть насправді досягти. Тоді ці си$

стеми стають дуже крихкими і відкритими для маніпуляцій.

Таким чином, перше питання для будь$якого процесу ви$

мірювання: яка мета оцінки і для кого?" [6].

 Ерік Свейбі виділяє 25 методів вимірювання інтелекту$

ального капіталу, згрупованих у 4 категорії:

 Методи прямого вимірювання інтелектуального капіта$

лу — Direct Intellectual Capital methods (DIC). До цієї кате$

горії належать всі методи, засновані на ідентифікації та

оцінці в грошах окремих активів або окремих компонентів

інтелектуального капіталу. Після того, як оцінені окремі ком$

поненти інтелектуального капіталу або навіть окремі акти$

ви, виводиться інтегральна оцінка інтелектуального капіта$

лу компанії. При цьому зовсім не обов'язково оцінки окре$

мих компонентів складаються. Можуть застосовуватися і

більш складні формули.

Методи ринкової капіталізації — Market Capitalization

Methods (MCM). Обчислюється різниця між ринковою капі$

талізацією компанії і власним капіталом її акціонерів. Отри$

мана величина розглядається як вартість її інтелектуально$

го капіталу або нематеріальних активів.

Методи віддачі на активи — Return on Assets methods

(ROA). Відношення середнього дохід компанії до вираху$

вання податків за деякий період до матеріальних активів

компанії — ROA компанії — порівнюється з аналогічним

показником для галузі в цілому. Щоб обчислити середній

додатковий дохід від інтелектуального капіталу, отримана

різниця множиться на матеріальні активи компанії. Далі

шляхом прямої капіталізації або дисконтування одержува$

ного грошового потоку можна одержати вартість інтелек$

туального капіталу компанії.

Методи підрахунку очок — Scorecard Methods (SC).

Ідентифікуються різні компоненти нематеріальних активів

або інтелектуального капіталу, генеруються і доповідають$

ся індикатори та індекси у вигляді підрахунку очок або як

графи. Застосування SC методів не передбачає отримання

грошової оцінки інтелектуального капіталу. Ці методи

подібні методам діагностичної інформаційної системи.

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що необхідним є визначення конкретних

особистісних складових інтелектуального капіталу та фор$

мування критеріїв оцінки. Тут важливо розділити їх на два

типи. Для зовнішніх користувачів, тобто соціально спрямо$

ваних та внутрішніх — зорієнтованих для потреб менедж$

менту. Якщо із зовнішніх у вітчизняній звітності можемо

побачити такі як середньооблікова кількість штатних праці$

вників, кількість працюючих за віком і статтю, підвищення

кваліфікації, працюючі пенсіонери та інші, то інші складові

не фіксуються. Можна сказати, що тільки в окремих госпо$

дарських структурах нашої країни здійснюється аналіз та

оцінка особистісних інтелектуальних та професійних якос$

тей працівників. Цьому є ряд причин. Як уже зазначалось,

система бухгалтерського обліку на сьогодні не може дати

вартісної оцінки таким показникам. Система менеджменту

формує необхідні критерії оцінки працівників лише на стадії

їх пошуку і прийняття на роботу. Та в процесі роботи до них

фактично не застосовуються ніякі контролюючі заходи, що

давали б можливість оцінити відповідність професійності чи

майстерності конкретного працівника вимогам конкурент$

ного середовища. Так, в окремих видах діяльності, наприк$

лад в аудиторській, існують законодавчі вимоги щодо що$

річного підвищення кваліфікації сертифікованих аудиторів.

Але у більшості інших такі вимоги відсутні. Залежно від виду

та специфіки діяльності підприємства, управлінському апа$

рату слід визначити найбільш важливі для них критерії оці$

нки і сформувати їх у певного виду довідку чи звітність як

для внутрішнього користування, так і для зовнішнього. Це

мають бути дві різні форми звітності. Якщо дані внутріш$

ньої дозволять відкоригувати певні проблемні моменти в

роботі підприємства, то зовнішню звітність можна викорис$

тати для власної реклами, підвищення рейтингів, та приваб$

ливості на ринку.

Для цього можна використовувати ряд методичних

прийомів таких як анкетування, перевірка залишкових знань

зі спеціалізації, вирішення змодельованих ситуаційних задач,

потенційно пов'язаних з специфікою діяльності підприємства.

Доцільно було б розробляти власну систему показників та

принципи оцінки складових інтелектуального капіталу для

відображення у звітності. Проте, з впевненістю можна відміти$

ти, що для будь якого з підприємств, інформація про по$

тенційні інтелектуальні можливості, їх аналіз та правильні

висновки може сприяти тільки покращенню позитивного ре$

зультату діяльності. Адже інтелектуальний капітал дає мож$

ливості розвитку у довгостроковій перспективі, є стратегічним

ресурсом в умовах глобалізації та переходу до постіндустрі$

альної стадії розвитку продуктивних сил.
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THE DIRECTIONS OF РROVIDING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES
OF CONFECTIONERY BRANCH IN UKRAINE

У роботі визначено сутність конкурентоспроможності. Проаналізовано сучасний конкурент�
ний стан кондитерського ринку України, визначено його особливості. Виявлено, що українсь�
кий ринок кондитерських виробів завершив етап свого формування і знаходиться в стані жор�
сткої конкурентної протидії. Утримання і заохочення нових споживачів можливе за рахунок но�
винок продукції та пошуку нових ринків збуту (переважно за рахунок експорту).

Визначено фактори, які впливають на конкурентне середовище. Виявлено, що фактори впливу
на підприємства кондитерської галузі необхідно розглядати в розрізі впливу трьох чинників:
конкурентів, споживачів, постачальників. Розроблено пропозиції щодо підвищення конкурен�
тоспроможності підприємств кондитерської галузі України. Україна на світовому кондитерсь�
кому ринку займає значні позиції, має розгалужену товарну та географічну структуру зовніш�
ньої торгівлі, в якій експорт перевищує імпорт.

In work the essence of competitiveness is defined. The current competitive state of the
confectionery market of Ukraine is analyzed, its features are defined. It is revealed that the Ukrainian
market of confectionery finished a stage of the formation and there are in state rigid competitive
counteractions. Contents and encouragement of new consumers probably it can find at the expense
of novelties of production and search of new sales markets (generally due to export).

The factors influencing the competitive environment are defined. It is revealed that the factors
influencing the enterprises of confectionery branch need to be considered in a section of influence
of three factors: competitors, consumers, suppliers. Offers about increasing competitiveness of
the enterprises of confectionery branch of Ukraine are developed. Ukraine in the world confectionery
market takes considerable positions, has branched commodity and geographical structure of foreign
trade in which export exceeds import.

Ключові слова: конкурентоспроможність, кондитерська галузь, збутова діяльність підприємства.

Key words: competitiveness, confectionery branch, marketing activity of the enterprise.

нення певних проблем пов'язаних з визначенням пріо$

ритетних напрямків розвитку підприємств кондитерсь$

кої галузі та зміцненням їх конкурентних позицій. Та$
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кож ситуація ускладнюється зміною значної кількості

економічних параметрів, що викликано впливом фак$

торів соціально$економічного характеру на усі сфери

діяльності підприємств, що в свою чергу призводить до

зниження їхнього рівня конкурентоспроможності. Для

виходу з цієї ситуації підприємствам кондитерської га$

лузі слід звернути увагу на підвищення рівня конкурен$

тоспроможності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізом розвитку кондитерської галузі займали$

ся такі науковці як І.В. Тюха, Н.В. Кравчук, О.В. Шес$

так, Д.О. Стрельникова тощо. Питанням, пов'язаним із

сутністю конкурентоспроможності, конкурентних стра$

тегій та їх удосконалення в умовах кризи присвячено

праці А.П. Градова, Г.Б. Клейнера, І. Ансоффа, Г. Мінц$

берга, А.А. Томпсона і Дж. Стрікленда, І.П. Булєєва,

А.С. Гальчинського, М. Портера, С.І. Ожегова, А.М. Ге$

львановського, Сіваченка та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є формування пропозицій із

забезпечення конкурентоспроможності підприємств

кондитерської галузі України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Однією з найхарактерніших ознак сучасного розвит$

ку світової економіки є глобалізація, яка призвела до

появи нової форми конкуренції, що стала наслідком

виходу за межі окремої країни, виробництва, формую$

чи всесвітню глобальну систему конкурентних відносин,

яка вимагає відповідного управління. Для забезпечен$

ня стійкого розвитку підприємства необхідно забезпе$

чити стійке економічне зростання, яке є здатністю гос$

подарюючого суб'єкта нарощувати обсяги виробницт$

ва і реалізації продукції за умови підвищення ефектив$

ності використання наявних ресурсів і зменшення сту$

пеня впливу зовнішніх факторів на умови і параметри

діяльності з дотриманням принципів ефективності діяль$

ності [1].

Глобальні зміни, які відбуваються у світовій еко$

номіці, спричинені в першу чергу ресурсними обмежен$

нями економічного росту та є закономірним етапом ево$

люційного процесу. Отже, досить важливим питанням є

забезпечення питання конкурентоспроможності.

Поняття конкурентоспроможності містить у собі

великий комплекс економічних, правових та інших ха$

рактеристик, що визначають положення підприємства

на галузевому, регіональному або світовому ринку; цей

комплекс може включати характеристики товару, обу$

мовлені сферою виробництва, а також фактори, що

формують у цілому економічні умови виробництва і збу$

ту продукції [2].

У літературі існують різні підходи до визначення

змісту конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність підприємства — це:

— рівень його компетенції відносно інших під$

приємств$конкурентів у нагромадженні та використанні

виробничого потенціалу певної спрямованості та його

окремих складових, що знаходить вираження в таких

результуючих показниках, як якість продукції, прибут$

ковість, продуктивність тощо [3];

— можливість здійснення ефективної господарсь$

кої діяльності й прибуткової її реалізації в умовах кон$

курентного ринку [4];

— інтегральна властивість суб'єкта ринкових відно$

син, яка відображає його здатність формувати та утри$

мувати конкурентні переваги через нарощування та по$

кращення внутрішніх потенціалів в умовах певного кон$

курентного ринку у конкретний момент часу [5].

Важливим елементом системи забезпечення належ$

ного рівня конкурентоспроможності підприємства,

ефективного ведення його господарської діяльності як

на внутрішньому (національному), так і на зовнішніх

ринках є її оцінка. У процесі оцінювання конкурентосп$

роможності підприємства виявляються сильні і слабкі

сторони його діяльності, можливості та потенційні заг$

рози, що в підсумку дає можливість ефективно плану$

вати та розвивати діяльність на основі конкурентних

переваг.

Конкурентне середовище виробничого підприєм$

ства складається з багатьох факторів, але найбільш ва$

гомими вважаємо фактори формування інтенсивності

конкуренції в галузі, а саме:

1. Вплив конкурентів, який формується за рахунок

таких показників як: кількість, бар'єри виходу з ринку в

разі невдачі, рівність сил учасників, розмір більшості

учасників, однорідність потреб споживачів [6].

2. Вплив споживача, який можна розглядати як су$

купність кількості споживачів, обсягу їх фінансового по$

тенціалу та можливого обсягу формування попиту на

продукт, організованість (консолідація) споживачів,

обсяг закупок, складність переходу до конкурентів, чут$

ливість споживача до змін зовнішнього середовища,

рівень потреби в продукті.

3. Вплив постачальників визначається типом ринку та

формує силу позиціонування постачальника за такими

факторами як: кількість постачальників, фінансовий та

управлінський потенціал постачальників, ступінь консо$

лідації, стратегічна важливість продукції, що виробляєть$

ся, обсяг можливих втрат при зміні постачальника [7].

Основними умовами забезпечення конкурентоспро$

можності є [8]:

— застосування наукових підходів до стратегічно$

го менеджменту;

— забезпечення єдності розвитку техніки, техно$

логії, економіки, управління;

— застосування сучасних методів дослідження й

розробок (ФСА, програмно$цільове планування, теорія

прийняття рішень і т.д.);

— розгляд взаємозв'язків функцій управління будь$

яким процесом на всіх стадіях життєвого циклу об'єкта;

— формування системи заходів із забезпечення

конкурентоспроможності різних об'єктів.

З метою досягнення економічного зростання досить

важливим є оцінювання та моніторинг рівня конкурен$

тоспроможності вітчизняних підприємств. Зважаючи на

те, що Україна в першу чергу є аграрною країною та має

розвинену харчову промисловість, важливим завданням

є забезпечення належного рівня конкурентоспромож$

ності підприємств, що сприятиме покращенню експорт$

но$імпортної політики.
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Одним з найбільших секторів харчової промисло$

вості є сучасний кондитерський ринок України. До не$

давнього часу ринок інтенсивно розвивався, проте

2013—2015 рр. ознаменувались для кондитерської га$

лузі тенденцією до падіння основних показників та

входженням у затяжні кризові процеси [9]. За підсум$

ками 2014 року виробництво кондитерських виробів

зменшилося на 21% порівняно з 2013 р. а обсяг екс$

порту зменшився на 58%. Таке ж саме скорочення ек$

спорту кондитерської продукції спостерігалось і в 2015

році [10]. Основними причинами скорочення обсягів

виробництва кондитерських виробів в минулому році

стали соціально$економічні та політичні диспропорції

у Донецькій та Луганській обл., у яких у попередніх

роках вироблялось до 180 тис. т. кондитерської про$

дукції, що становило близько 18% від загального об$

сягу виробництва в Україні, а також заборона Росії

імпорту українських кондвиробів. За підсумками 2014

року обсяги виробництва в Донецькій і Луганських об$

ластях скоротилися в 3 рази, а на сьогодні виробницт$

во кондитерських виробів на частині цієї території не

проводиться.

У середині 2005 р. кількість виробників на конди$

терському ринку України не перевищувала 500, в ос$

танній період загальне число підприємств галузі вийш$

ло на показник 800 і варіюється близько цього значен$

ня.

Рентабельність продукції таких виробників може

сягати 150%, але через невеликі обсяги виробництва

істотного впливу на ринок вони не мають, працюючи з

однією — двома торговельними точками і не виходячи

поза межі свого регіону.

На українському ринку кондитерських товарів діють

декілька великих світових концернів — американські

1%

63%
15%

13%

8%
Кондитерська Корпорація
«ROSHEN»

ПАТ «Крафт Фудз
Україна» («Монделіс
Україна»
ПАТ «Львівська
кондитерська фабрика
«Світоч»
Компанія «КОНТІ»

Компанія «АВК»

Рис. 1. Структура ринку кондитерських виробів України
за основними виробниками в 2015 році

Джерело:  складено за даними [10].

Таблиця 1. Вартість експорту какао та какао<продуктів з України
за останні 5 років, тис. дол.

Країни в які 
імпортується 

продукт 

Вартість 
експорту в 
2011 році, 
тис. дол. 

Вартість 
експорту в 
2012 році, 
тис. дол. 

Вартість 
експорту в 
2013 році, 
тис. дол. 

Вартість 
експорту в 
2014 році, 
тис. дол. 

Вартість 
експорту в 
2015 році, 
тис. дол. 

Всього по світу 675721 662339 556813 322951 187262 
Казахстан 50194 11151 12776 18736 29131 
Росія 426981 441665 336576 122135 28326 
Грузія 16538 16649 19754 17368 13590 
Білорусь 23402 39007 40078 28574 13380 
Азербайджан 27525 26082 24358 20694 12202 
Молдова 20835 18909 18942 14744 8470 
Киргистан 20387 19309 16697 13391 7795 
Туркменістан 19513 17448 16022 14502 7265 
Монголія 12792 11822 11434 10115 6865 
Арменія 8958 9665 10228 8091 6661 
Таджикистан 13049 11239 11641 9694 6500 
Литва 11771 13371 10384 11729 5395 
Латвія 3573 4424 4474 6636 5164 
Ірак 147 1043 1088 1844 4213 
Алжир 0 0 0 258 4073 
Китай 191 1094 1710 2255 3364 
Румунія 75 261 552 1328 2945 
США 2213 2451 3039 2564 2538 
Ізраїль 3165 3035 3122 3079 2322 
Польща 97 1 43 1880 2158 
Узбекистан 3036 3569 5051 3894 1867 
Угорщина 1 5 66 364 1283 
Болгарія 67 99 37 52 1108 
Німеччина 2176 1456 1787 1877 924 
Фінляндія 2085 1964 1419 1073 902 
Інші країни 6950 6620 5535 6074 8821 
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Western NIS Enterprise Fund (концерн "А.В.К."), "Kraft

Foods" (ПАТ "Крафт Фудз Україна" — тростянецька

кондитерська фабрика "Україна" з торговою маркою

"Корона") і Sigma Bleizer (ПАТ "Полтавакондитер");

швейцарська Nestle (ПАТ Львівська кондитерська фірма

"Світоч"), Trilini International (ПАТ кондитерська фаб$

рика "Харків'янка"). Інші фабрики і компанії в більшості

належать колективам підприємств і українським інвес$

торам. Це такі відомі підприємства і фірми, як конди$

терська корпорація "Рoшeн", ПАТ ВО "Конті", концерн

"Топ$транс" ("Черкаська бісквітна фабрика" з торговою

маркою "Світ Ласощів"). Далі до дюжини найкрупніших

виробників кондитерської продукції входять: "Запорізь$

кий регіональний банк" ("Запорізька кондитерська фаб$

рика"), "Екотехніка" ("Рівненська кондитерська фабри$

ка"), російсько$український "Континіум Траст Компані"

("Луцька кондитерська фабрика" і Чернівецька конди$

терська фабрика "Буковинка") [11].

Станом на початок 2015 р. близько 90% продукції

кондитерської галузі в натуральному вираженні забез$

печувалось трьома українськими виробниками — кор$

порацією "Рошен" з часткою ринку 63%, компанією

ПАТ "Крафт Фудз Україна" ("Монделіс Україна") з час$

ткою ринку 15% і ПАТ "Львівська кондитерська фірма

"Світоч" з часткою ринку 13%. Інші виробники значно

відстають від лідерів: наприклад, на четвертій і п'ятій

позиціях знаходяться Компанія "АВК" і "Конті".

Внаслідок нестабільного курсу гривні відносно іно$

земних валют відбувається подорожчання кондитерсь$

ких виробів через зростання цін на сировину, енерго$

ресурси та транспортні витрати. Тому підтримка кон$

курентоспроможності та фінансової стійкості, а також

розвиток виробничо$господарської діяльності підприє$

мства і недопущення кризових ситуацій є тими напря$

мами, які необхідно удосконалювати та запроваджу$

вати стратегічне управління де вихідним елементом є

формування або удосконалення конкурентної стратегії

[11].

Загалом основними країнами експортерами конди$

терської продукції для України є країни колишнього Ра$

дянського союзу та ближнього зарубіжжя, зокрема

Казахстан, Російська Федерація, Грузія, Білорусь та

Азербайджан. Разом з тим, впродовж останніх років

змінилась структурне співвідношення основних країн$

експортерів: якщо в 2014 році найбільшою країною$ек$

спортером для України була Російська Федерація з об$

сягом експорту 122135 тис. дол., то вже в 2016 найбіль$

шим експортером був Казахстан з обсягом всього 29132

тис. дол.

Більш детальні дані щодо 25 основних країн$експор$

терів кондитерської продукції представлені у таблиці 1.

Як можна побачити з таблиці 1, починаючи з 2012

році обсяги експорту кондитерських виробів з Украї$

ни невпинно скорочувались, що негативно впливало на

загальне імпортно$експортне сальдо країни.

Також доцільним є аналіз не лише країн$експор$

терів, а й продукції яка експортується. Як можна поба$

чити з таблиці 2, найбільше експортується шоколаду та

інших готових харчових продуктів з вмістом какао. У

2015 році експорт цього виду кондитерського продукції

був суму 158756 тис. дол. у той час як в 2014 році така

продукція експортувалась на суму 288727 тис. дол., тоб$

то відбулось зменшення на близько 55%. Аналогічна

ситуація спостерігається і з іншими видами какао$про$

дуктів, окрім какао$масла, експорт якого в 2015 році

склав 360 тис. дол., порівняно з 2014 року, де сума була

всього 17 тис. дол.

Виходячи з наведених даних, можна резюмувати,

що пріоритетним напрямком розвитку для кондитерсь$

кої галузі є збільшення обсягів збуту своєї продукції

на зовнішніх ринках, а саме варто зробити акцент на

країнах західної Європи, оскільки основна частина

продукції експортується в країни ближнього зарубіж$

жя та до пострадянських країн. Оскільки вихід на нові

ринки та збільшення обсягів збуту на вже існуючих

ринках потребує високого рівня конкурентоспромож$

ності підприємств, то буде доцільним розроблення

системи заходів для підвищення конкурентоспромож$

ності та ринкової стійкості підприємств кондитерської

галузі.

Важливою проблемою розвитку кондитерської про$

мисловості України є фінансова перевага великих кор$

порацій, які перманентно впроваджують нові продуктові

лінії, будують нові фабрики, придбають не лише найсу$

часніше закордонне обладнання, проте й відкривають

фабрики за кордоном, чим створюють значні конку$

рентні переваги у кондитерській галузі та жорсткі умо$

ви конкуренції в галузі.

Разом з тим, підприємствам варто звертати увагу

не лише на модернізацію заводів, проте й на продук$

цію, зокрема в частині зниження рівня собівартості

кондитерських виробів в частині зниження енергетич$

Таблиця 2. Експорт різновидів какао та какао<продуктів з України

Джерело: складено за даними [10].

Назва прдукту 

Вартість 
експорту в 
2011 році, 
тис. дол. 

Вартість 
експорту в 
2012 році, 
тис. дол. 

Вартість 
експорту в 
2013 році, 
тис. дол. 

Вартість 
експорту в 
2014 році, 
тис. дол. 

Вартість 
експорту 
в 2015 
році, 

тис. дол. 
Шоколад та інші готові 
харчові продукти з вмістом 
какао 

639391 633153 526610 288727 158756 

Какао-паста (обезжирена та 
необезжирена) 35624 28603 29871 33824 27870 

Какао-масло 5 157 19 17 360 
Какао-порошки, що не 
містять добавки цукру або 
інших підсолоджувальних 
речовин 

700 426 313 383 277 
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них витрат, покращення дизайну та упаковки конди$

терських виробів, зменшення величини ненатураль$

них домішок. На сьогодні питання якості є досить ак$

туальним та важливим, зокрема у харчовій промис$

ловості.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, кондитерська галузь в Україні є однією з га$

лузей, яка має найшвидше зростання, яке досягається

за рахунок розширення внутрішнього попиту та забез$

печеності країни основною сировиною. Особливістю

цієї галузі є повна орієнтація виробництва на кінцевого

споживача На даний момент відбувається зменшення

експорту кондитерських виробів, що негативно відби$

вається на зовнішньо$торговельному сальдо України.

Тому пріоритетним є збільшення експорту кондитерсь$

кої галузі в країни ближнього зарубіжжя та вихід на нові

ринки збуту.

 Зовнішні фактори формування конкурентного

середовища для підприємств кондитерської галузі

такі, як вплив конкурентів, вплив споживача та вплив

постачальників має суттєвий та першочерговий вплив

на вибір та розробку конкурентної стратегії підпри$

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

В умовах економічної і політичної глобалізації кож$

на більш$менш розвинена країна має бажання співпра$

цювати з іншими глобальними економічними суб'єкта$

ми такими, як різні міжнародні фінансові організації,

інші країни та більш масштабні, торгівельні та економічні

союзи. Україна не є виключенням, і в силу заданого

новим поколінням вектору, рухається до найбільшого

економічного союзу в світі — Європейського. Однак для

отримання можливості співпрацювати та знаходитись на

одному рівні з більш розвиненими економіками, наша

країна має пройти багато економічних, політичних та

соціальних перетворень, одними з яких є реформація

законодавчої бази в країні, що наша країна і намагаєть$

ся робити останнім часом.

Зміни в Законі України "Про акціонерні товариства"

(далі — Закон) якраз є одними з таких. Цей Закон спря$
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У статті розглянуто та систематизовано основні зміни в Законі України "Про акціонерні товари�
ства", що були прийняті 7 квітня 2015 року та вступили в силу 1 травня 2016 року. Визначено сутність
та основні відмінності публічної та приватної форм акціонерного товариства. Проаналізовано вплив
змін на діяльність публічних та приватних акціонерних товариств в Україні, вказано причини необх�
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в сфері спільного інвестування з огляду на зміни, що відбулися.

The article reviewed and systematized the main changes in the Law of Ukraine "On Joint Stock
Companies", which were adopted April 7, 2015 and entered into force on 1 May 2016. The essence and
main differences between public and private joint stock company. The effect of changes in the activity of
public and private corporations in Ukraine, these causes need of legislative reforms carried out and
grounded assessment specified changes. The characteristic of collective investment these reasons the
need for their services to the public based on foreign practice. Indicated and reasonable place joint
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мований на посилення захисту прав міноритарних акці$

онерів публічних акціонерних товариств та підвищення

інвестиційної привабливості нашої країни. Фактично він

націлений на зниження загальної кількості публічних

акціонерних товариств через підвищення вимог до них.

Однак, не зважаючи на необхідність та зрозумілість за$

конодавчих ініціатив, вплив зміни законодавства на

інших економічних суб'єктів не розглядався при прий$

нятті відповідних поправок до закону, що, на жаль,

відіграло значну роль у подальшому їх функціонуванні.

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

Попри те, що основні поправки до Закону були прий$

няті рік тому, а вступили в силу лише першого травня

поточного року, вже значна кількість авторів провела

дослідження його впливу на діяльність акціонерних ком$

паній в Україні. Такими авторами є Д. Леонов, Д. Тара$

бакин, Р. Гуменюк, Н. Ємченко, О. Виговський та інші.
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Однак питання впливу на інших економічних су$

б'єктів, наприклад, таких, як Інститути спільного інвес$

тування (ІСІ), не знайшли відображення в наукових дос$

лідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців та ав$

торів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка результатів зміни законодав$

ства щодо регуляції діяльності акціонерних товариств

на діяльність Інститутів спільного інвестування в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Акціонерним товариством є господарське товари$

ство, яке має статутний фонд, розділений на певну кіль$

кість акцій рівної номінальної вартості і несе відпові$

дальність за зобов'язаннями тільки майном товариства,

а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльні$

стю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Акціонерне товариство є формою об'єднання підпри$

ємців та їх капіталів для отримання прибутку.

Акціонерні товариства можуть бути 2 типів: публіч$

ними (ПАТ) і приватними (ПрАТ).

Основні відмінності між публічними АТ (ПАТ) і при$

ватними АТ (ПрАТ) (за Законом, що був чинний до

01.05.2016) наведені в таблиці 1 [1, с. 95].

З огляду на необхідність проведення реформ, спря$

мованих на підвищення захисту інтересів акціонерів

ПАТ, та через ряд інших вимог, які поставлені перед

Україною Європейським Союзом для асоціації, 7 квітня

2015 р. було прийнято Закон України "Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо захисту

інтересів інвесторів", завдяки якому було змінено ряд

положень Закону України "Про акціонерні товариства",

які вступили в силу з 1 травня 2016 р. Зокрема це такі,

1. Починаючи з 1 травня 2015 р., акції всіх публічних

акціонерних товариств обов'язково повинні входити до

біржового списку однієї (не більше) фондової біржі.

2. Виключено з закону вимоги до кількісного скла$

ду акціонерів приватного акціонерного товариства. До

моменту вступу в дію закону кількість акціонерів ПрА$

Ту повинна була бути в діапазоні від 1 до 100 осіб.

3. Змінився порядок формування наглядової ради

публічного акціонерного товариства. Відтепер наглядо$

ва рада ПАТ повинна переобиратись щорічно, до того

ж, до неї має входити щонайменше 2 незалежні дирек$

тори.

На практиці для компаній ці зміни означають, що для

того, щоб акції публічного акціонерного товариства

були допущені на торги на фондових біржах, вони ма$

ють пройти процедуру лістингу. Лістинг — сукупність

процедур з включення цінних паперів до біржового реє$

стру, здійснення контролю над відповідністю цінних па$

перів встановленим умовам та вимогам. Ініціатором про$

цедури лістингу цінних паперів на біржі може бути вик$

лючно емітент цього цінного паперу [2].

З 1 січня 2016 р. Національна комісія з цінних па$

перів та фондового ринку (НКЦПФР) значно підвищила

вимоги емітентам з допуску їх цінних паперів до лістин$

гу. Серед нововведень, слід виділити:

— для першого рівня лістингу власний капітал та

чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за ос$

танній фінансовий рік (крім банків) має становити 1 млрд

грн (десятикратне збільшення за обома показниками);

мінімальна частка акцій у вільному обігу має становити

не менше 25 відсотків (15% раніше), при цьому у двох

інвесторів сумарно може знаходитися не більше 50%

від цієї частки;

— для другого рівня лістингу власний капітал та чи$

стий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за ос$

танній фінансовий рік (крім банків) має становити 400

млн грн. (50 млн грн. власного капіталу та 100 млн грн.

доходу раніше); мінімальна частка акцій у вільному об$

ігу має становити не менше 10%, при цьому у двох інве$

сторів сумарно може знаходитися не більше 50% від

цієї частки (за виключенням акцій, що мають обмеже$

ний обіг, та акцій, що належать державі) [3].

Для кращого розуміння, на 1 травня 2016 року в бір$

жових реєстрах вітчизняних бірж залишилося 7 компа$

Таблиця 1. Відмінності між публічними та приватними акціонерними товариствами
Критерій відмінностей ПАТ ПрАТ 

Кількість учасників не обмежена 1-100 осіб
Процедура лістингу обов’язкова — 
Розміщення акцій публічне та приватне приватне
Порядок руху учасників вільний обмежений
Види акцій, що випускаються 
цими товариствами 

іменні акції та акції на 
пред’явника 

тільки іменні

Річна фінансова звітність обов’язкова перевірка 
незалежним аудитором 

— 

Повідомлення про виплату 
дивідендів 

фондову біржу, де перебуває в 
біржовому реєстрі 

лише осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

Повідомлення про загальні збори 
акціонерів 

акціонерів та фондову біржу, де 
пройдено лістинг 

лише акціонерів персонально 

Порядок голосування на 
загальних зборах 

тільки з використанням 
бюлетенів 

не встановлено; якщо 
кількість учасників не більше 
25 осіб, допускається 
прийняття рішення методом 
опитування 

Власна веб-сторінка в мережі 
Інтернет 

обов’язкова —

Обрання членів наглядової ради кумулятивно кумулятивно або 
пропорційним 
представництвом за кількістю 
акцій (згідно зі статутом) 

Розкриття інформації про 
діяльність 

на основі міжнародних 
стандартів бухгалтерського 
обліку 

—
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ній: ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "МХП", банк "Південній",

"Індустріалбанк", "Укрсоцбанк", ПАТ "Мотор Січ" та

ПАТ "Укрнафта". На 1 січня 2016 року кількісний по$

казник компаній в біржових реєстрах складав 16.

З біржових реєстрів вийшли енергокомпанії, в тому

числі Центренерго, "Райффайзен банк Аваль" та ряд інших

емітентів. Більшість з них, на думку члена НКЦБФР Д. Та$

рабакіна, були не готові виконувати норму про формуван$

ня наглядових рад, і зокрема, про включення до них

мінімум двох незалежних директорів. З цієї причини ком$

панії самі попросили біржі виключити їх з реєстрів [4].

Роман Гуменюк у своїй статті стверджує, що зазначені

зміни, не дивлячись на те, що істотно поліпшують правовий

статус акціонера, ускладнюють роботу акціонерного това$

риства, а в разі публічного акціонерного товариства — роб$

лять діяльність в цій організаційно$правовій формі майже

неможливою і доцільною тільки в тому випадку, якщо акції

цього підприємства знаходяться в біржовому реєстрі і сус$

пільство залучає значні суми коштів на фондовій біржі. На

думку автора, в ситуації, що склалася, раціонально прийня$

ти рішення про зміну типу товариства з ПАТ на ПрАТ або

про реорганізацію акціонерного товариства [5].

Перехід від публічної до приватної форми власності

для багатьох компаній в поточних умовах є скоріш не

одним з варіантів, а безпосередньою необхідністю, зва$

жаючи на значно підвищені вимоги до публічних акціо$

нерних товариств.

До теперішнього часу для багатьох публічних ак$

ціонерних товариств, що мають безліч міноритарних

акціонерів (в основному, дісталися їм у "спадок" від епо$

хи приватизації), положення Закону стосовно кількості

акціонерів ПрАТ (від 1 до 100) було головною перешко$

дою на шляху до зміни типу акціонерного товариства

на ПрАТ. З 1 травня 2016 р. обмеження було зняте, і

вже цілий ряд компаній внесли до порядку денного

річних загальних зборів акціонерів питання про зміну

типу товариства [6].

Крім зазначених у таблиці 1, до особливості ПрАТ

доцільно віднести такі:

1) не пред'являються вимоги по лістингу;

2) при цьому в акціонерів зберігаються всі майнові

права;

3) держава в особі Фонду державного майна (ФДМ)

не ризикує втратити частину своїх акцій в результаті до$

даткової емісії або продажу частини акцій у вільний обіг;

4) також у держави зберігаються всі існуючі права

акціонера, включаючи право продажу належних їй па$

кетів акцій на відкритих аукціонах.

Крім того, зміна типу акціонерного товариства

згідно із Законом не є реорганізацією, тому не пере$

шкоджає процесу приватизації пакетів акцій, що нале$

жать державі. Більш того, Закон прямо дозволяє про$

давати акції ПрАТ на біржових аукціонах [7].

Зміни в формі організації будь$яких суб'єктів гос$

подарювання, неминуче впливають на інші економічні

сфери, одною з яких є сфера спільного інвестування.

Виходячи в описаних законодавчих змін та їх

наслідків для акціонерних товариств, можна визначи$

ти, які ці зміни вплинуть на сферу спільного інвестуван$

ня в Україні.

Інститути спільного інвестування — це форма колек$

тивного інвестування, за якої кошти учасників об'єдну$

ються й інвестуються керуючою компанією в різні акти$

ви (нерухомість, цінні папери тощо) з метою отримання

доходу інвесторами [8].

Інститути спільного інвестування (інвестиційні фон$

ди) є найбільш поширеною альтернативою банківським

депозитам в світі. В Сполучених Штатах Америки, по$

чинаючи з 2014 року, обсяг активів тільки відкритих

фондів перевищив об'єм активів банківського сектору.

Така популярність інвестиційних фондів перед бан$

ківськими депозитами пояснюється тим, що вони забез$

печують набагато вищу дохідність при відносно неви$

соких ризиках. Якщо банківські депозити в США дають

в середньому 1,5—2% річних, то великі диверсифіко$

вані відкриті ІСІ 6—7%. Така дохідність ІСІ досягається

за рахунок вкладання коштів в цінні папери на фондо$

вих ринках.

У сучасних економічних умовах України, ІСІ не ма$

ють можливості конкурувати з банківськими депозита$

ми через ряд причин, до яких можна віднести загальне

падіння фондового ринку, низька інвестиційна ак$

тивність та культура населення, низька концентрація

капіталу в фондах тощо.

Аналізуючи всі зміни Закону, що вплинули безпо$

середньо на акціонерні товариства та їх результати

діяльності, є підстави виділити такі наслідки для ІСІ:

По$перше, це значне зниження об'єму активів, в які

можуть вкладати кошти ІСІ. За інформацією Українсь$

кої Асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), з посилан$

ням на чинне законодавство, в обігу на фондових біржах

можуть перебувати лише акції ПАТ. Акціонерні товари$

ства, які змінили тип з ПАТ на ПрАТ, повинні бути ви$

ключені з біржових списків фондових бірж. Іншими сло$

вами, всі компанії, цінні папери яких не здатні пройти

процедуру лістингу для включення до біржового спис$

ку хоча б однієї біржі з будь$яких причин, або які мають

бажання чи необхідність змінити правову форму з пуб$

лічного на приватне акціонерне товариство, будуть не$

гайно виключені з біржових списків, та припинять обіг

на фондових біржах України. Для наочності, в період з

1 травня по 5 серпня 2016 р., 185 акціонерних товари$

ства змінили тип з ПАТ на ПрАТ, та були виключені з

біржових списків [9].

Найбільшим чином законодавчі зміни вплинуть на

диверсифіковані інвестиційні фонди. Згідно з п. 4.3 ст.

7 Закону України "Про інститути спільного інвестуван$

ня", інститут спільного інвестування вважається дивер$

сифікованим, якщо не менш як 80 відсотків загальної

вартості його активів становлять кошти, в т. ч. на банкі$

вських депозитних рахунках, ощадні (депозитні) серти$

фікати, банківські метали, облігації підприємств та об$

лігації місцевих позик, державні цінні папери, а також

цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі.

Таким чином, компаніям доведеться знаходити інші,

менш дохідні активи, та робити реструктуризацію ак$

тивів всередині вже існуючих фондів, що негативно

відобразиться на дохідності фондів;

По$друге, зміни в Законі негативно вплинуть на по$

казники дохідності ІСІ в поточних періодах. Відобра$

жається це у різкому падінні котирувань на акції ком$

паній, які виключені чи повинні бути виключені з біржо$

вих списків в найближчий час через їх невідповідність

вимогам чинного законодавства. Відбувається це через
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необхідність продажу управляючими компаніями акцій,

які, виходячи з Закону, не можуть бути включені до пе$

реліку активів фонду відповідного виду (наприклад, як

було описано у випадку з диверсифікованими фонда$

ми). Через необхідність продажу акцій одного емітента

відразу значною кількістю фондів ціна на відповідний

актив різко падає.

Якщо наслідки зниження обсягу акцій на ринку інве$

стиційні фонди відчують не відразу, то погіршення

фінансових показників діяльності ІСІ можна спостері$

гати уже зараз.

ВИСНОВКИ
Зміни Закону України "Про акціонерні товариства",

що були покликані підвищити захист прав міноритаріїв,

фактично здійснюють цілеспрямоване зниження

кількості публічних акціонерних товариств в Україні.

Введення в дію поправок до Закону було несинхрон$

ним з рядом інших законодавчих ініціатив таких, як, на$

приклад, підвищення вимог до лістингу на фондових

біржах, що в сукупності з поточними економічними умо$

вами в нашій країні, зробили існування ПАТ неймовір$

но складним, що в свою чергу спонукало більшість з них

змінити форму власності.

Різке зниження кількості ПАТ негативно позначи$

лось на кількості акцій на вітчизняних організованих

фондових ринках. У свою чергу, обмеження і так не$

значної кількості якісних активів на фондових ринках,

зробили існування фінансових посередників таких, як

ІСІ, ще більш складним, ніж воно було в останні роки.

Відсутність підтримки сектору спільного інвестування

разом з подібними негативними результатами в інших

економічних сферах у найближчі роки створює ймо$

вірність повного зникнення цієї галузі в вітчизняній еко$

номіці.

Література:

1. Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С. Гос$

подарське право України. — К.: Центр навчальної літе$

ратури, 2012. — 564 с.

2. Лістинг цінних паперів на Україніській біржі //

Офіційний сайт "Української біржі" [Електронний ре$

сурс]. — Режим доступу: http://www.ux.ua/s346

3. Рішення НКЦПФР "Про затвердження Змін до

Положення про функціонування фондових бірж" від

06.08.2015 № 1217 [Електронний ресурс]. —  Режим до$

ступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1030$

15

4. ПАТ чи ПрАТ? Ким бути емітенту // Офіційний сайт

інформаційного порталу Stockworld [Електронний ре$

сурс]. — Режим доступу: https://www.stockworld.com.$

ua/ru/news/pao$ili$chao$kiem$byt$emitientu

5. Гуменюк Р. Приватне чи публічне акціонерне то$

вариство. Чи варто спішити емітенту в 2016 році [Елект$

ронний ресурс] / Р. Гуменюк. — Режим доступу: http:/

/agravery.com/uk/posts/author/show?slug=z$pat$u$

prat$ci$varto$pospisati$v$2016$roci

6. Виговський О. Зміна статусу акціонерних това$

риств. До чого призведуть зміни в корпоративне зако$

нодавство [Електронний ресурс] / О. Виговський. —

Режим доступу: http://attorneys.ua/uk/publications/

changing$the$status$of$joint$stock$companies/

7. Ємченко Н. ПрАТ$ПАТ, або Пару слів про закон

про акціонерні товариства / Н. Ємченко // Економіч$

на правда [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.epravda.com.ua/columns/2016/04/18/

589875

8. Що таке ІСІ // Офіційний сайт компанії з управління

активами "Галуа інцест" [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: http://www.galloisinvest.com.ua/what_is_jii

9. Щотижневі новини УАІБ // Офіційний сайт Укра$

їнської асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/

news/weekly_news/247191.html

10. Закон України "Про акціонерні товариства" від

17.09.2008 №514$17$ВР [Електронний ресурс]. — Ре$

жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

514$17

References:

1. Nesynova, S.V. Voronko, V.S. ta Chebykina, T.S.

(2012), Hospodars'ke pravo Ukrainy [Commercial Law

Ukraine], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine

2. The official site of Ukrainian Exchange (2016), "Listing

of securities on the Ukrainian Exchange", available at: http:/

/www.ux.ua/s346 (Accessed 11 November 2016).

3. National Commission on Securities and Stock

Market Decision (2015), "Decision SSMNC "On

Amendments to the Regulations on the functioning of stock

exchanges", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/z1030$15 (Accessed 11 November 2016).

4. Official information portal Stockworld (2016), "PSC

or CHAO? Who be the issuer", available at: https://

www.stockworld.com.ua/ru/news/pao$ili$chao$kiem$

byt$emitientu (Accessed 12 November 2016).

5. Official website of news agency Agravery (2016),

"Private or public company. Should hurry issuer in 2016",

available at: http://agravery.com/uk/posts/author/

show?slug=z$pat$u$prat$ci$varto$pospisati$v$2016$roci

(Accessed 12 November 2016).

6. Official website of the law firm "Ilyashev and

Partners" (2016), "Change the status of joint stock

companies. What changes will result in corporate law",

available at: http://attorneys.ua/uk/publications/

changing$the$status$of$joint$stock$companies (Accessed

12 November 2016).

7. Information Portal "The economic truth" (2016),

"CHAO$PSC, or a few words about the law on joint stock

companies", available at: http://www.epravda.com.ua/

columns/2016/04/18/589875/ (Accessed 12 Novem$

ber 2016).

8. Official site of the Asset Management Company

"Galois incest" (2016), "What is ICI", available at: http://

www.galloisinvest.com.ua/what_is_jii (Accessed 12

November 2016).

9. Official site of the Ukrainian Association of

Investment Business (2016), "Weekly News UIBA", available

at: http://www.uaib.com.ua/news/weekly_news/

247191.html (Accessed 12 November 2016).

10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law

of Ukraine "On Joint Stock Companies", available at: http:/

/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514$17 (Accessed 12

November 2016).

Стаття надійшла до редакції 28.11.2016 р.



Інвестиції: практика та досвід № 23/201662

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Металургійна галузь завжди перебувала в центрі

уваги економічного життя України, залишаючись фун$

даментом вітчизняної промисловості. Проте негативні

тенденції світової металургії (криза надвиробництва і

надлишок виробничих площ), а також сучасний стан

вітчизняної металургії (високий рівень зносу основних

промислово$виробничих фондів, високий рівень со$

бівартості продукції і низький рівень продуктивності

праці), перетворили металургійну галузь із "локомоти$

ва" української економіки в одну з її найбільш проблем$

них галузей, скоротивши обсяги виробництва вітчизня$

них підприємств до рівня десятирічної давнини.

Сучасний стан вітчизняних металургійних компаній

характеризується значною техніко$технологічною від$

сталістю, високою енерго$ і ресурсомісткістю виробниц$

тва, значним екологічним навантаженням на довкілля.

При цьому в зоні найвищих фінансово$економічних по$

трясінь опинилися великі та середні металургійні підпри$

ємства, які є основою металургійного комплексу Украї$

ни і потребують подальшого економічного розвитку на

умовах активізації їх інвестиційної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань розвитку металургійної галузі

України та її профільних підприємств присвячено безліч
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робіт вітчизняних та іноземних вчених, серед яких слід

виділити роботи Амоши А.І., Большакова В.І., Мінає$

ва О.А., Залознової Ю.С., Збаразської Л.А., Макогон Ю.В.,

Лютової О.С., Андрєєва В.В., Гунько В.І. та ін. Проте

багато проблем сучасного розвитку підприємств мета$

лургійної галузі потребують подальшого дослідженя.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення тенденцій та перспектив

подальшого економічного розвитку вітчизняних мета$

лургійних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особлива значущість металургії пов'язана з багатьма

факторами, що визначають її ключові позиції та роль в

економіці країни. Найважливішим з них є те, що українська

металургія одна з небагатьох у світі, яка базується на влас$

них ресурсах, які включають значні власні запаси залізної

і марганцевої руд, коксівного вугілля, флюсів, вогнетрив$

ких глин та інших мінеральних ресурсів. У числі найбіль$

ших підприємств знаходяться 19 металургійних

підприємств, 12 трубних заводів, більше 20 метизних

підприємств, а також понад 100 підприємств з переробки

металобрухту та відходів. Частка металургійної галузі в

основних фондах промисловості становить близько 14%,

а чисельність працюючих — близько 10% від загального

числа, зайнятих у промисловості [1, с. 4—6].
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Наявність у країні ряду великих металургійних

підприємств дозволяє Україні обіймати вагомі позиції

серед світових виробників чорних металів та входити в

ТОП$10 країн із виробництва сталі. Провідними мета$

лургійними підприємствами України є комбінатами по$

вного циклу, що входять до складу інтегрованих гірни$

чо$металургійних компаній з широкою природою кор$

поративних відносин.

В останні роки металургійні підприємства країни

поставляли на світовий ринок до 85% виробленої про$

дукції [2], що зумовило суттєву залежність металургій$

ного комплексу України від ситуації на світовому ринку

чорних металів. Тому для успішної діяльності вітчизня$

них металургійних підприємств слід повною мірою вра$

ховувати світові тенденції розвитку металургії, серед

яких останнім часом спостерігається загострення кон$

куренції в умовах спаду темпів приросту глобального

споживання металу (особливо в період світової еконо$

мічно$фінансової кризи); підвищення вимог до якості

металопродукції; пріоритетний розвиток сучасних ста$

леливарних технологій і створення гнучких високоефек$

тивних технологічних комплексів.

Аналіз світових тенденцій розвитку металургійної

галузі свідчить про постійне зростання загальносвіто$

вого виробництва сталі протягом останніх десяти років.

При цьому склад топ$10 країн — лідерів з виробництва

сталі протягом останніх років кардинально не змінив$

ся. За підсумками 2015 р. до нього увійшли Китай, Япо$

нія, Індія, США, Росія, Південна Корея, Німеччина, Бра$

зилія, Туреччина, Україна [3]. Крім того, за підсумками

2015 р. до світових лідерів наближаються Італія і Тай$

вань, при цьому остання разом з Китаєм, Індією, Япо$

нією і Південною Кореєю утворює так звану "сталеву

п'ятірку" Азіатського регіону з загальною часткою

68,2% світового виробництва сталі.

Такий розподіл сил між основними гравцями світо$

вого ринку металургії визначає значущість Азіатського

регіону, економічна політика якого формує основні тен$

денції розвитку металургії та зумовлює зміну напрямів

потоків сировини і готової продукції, різке зростання

цін на залізорудну сировину і кокс, значне зростання

транспортної та енергетичної складової у собівартості

готової продукції, скорочення виробництва через де$

фіцит і дорожнечу сировини на підприємствах США і

Європи.

Разом із тим несприятлива економічна кон'юнкту$

ра в європейській металургійній галузі, а також тради$

ційно більш висока собівартість виробництва рідкої

сталі в порівнянні з країнами Азіатського регіону, при$

звели до закриття або призупинення компаніями ста$

леплавильних потужностей та реструктуризації ними

своїх європейських активів. У результаті в євро$

пейській металургійній галузі фокус переміщається з

виробництва рідкої сталі на виробництво кінцевої про$

дукції з високою доданою вартістю, попит на яку більш

стабільний.

Уповільнення темпів зростання промислового ви$

робництва в країнах, що розвиваються, та його скоро$

чення в розвинених країнах, яке спостерігається протя$

гом останніх років, призвели до відповідного уповіль$

нення темпів споживання сталі та зменшення заванта$

ження потужностей, і, як наслідок, зниження попиту та

цін на металургійну сировину. Згідно з даними Все$

світньої асоціації сталі (World Steel Association) гло$

бальне споживання сталевої продукції протягом 2007—

2014 рр. збільшилося на 26% з 1225 млн т — у 2007

році до 1543 млн т — у 2014 році, а темпи зростання в

останні п'ять років складали від 2% до7 % проти 14%

в 2010 році [3].

При цьому поглиблення дисбалансу між обсягом

споживанням металопродукції і обсягом виробництва

сталі протягом останніх років призводить до зміщення

центрів виробництва і споживання в країни, що розви$

ваються (країни Азіатського регіону), у той час як знач$

на частка виробничих потужностей в розвинених еко$

номіках світу залишається незадіяною, що веде до хро$

нічного не завантаження виробничих потужностей. На

цей час саме існування надлишкових виробничих потуж$

ностей є однією з основних причин кризи світової мета$

лургії.

Реальним механізмом зниження негативних наслід$

ків кризи на світовому ринку металопродукції стала кон$

солідація металургійної галузі, яка відбувається згідно

з загальними принципами глобалізації економіки і світо$

вого поділу праці та передбачає зміну центрів зростан$

ня виробництва, перерозподіл природних і енергетич$

них ресурсів, створення транснаціональних промисло$

вих гігантів.

Така тенденція чітко простежується і у вітчизняній

металургійній галузі, де рівень консолідації забезпе$

чується трьома найбільшими українськими холдингами

(група Метінвест, корпорація Індустріальний Союз Дон$

бас, група Інтерпайп) у розмірі понад 70% внутрішньо$

го ринку України, а з урахуванням ВАТ "АрселорМит$

тал Кривий Ріг" (ВАТ "Криворіжсталь"), що увійшла до

складу світового лідера металургійної галузі — корпо$

рації ArcelorMittal, — близько 90% внутрішнього рин$

ку України.

Історія металургійної галузі України свідчить про те,

що її консолідація відбувалася переважно в двох напря$

мах: через придбання вітчизняними металургійними про$

мислово$фінансовими групами закордонних активів, на

найбільш закритих для української металургійної про$

дукції ринках, переважно в Європі і Америці, та через

придбання іноземними фінансово$промисловими група$

ми активів в Україні.

Перший напрям зумовлений наближенням до перс$

пективних ринків збуту та нівелюванням тарифних і не$

тарифних бар'єрів, збільшенням обсягів експорту ме$

талургійної продукції високих переділів; зменшенням

вразливості вітчизняного гірничого металургійного ком$

плексу від зовнішніх негативних впливів; забезпеченням

доступу до додаткових фінансових ресурсів на міжна$

родних фінансових ринках, які необхідні для подаль$

шого розвитку українських металургійних комбінатів з

метою отримання статусу повноцінних гравців глобаль$

ної економіки. Такий шлях консолідації притаманний

металургійним компаніям, які забезпечені власними

джерелами сировини, проте потребують виходу на

більш перспективні ринки збуту та/або оптимізацію

логістичного забезпечення. При цьому, якщо на почат$

ку процесів консолідації в металургійній галузі України

вітчизняні компанії скуповували в Європі і Америці "все

підряд", тільки щоб мати можливість заявити, що група
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володіє активами в "цивілізованих" країнах, то сьогодні

вітчизняні промислово$фінансові групи ретельніше

підходять до вибору зарубіжних активів з точки зору

прибутковості і перспективності вкладень.

Другий напрям консолідації металургійній галузі

України зумовлений тим, що українські металургійні

комбінати, які не забезпечені власною сировиною, опи$

нилися у вкрай невигідному становищі та змушені були

створювати альянси виробників сталі і прокату з влас$

никами джерелами сировини. Найяскравішим прикла$

дом консолідації вітчизняної металургійної галузі че$

рез придбання іноземними фінансово$промисловими

групами активів в Україні є придбання одним з найаг$

ресивніших у світі металургійних концернів Mittal Steel

українське металургійне підприємство ВАТ "Криворі$

жсталь", що в подальшому дозволило не тільки успіш$

но здійснити об'єднання двох світовим гігантів (Mittal

Steel і Arcelor), а й стати світовою металургійною ком$

панією "номер 1".

Основними чинниками, що підштовхують вітчизняні

металургійні компанії до консолідаціє, є: зростання за$

гальносвітового обсягу випуску сталі, який веде до за$

гострення внутрішньогалузевої конкуренції через появу

нових компаній, що пов'язано з підвищенням попиту на

сталеву продукцію; висока ринкова концентрація у

сфері виробництва залізної руди в порівнянні зі стале$

вою індустрією, що призводить до дисбалансу відно$

син між покупцями і постачальниками залізорудної си$

ровини та вигоді останніх; слабкий вплив виробників

сталі на ринкові ціни своєї продукції, що не дозволяє

впевнено прогнозувати майбутні грошові потоки; зрос$

тання витрат, викликані збільшенням цін на сировину та

енергоносії, які при консолідації можна знизити за ра$

хунок синергетичних ефектів.

На тлі характерного для сучасного світового ринку

металопродукції перевищення пропозиції над попитом

в поєднанні з активними геоекономічними зрушеннями

центрів виробництва та споживання сталі українським

металургійним компаніям дуже складно конкурувати не

тільки з провідними світовими металургійних гігантами,

а й з найближчими своїми конкурентами. Виробничі

потужності українських металургійних підприємств, що

залишилися в спадок від Радянського Союзу, забезпе$

чили Україні позиції одного із значущих гравців на світо$

вому ринку металопродукції, що входить до топ 10 світо$

вих лідерів з виробництва чавуну і сталі. Проте дві най$

жорстокіші кризи в середині 90$х років минулого сто$

ліття і 2008—2009 рр. негативно вплинули на металур$

гійну галузь України, суттєво знизивши обсяги її вироб$

ництва. Крім того, останнім часом ця галузь опинилася

в центрі зовнішніх і внутрішніх політичних процесів, які

набули цілком самостійного значення, а неможливість

їх позитивного врегулювання тільки погіршують стан

вітчизняної металургії. Вихід з цих криз і процесів суп$

роводжується зниженням обсягів виробництва та не$

спроможністю вітчизняних підприємств досягти своїх

докризових показників.

Тільки протягом 2007—2015 рр. скорочення основ$

них видів металургійної продукції досягло по сталі $

37,3%, по чавуну — 30%, по прокату готових чорних

металів — 41,6%. Таким чином, за останні вісім років

Україна щорічно втрачала понад 2 млн т сталі і понад 1 млн

т чавуну та прокату, знижуючи рентабельність вітчизня$

них металургійних підприємств практично вдвічі.

Аналіз основних економічних показників вітчизня$

них металургійних підприємств протягом останніх років

свідчить про їх катастрофічне падіння в порівнянні з

докризовим рівнем. Тільки по найпотужнішій вертикаль$

но$інтегрованій українській компанії Метінвест показ$

ник операційного прибутку скоротився в 3,6 раз: з 3 961

млн дол. США в 2008 році до 1 105 млн дол. в 2014 р.,

показник EBITDA — в 1,8 раз: з 4 769 млн дол. США в

2008 р. до 2 702 млн дол. США в 2014 р., а показник

чистого прибутку — в 17,6 раз: з 2 803 млн дол. США в

2008 р. до 159 млн дол. США в 2014 р. [4]. Загалом кон$

солідований чистий прибуток українських металургій$

них підприємств, який міг би стати джерелом їх подаль$

шого розвитку, за даними Державного комітету статис$

тики скоротився протягом 2007—2014 рр. практично в

10 разів та є наслідком суттєвого скорочення обсягів

виробництва самих підприємств і зниження індексу про$

мислової продукції безпосередньо металургійної галузі

— на 21,4% [5].

Проте не тільки світова економічна криза та політич$

на ситуація в Україні, призвели до негативних тенденцій

в розвитку металургійної галузі та її підприємств. Су$

часний стан останніх характеризується значною техні$

ко$технологічна відсталістю, високою енерго$ і ресур$

сомісткість виробництва, значним екологічним наванта$

женням на довкілля, оскільки основні виробничі потуж$

ності провідних підприємств металургійної галузі були

спроектовані і побудовані ще в 70$ті роки і раніше, а

подальший розвиток виробництва здійснювався, в ос$

новному, за рахунок збільшення завантаження існую$

чих потужностей. Отже, зростання виробництва дося$

галося без істотної модернізації промислово$виробни$

чих фондів.

Проте найголовнішою проблемою вітчизняної ме$

талургії є відсутність вагомого внутрішнього ринку,

успадкована ще з радянських часів, коли чорна мета$

лургія УСРР створювалася і працювала задля забез$

печення сусідніх республік рядовою сталлю. На$

слідком цього стала значна експортна складова ме$

талургійної галузі незалежної України, яка досягає

близько 86,9% від виробленої металопродукції. Для

більшості світових лідерів з виробництва сталі, зок$

рема Китаю, Японії, Росії, Південної Кореї, домашній

(внутрішній) ринок є пріоритетним. Для України

внутрішній ринок сталі сприймається за залишковим

принципом, віддаючи перевагу вирішенню проблем її

експортної складової.

Така політика внутрішнього споживання металопро$

дукції, зважена на економічну нестабільність у країні та

скорочення потреб будівництва і машинобудування як

основних споживачів вітчизняного прокату, спровоку$

вала ще більше зменшення внутрішнього споживання

металу. Тільки за 2007—2014 рр. обсяги видимого спо$

живання металопродукції скоротилися в двічі (з 8,1 млн

т у 2007 р. до 4,3 млн т у 2014 р.), склавши всього 0,3%

світових показників.

Вузькість внутрішнього ринку створила умови екс$

портної орієнтації вітчизняних металургійних підпри$

ємств, які сьогодні забезпечують близько 20% валют$

них надходжень в Україну (проти 40% в 2009 р.), а на$
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магання вітчизняних металургійних підприємств продов$

жувати нарощувати експорт металопродукції протягом

останніх років не увінчалися успіхом через активізацію

Китаю в Азіатському регіоні і Туреччини на Близькому

Сході.

Висока експортна складова металургійної галузі

Україна і її залежність від кон'юнктури світового ринку

ускладнюється слабким становищем вітчизняних мета$

лургійних підприємств, більшість з яких в умовах нині$

шньої світової кризи опинилися на межі виживання. В

зоні найвищих фінансово$економічних потрясінь опи$

нилися великі та середні металургійні підприємства, які

є основою металургійного комплексу України та фор$

мують близько 98% фінансового результату галузі

(табл. 1) [5].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи існуючі тенденції розвитку металур$

гійних підприємств України, слід констатувати, що су$

часний стан металургійної галузі України та її про$

фільних підприємств характеризується:

— техніко$технологічною відсталістю виробництва

з високим рівнем мартенівської сталі в загальному об$

сязі виплавки сталі та невисокою часткою безперерв$

ного розливання сталі в загальному обсязі її випуску;

— високим рівнем зносу основних промислово$ви$

робничих фондів, завищеною енерго$ і ресурсомісткі$

стю виробництва, значним екологічним навантаженням

на довкілля;

— незбалансованою структурою експорту та імпор$

ту металопродукції, коли продукція з низькою доданою

вартістю складає практично весь обсяг експорту, а про$

дукція з високою доданою вартістю (готова продукція)

надходить від закордонних виробників, знижуючи при$

бутковість вітчизняних металургійних підприємств;

— вузькістю внутрішнього ринку збуту металургій$

ної продукції і, як наслідок, надзвичайну чутливість до

коливань економіки країн$імпортерів українського ме$

талу.

Накопичений потенціал ще з часів радянської еко$

номіки забезпечив виживання металургійного комплек$

су України протягом десятиріч, проте не став основою

стратегії динамічного розвитку цього виду економічної

діяльності.

Вирішення проблем вітчизняної металургії в умовах

глобальної конкуренції можливе лише за умов подаль$

шої консолідації металургійної галузі шляхом створен$

ня високотехнологічних виробництв в рамках інтегро$

ваних структур, що об'єднують активи і можливості

своїх профільних підприємств з метою досягнення взає$

мовигідних цілей у довгостроковій перспективі. Подаль$

ший розвиток цих підприємств має відбуватися через

посилення інноваційної складової виробництва, втілен$

ня енерго$ і ресурсозберігаючих технологій, створення

продукції з високою доданою вартістю, орієнтацію пе$

реважно на виробництво високоякісних сталей і спе$

ціальних видів продукції. Саме тому одним з першочер$

гових завдань для вітчизняної металургії є підвищення

інвестиційної привабливості усіх сегментів інвестицій$

ного ринку і, насамперед, металургійних підприємств,

оскільки вони мають високий потенціал щодо іннова$

ційного розвитку.
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Підприємства за розміром 

Фінансовий 
результат – 
прибуток, «-» 

збиток 

Підприємства, які отримали 
прибуток Підприємства, які отримали збиток 

фінансовий 
результат - 
прибуток, «-» 

збиток 

у % до 
загальної 
кількості 
підприємств 

фінансовий 
результат - 
прибуток, «-» 

збиток 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

Великі підприємствам -42 637,7 5 799,9 26,7 -48 437,6 73,3 
Середні підприємствам -3 663,3 2 654,1 69,2 -6 317,4 30,8 
Малі підприємствам -760,2 804,2 74,5 -1 564,4 25,5 
Всього по галузі -47 061,2 9 258,2 73,6 -56 319,4 26,4 

Таблиця 1. Фінансові результати до оподаткування металургійних підприємств України
у 2015 році, млн грн.



Інвестиції: практика та досвід № 23/201666

НОВІ ВИДАННЯ

Нинішній стан української економіки та існуюча

модель її державного регулювання не сприяють запо$

чаткуванню необхідних позитивних змін в інноваційній

сфері. У 2015 р. частка підприємств в Україні, які зай$

малися інноваціями, становила 17,3 %, що істотно мен$

ше, ніж у провідних країнах, де цей показник переви$

щує 50 %. Частка виконаних наукових і науково$техніч$

них робіт у валовому внутрішньому продукті не набли$

жається навіть до одного відсотка. За таких умов за$

безпечення належного рівня національної конкуренто$

спроможності не дозволяє зупинитися на стратегії ево$

люційного саморозвитку щодо підвищення інновацій$

ності. Україна має віднайти шляхи прискорення, навіть

прориву, у галузі інноваційних зрушень її структурної

перебудови.

Відзначаючи наукову та практичну значущість на$

явних знань у царині регулювання інноваційних про$

цесів, слід констатувати, що формування уявлень щодо

механізмів державного регулювання інноваційних про$

цесів у національній економіці в умовах трансформації

глобальної економіки та активізації соціальних зрушень

є незавершеним. Зокрема виникає ціла низка питань

РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ "РЕГУЛЮВАННЯ

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ"
(АВТОР — КАРП'ЮК О. П.)

щодо: трансформації ролі держави в ринковій еко$

номіці, що функціонує на інноваційних засадах; фор$

мування соціально безпечних механізмів активізації

конкуренції та стимулювання внутрішньої інноваційної

активності суб'єктів національної економіки; винайден$

ня шляхів переходу до інноваційної парадигми зі стадії

соціальної та економічної кризи. Серед зазначеного

особливе місце займає необхідність вирішення такого

актуального завдання національної економіки, як удос$

коналення механізму державного регулювання іннова$

ційного розвитку в напрямі формування в економіці

України сталого та автовідтворюваного інноваційного

процесу.

Монографічне дослідження "Регулювання іннова$

ційних процесів в економіці"1, де грунтовно аналізують$

ся вказані вище аспекти регулювання інноваційних про$

цесів у національній економіці, є актуальним, очікува$

ним, а його результати — затребуваними державно$

управлінською наукою.

Автором уперше у вітчизняній науці державного

регулювання інноваційного розвитку економіки Ук$

раїни обгрунтовано нове тлумачення поняття "націо$

нальний інноваційний процес". В якості такого про$

понується розуміти процес, що характеризується до$

мінуванням інноваційної  орієнтації  критичної

більшості суб'єктів національної економіки, яка зму$

шує шукати відповіді на поточні виклики за рахунок:

нових рішень; рекомбінування ресурсів, можливостей

та механізмів їх реалізації; підвищення інноваційної

конкурентоспроможності; формування стійкої репу$

тації успішного інноватора. Це докорінно відрізняєть$

ся від поточної орієнтації на дотримання переважно

відомих рішень, пошуку шляхів перерозподілу наяв$

ного прибутку, набуття рентних переваг тощо. Запуск

саме національного інноваційного процесу в еко$

номіці забезпечить необхідні синергетичні ефекти,

масштабність охоплення науково$технологічним про$

гресом різних галузей національного господарства та

регіонів; перетворення інноваційності на ендогенний

чинник економічного зростання та національної кон$

курентоспроможності.

До безсумнівних заслуг автора як дослідника

можна віднести також введення поняття "інновацій$

на конкуренція", що визначає той різновид економ$

ічного змагання суб'єктів господарювання та гло$

____________________________
1 Карп'юк О.П. Регулювання інноваційних процесів в економіці: монографія / О.П. Карп'юк. — К.: Нац. наук. центр "Ін$т

аграр. економіки", 2015. — 200 с.
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бальної взаємодії, що спирається на перевагу у про$

дукуванні нових знань та їх технологізації у підприє$

мницьку, соціальну, організаційну тощо діяльність,

а також на інтенсифікацію процесів формування кон$

курентно$стратегічних переваг. Саме цей різновид

конкуренції має стати домінантним для повної реал$

ізації інтегровано$генетично$векторної національної

моделі інноваційного процесу та усталеної траєк$

торії нарощування національної конкурентоспро$

можності.

Дослідником вперше також обгрунтовано ітера$

тивно$каскадний принцип взаємодії факторів націо$

нального інноваційного процесу. За цим принципом

динамічність інноваційного розвитку визначається

ступенем поєднання розрізнених інноваційних про$

цесів у єдиний скоординований рух за критеріями іте$

ративного впливу та каскадної орієнтації факторів

інноваційності, конкуренції та інноваційно$структур$

ного потенціалу. Застосування цього принципу дає

можливість визначити теоретичні підстави та прак$

тичні напрями модифікації державного регулювання

інноваційного розвитку в Україні в умовах критично$

го відставання економіки України від провідних гло$

бальних трендів конкурентоспроможності та гострої

невідповідності сучасним викликам економічного роз$

витку.

Установлено, що найбільш проблемними фактора$

ми національного інноваційного розвитку є: недо$

статність, неповнота та слабка незалежність інститутів,

що призводить до домінування жорстких ієрархій у си$

стемі органів регулювання та високої стихійності сил,

що ними неохоплені; низька ефективність ринку то$

варів та послуг, що пов'язано з низьким рівнем конку$

ренції, нерозвиненістю відповідної інфраструктури та

фінансового ринку, низьким рівнем та місцем вітчиз$

няної продукції, що спричиняє надвисокі трансакційні

витрати обслуговування активів економіки, відсутністю

можливості управління ризиками, тінізацією та офшо$

ризацією грошового обороту. Крім того, останніми

роками відбулися негативні зрушення ще за двома по$

зиціями, які дотепер були більш сприятливими — спри$

ятливість макросередовища, різке зниження ефектив$

ності ринку праці та безпосереднє погіршення іннова$

ційності.

Доведено, що ефективний механізм державного

регулювання національного інноваційного процесу

має базуватися на: підтримці структурних пріоритетів,

створенні рівних умов конкуренції, захисті прав влас$

ності, розвитку людського потенціалу, особливо в

галузі продукування та використання знань, приве$

дення системи стандартизації у відповідність до ви$

мог міжнародних організацій стандартизації. З метою

визначення напрямів удосконалення умов та структур

ефективного функціонування механізму державного

регулювання інноваційної сфери удосконалено кла$

сифікацію методів відповідного державного впливу

та інструментів стимулювання взаємодії релевантних

суб'єктів інноваційного процесу в економіці України.

Повнота цього механізму полягає у тому, що ним

охоплюються усі функції регулювання: аналіз об'єктів

розвитку та поведінки суб'єктів інновацій, прогнозу$

вання, планування, мотивування, організація, коорди$

нація, моніторинг, оприлюднення основних процесів

та результатів.

У межах удосконаленого єдиного механізму дер$

жавного регулювання інноваційного процесу рух на$

ціональної економіки по траєкторії інноваційного

розвитку має бути підтриманий надійною підсисте$

мою заходів з безперервного контролю за її станом

з метою завчасного запобігання виникненню будь$

яких загроз її сталому розвитку. Доведено, що така

підсистема механізму має бути базою не тільки для

вирішення окремих інноваційних проблем приватно$

корпоративного сектору національної економіки, а

й проблем загальнодержавного характеру, розв'я$

зання яких орієнтоване на довгострокову перспек$

тиву.

У ході дослідження використано офіційні ста$

тистичні дані, вітчизняні і зарубіжні наукові праці,

публікації, законодавчі і підзаконні акти, що дає

підстави відповідно до обраної парадигми науко$

вої розвідки стверджувати про достовірність отри$

маних у монографії наукових положень, результатів

і висновків.

Попри те, що в монографії вміщено науково$корис$

ний та вдало систематизований матеріал, потребує до$

даткових роз'яснень уточнення авторської позиції, а

саме не зовсім розкритим з позицій обгрунтування

стратегічних цілей стимулювання інноваційних про$

цесів є досвід країн Центральної та Східної Європи,

оскільки використання інструментів державного регу$

лювання в цих країнах та оцінка можливості їх імпле$

ментації в національній економіці склали б суттєвий

доробок для активізації інноваційних процесів в Ук$

раїні.

Наукові положення монографії, які становлять нау$

ковий та практичний інтерес не тільки для економістів,

але й для юристів, політологів, фахівців з державного

управління та усіх, хто працює у напрямі пошуку опти$

мальних форм та методів державної політики, можуть

бути використані, поза сумнівом, у законотворчій та

нормотворчій діяльності, передусім, у частині внесення

змін і доповнень до нормативно$правових актів, які вре$

гульовують питання розробки системи напрямів модер$

нізації механізму державного регулювання інноваційно$

го процесу.

Разом з цим, монографічна робота, будучи цілісним,

завершеним дослідженням, з глибокою зацікавленістю

буде сприйнята науковим співтовариством, органами

державного управління та місцевого самоврядування,

а обраний автором предмет дослідження, інструмен$

тарій його дослідження та отримані результати можуть

бути віднесені до пріоритетних наукових проблем сьо$

годення.

Рецензент: О.О. Кравчук, доктор юридичних наук, аудитор, в.о. завідувача кафедри господарського
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Всi трансформаційні процеси, якi вiдбуваються у

будь$якому суспiльствi, потребують обгрунтування і

розумiння їхньої дiєвостi, ролі в суспiльному розвитку,

пошуку шляхів їх удосконалення та ефективного впли$

ву на них держави через систему державного управлін$

ня. В Українi у рамках Програми економiчних реформ

була запроваджена податкова реформа, основополож$

ним завданням якої є реалiзацiя двох основних завдань:

збiльшення доходiв зведеного бюджету та централізо$

ваних фондів країни; вiдновлення економiки необхідне

створення сприятливого податкового простору для

бiзнес$структур та iнвестицiйних проектiв, що призве$

де до зростання соціальної відповідальності бізнесу у

формі сумлінної сплати податків. Також завданнями по$

даткової реформи є максимальне задоволення потреб

держави у ефективному функціонуванні податкової си$

стеми, і, водночас, задоволення потреб платникiв подат$
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кiв у прозорiй спiвпрацi з органами виконавчої влади у

сферi їх оподаткування.

Враховуючи, що створення та формування дiєвої по$

даткової системи повинно базуватися на науковому

пiдходi, є необхiднiсть в окресленнi орiєнтирiв функ$

цiонування податкової системи та взаємодiї її інституційних

утворень з інститутами громадянського суспiльства.

АНАЛIЗ ОСТАННIХ ДОСЛIДЖЕНЬ
ТА ПУБЛIКАЦIЙ

Процеси формування та функцiонування податко$

вої системи у свiтi дослiджувались зарубiжними авто$

рами, бiльшiсть з яких поправу вважають класиками

теорiї державних фiнансiв, а саме: Е. Бароне, М. Пан$

телеонi, У. Мадзола, Д. Монтемартiнi. Сучасну теорiю

системи оподаткування пов'язують з iм'ям американсь$

кого вченого, фiнансиста Джеймса Б'юкенена, який у

1986 роцi став лауреатом Нобелiвської премiї.
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Серед вiтчизняних вчених, якi займалися питанням

формування податкової політики та податкових систем

необхiдно вiдмiтити: Варналія З.С., Кудряшова В.П.,

Орлюка О.П., Iванова Ю.Б., Соколовську А.А., Мельни$

ка П.В., Панасюк В.М., Ковальчук Є., Крисоватого А.I.,

Iсаєва О.О., Грицина О.В., Крупка М.I., Василика О.Д.,

Тофан I.М., Вишневського В.П. та iнших.

НЕВИРIШЕНI ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Вiддаючи належне внеску науковцiв у дослiдження про$

цесу формування та функцiонування податкової системи Ук$

раїни, маємо вiдзначити, що цей процес характеризується

багатьма суперечностями. Тому в подальшому на їх

вирiшення має спрямовуватись додаткова увага науковцiв

та практикiв у сферi оподаткування. Впровадження подат$

кової реформи в Українi призвело до кардинальних змiн у

бiзнес$середовищi та суспiльствi в цiлому i зумовило ще

бiльшу необхiднiсть вивчення процесу формування та

функцiонування податкової системи України. Невiд'ємною

складовою цього процесу є формування вiдносин нового

формату мiж державою та платниками податкiв, зокрема

представниками як великого, так i малого бiзнесу. Зокре$

ма проведення податкової реформи викликає необхідність

більш глибокого дослідження інституційних основ функцiо$

нування податкової системи України.

МЕТА ТА ЦIЛI СТАТТI
Мета статті полягає в комплексному дослiдженні

інституційних засад функціонування податкової систе$

ми України. Вiдповiдно до поставленої мети визначено

основнi завдання дослiдження:

— розкрити сутність iнституцiйного підходу до до$

слідження податкової системи України, внутрiшнi та

зовнiшнi чинники впливу на функцiонування податкової

системи, виходячи з характерних особливостей еко$

номiчного розвитку України;

— проаналізувати значення понять "інституція" та

"інститут", формальний та неформальний характер цих

явищ та їх вплив на функціонування податкової систе$

ми України.

— окреслити сукупність основних елементів iн$

ституцiйного середовища вітчизняної податкової систе$

ми, їх взаємодію в процесі її функціонування;

— розкрити взаємодiю органів держаної влади та

iнститутів громадянського суспiльства, спрямовану на

підвищення ефективності функцiонування податкової

системи України.

Об'єктом дослiдження є процес iнституцiйналізації

податкової системи України. Предметом дослiдження

є iнституцiйнi механiзми функцiонування податкової

системи України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРIАЛУ
Податкова система в усi часи функцiонувала задля

забезпечення життєдiяльностi держави, вона є основ$

ною складовою та впливовим чинником соціально$

економiчного розвитку кожної країни. Вiдомий амери$

канський учений$фiнансист Р. Масгрейв стверджував,

що держава це "асоцiацiя iндивiдiв, об'єднаних спiль$

ною ідеєю, згуртованих для вирiшення проблем

суспiльного спiвжиття демократичним i справедливим

чином. Словом, держава є договiрною органiзацiєю,

основаною на забезпеченнi iнтересiв її громадян" [1].

На думку цього вченого, держава є полiтичною устано$

вою, в якiй державний сектор та ринок складають осно$

ву єдиної соцiально$економiчної структури держави.

I основоположне мiсце у цiй структурi займає податко$

ва система з iнституцiями та інститутами, якi утворюють

інституційну матрицю її функцiонування.

У цій статті ми виходимо з того, що податкова систе$

ма як об'єкт державно$управлінського впливу має досл$

іджуватися, насамперед, за допомогою теоретико$мето$

дологічних засобів і підходів, що розробляються наукою

державного управління. Оскільки об'єктом нашої уваги

обрано організаційні та правові структури податкової

системи, тобто її інститути та інституції, то чільне місце в

їх дослідженні має займати міждисциплінарний інститу$

ційний (інституціональний) підхід. При цьому в контексті

інституційного підходу в галузі науки державного управ$

ління порівняно з політичною наукою, з якої власне вона

і виділилася в свій час, основний наголос ставиться на

дослідженні такої підгрупи політичних інститутів, як інсти$

тути державні. Виходячи з цього, в інститутах податко$

вої системи нас цікавить більше їх державно$управлінсь$

кий, аніж політико$економічний зміст.

Інституційний підхід був і залишається одним із основ$

них методологічних підходів до пізнання державно$уп$

равлінської діяльності. Його становлення йшло пара$

лельно у соціології, економічній теорії, праві і політичній

науці з кінця XIX сторіччя, розвиваючись у формі так

званого "класичного" інституціалізму, який набув знач$

ного поширення в роботах американських теоретиків

Т. Веблена, В. Мітчелла, Дж. Коммонса, Дж. Хертзле$

ра, В. Гамільтона, Дж. Кларка, та ін.

Початок активного поширення інституційного підхо$

ду в науці державного управління пов'язується із працею

Дж. Марча та Й. Ольсена "Новий інституціалізм: органі$

заційні чинники політичного життя" (1984 р.) і розвитком

"нового" інституціалізму [2]. Щодо останнього то вже кла$

сичною стала робота Д. Норта "Інституції, інституційна

зміна та функціювання економіки" (1990), яка і поклала

початок розвитку сучасної міждисциплінарної наукової

парадигми нового інституціалізму (неоінституціалізму) [3].

Інституційний підхід сьогодні існує у вигляді двох

основних концепцій: класичного і нового інституціаліз$

му. Однак він ніколи не мав жорстких рамок і не від$

різнявся гомогенністю методологічного інструментарію.

Залежно від галузевої приналежності науковців існують

різноманітні інтерпретації його понятійної$терміноло$

гічної бази і відмінності в методології, що ускладнює

процес створення єдиного інституційного підходу.

Особливо маємо звернути увагу на понятійну нео$

днозначність щодо розуміння термінів "інститут" або

"інституція", які або ототожнюються, або повністю

різняться. Зміст цих термінів у концепціях інституціаліс$

тів має досить широке та розмите тлумачення. Терміно$

логічна плутанина, насамперед, пов'язана з характер$

ною для інституціоналізму міждисциплінарністю. В со$

ціальних науках значення поняття "інститут" варіюєть$

ся досить сильно: зокрема, в економістів одні інститу$

ти, а у соціологів, політологів і державознавців — інші.

На нашу думку, найбільш узагальнену концепцію ро$

зуміння термінів інститут/інституція з позицій між$
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дисциплінарного підходу було запропоновано Д. Нортом,

який визначає дані поняття як "правила гри у суспільстві

або, точніше, придумані людьми обмеження, які спрямо$

вують людську взаємодію в певне русло. І, як наслідок,

вони структурують стимули в процесі людського обміну

— політичного, соціального чи економічного". Водночас

Д. Норт структурував ці поняття, включивши до нього такі

складові, як: неформальні обмеження (традиції, звичаї,

соціальні умовності); формальні правила (законодавчі та

адміністративні акти, судові рішення); механізми приму$

су, що забезпечують дотримання правил (судові органи,

органи правопорядку тощо) [3, c. 11, 17].

Якщо діяльність формальних інститутів/інституцій зас$

нована на суворих приписах, правилах та інструкціях, які

закріплені нормативним чином і встановлюються та свідо$

мо підтримуються державою, то у неформальних відсутня

сувора регламентація соціальних ролей, функцій, засобів і

методів діяльності, а також санкцій за ненормативну пове$

дінку. Проте, неформальні інституції у формі звичаїв, тра$

дицій та звичок також можуть виконувати регулятивні

функції у соціальній, політичній, економічній системах.

Проблематика понятійного змісту інститутів та інсти$

туцій представлена цілим теоретико$методологічним дис$

курсом у науковій літературі. Не заглиблюючись в нього,

відзначимо, що в російськомовних і україномовних досл$

ідженнях традиційно домінує використання терміну "інсти$

тут" в широкому значенні. Разом з тим, використовувати

термін "інститут", лише у широкому сенсі, куди включаєть$

ся поняття "інституції" методологічно не вірно. Очевидно,

що необхідно диференціювати значення інституту як пев$

них звичаїв, традицій, норм поведінки в суспільстві, у тому

числі у вигляді норм права (власне це і є інституції) і інсти$

туту як організацію, установу або інший орган.

 Так, етимологія значення слова "інституція" (від лат.

institutio) — пристрій, спосіб дії, повчання, вчення, вказів$

ка, спонукає до розуміння цього терміну як форми соціа$

лізації людської функції. Гносеологічно "інституція" — це

система знань (інструкцій) щодо здійснення цієї функції,

як опис цієї функції для передачі інформації про неї, для

навчання, для формування актора, здатного виконувати

цю функцію в системі правил, норм, положень, інструкцій.

Натомість в інститутах (від лат. іnstitutum), тобто

установах або організаціях, у межах яких реалізуються

інституції, відтворюються соціально диференційовані і

закріплені функції, де їм навчають нових акторів, роб$

лячи їх агентами відповідних інститутів. Іншими слова$

ми, "інститут є типовою організаційною формою комп$

лексу однорідних інституцій, які забезпечують їх відтво$

рення і гомеостаз як цілісної системи соціально визна$

ної і необхідної діяльності. Отже, інститут виступає мо$

деллю конкретних організацій." [4, с. 10].

Отже, ми розглядаємо поняття "інституція" як ком$

плекс статусів, норм, правил, інструкцій, регламентів,

контрактів, стандартів і порядків, що забезпечують фун$

кціонування та розвиток будь$якої соціальної системи,

а "інститут" як організаційну форму сукупності певних

інституцій, моделлю їх функціональної структури, що

склалася еволюційно або свідомо оформлена людьми.

Інститути та інституції складають основу функціонуван$

ня будь$якої соціальної системи.

У галузі науки державного управління інституціоналізм

дозволяє розкрити логіку формування та зміст роботи

державних, політичних та соціальних інститутів і інституцій

на інституційному, організаційному та індивідуальному

рівнях. Відповідно, інституційний підхід у дослідженні дер$

жавно$управлінської діяльності дає змогу у комплексі:

— простежити закономірності генезису інституцій$

ного середовища, тобто сукупності "правил гри" (пра$

вил, норм, санкцій), формальних правил та неформаль$

них норм, відкритих та прихованих установлень, які за$

галом упорядковують та роблять передбачуваною люд$

ську взаємодію;

— визначити підгрунтя інституційної згоди, тобто взає$

мозв'язок конституйованих політично організованих форм

(державні органи влади, громадські об'єднання тощо) та

соціального середовища, а також домовленостей щодо

обов'язкового дотримання додаткових "внутрішніх" обме$

жень, які доповнюють діючі "правила гри";

— розглянути особливості інституційних практик,

тобто реалізацію інституційних згод у конкретному

інституційному середовищі як поведінку акторів у рам$

ках різних організаційних форм [5, с. 152—153].

Таким чином, можна зробити висновок, що будь$який

вид державно$управлінської діяльності, здійснюється в

рамках сукупності правил і обмежень. У зв'язку з чим,

цілком очевидно, що податкова система, як об'єкт дер$

жавно$управлінського впливу, сама складається з комп$

лексу інституцій і інститутів, частина з яких є державни$

ми, що утворюють її інституційну структуру.

Інституційна структура податкової системи кожної

країни формується під дією тривалої в часі податкової

політики держави та спонтанного еволюційного відбо$

ру найефективніших інституцій і інститутів. Найчастіше

поняття "інституційна структура" ототожнюється "інсти$

туційним середовищем". Останнє зазвичай визначаєть$

ся як сукупність формальних та неформальних інсти$

тутів/інституцій, що виступають у ролі стимулів і обме$

жень, які соціум в цілому або держава накладає на по$

ведінку індивідів та їх груп [6, с. 30—37].

Відповідно будь$яку податкову систему з позицій

інституційного (інституціонального) підходу можна оха$

рактеризувати наявністю:

по$перше, певної сукупності законодавчо унормо$

ваних норм та приписів, інструментів та засобів (фор$

мальні інституції), що регулюють функціонування струк$

турних елементів податкової системи, визначають види

податків і зборів, обумовлюють порядок справляння

податків до бюджетів та державних цільових фондів, а

також визначають поведінку учасників правовідносин,

що притаманна податковій сфері;

по$друге, організаційних структур (механізмів при$

мусу, що забезпечують дотримання загальноприйнятих

правил) у формі податкових органів, інших установ і

організацій, діяльності яких прямо чи опосередковано

пов'язана зі справлянням податків і зборів, з визначе$

ними на законодавчому рівні структурою, повноважен$

нями, системою ієрархічних зв'язків та порядком підпо$

рядкування, а також правовими нормами щодо дотри$

мання субординації та координації у процесі виконання

покладених на них завдань;

по$третє, неформальні за характером інституції

(звичаї, традиції, звички, соціальні умовності і т.п.), що

визначають модель податкової культури у певному со$

ціумі, а саме податкову обізнаність, правову само$
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свідомість населення, етику ведення бізнесу суб'єкта$

ми економічної діяльності тощо.

Процес формування організаційних та правових струк$

тур податкової системи, з погляду інституційного підходу,

є процесом її інституалізації. Під останньою потрібно ро$

зуміти упорядкований процес формування інституціональ$

ної структури податкової системи з такими правилами і

нормами поведінки суб'єктів податкових відносин, що

спрямовані на реалізацію державою основних функцій

податків — фіскальної, регулювальної і розподільчої.

Інституційні зміни в податковій системі найчастіше відбу$

ваються внаслідок накопичення впливу зовнішніх чинників,

виснаження фізичних і "моральних" ресурсів, що піджив$

люють ті чи інші інститути, цінностей, які обумовлюють їх

існування, або вони самі стають несумісними з іншими

цінностями та інститутами/інституціями. Тобто в процесі

інституціонального розвитку системи відбувається заміна

одних інститутів на інші, більш ефективні [7].

Податкова система являє собою відкриту і динаміч$

ну систему інституцій та інститутів, що знаходяться у

перманентній взаємодії зі складовими інших соціальних

систем, тим самим постійно видозмінюючись еволю$

ційно або внаслідок карколомної трансформації. Мова

йде про сучасні податкові системи, чия інституційна

структура не виникає на порожньому місці, а саме фор$

мування її інституцій/інститутів розглядається під ку$

том зору утворення нових, ефективніших "правил гри" і

соціально відповідальних державних податкових

органів, що можна розцінювати як процес модернізації

податкової системи.

Серед найважливіших проблем у сфері дослідження

інституційної динаміки податкової системи можна назва$

ти проблематику ефективності інститутів/інституцій.

Ефективність інституту або інституції — це особливе яви$

ще, обумовлене як внутрішніми зв'язками, так і зовнішні$

ми відносинами з рівно порядковими підсистемами і з си$

стемами більш загального рівня. Якщо припустити, що

ефективність інституту/інституції є якісним показником,

то вона може проявлятися побічно в узагальнених харак$

теристиках, наприклад, в ступені довіри населення до дію$

чих в суспільстві формальних інституцій, у нашому випад$

ку до податкової системи. Тобто ефективність інститутів/

інституцій податкової системи може бути оцінена через

здатність впливати на суспільні і економічні відносини в

певному, корисному для суспільства і економіки напрямі.

Тут потрібно ще раз наголосити на важливості ролі

державно$управлінського чинника у формуванні ефек$

тивних правових і організаційних структур податкової

системи, оскільки уявлення багатьох теоретиків інсти$

туціалізму, особливо класичного, про те, що неефек$

тивні інституції й інститути завжди, так би мовити авто$

матично, витісняються більш ефективними, на жаль не

відповідає реальному стану речей. В процесі функціо$

нування податкової системи діє низки чинників, які

об'єктивно консервують інституційну структуру, що

склалася, незалежно від ступеня її ефективності.

По$перше, у збереженні неефективних інституцій/

інститутів може бути зацікавлений державний апарат,

якщо це сприяє максимізації різниці між доходами та

видатками зведеного бюджету у випадку загрози втра$

ти влади, як це до$речі, спостерігається на прикладі су$

часної України.

По$друге, неефективні інституції/інститути подат$

кової системи можуть бути вигідні впливовим групам

інтересів. Останнім, наприклад, можуть бути вигідні існу$

вання неформальної інституції конвертаційних центрів

та інших способів мінімізації податкових зобов'язань;

"кришування" різного роду корупційних схем у подат$

кових і митних органах і т.п.

По$третє, формування нових, ефективніших інсти$

туцій, банально потребує значних первинних вкладень

(у тому числі певних жертв, незручностей для суспіль$

ства), яких можуть не потребувати давно укорінені і

звичні "правила гри", що можуть виявитись зручними

для суспільства в цілому. Інституції немовби заганяють

суспільство у наїжджену колію, в якій потім важко жити

та з котрої нелегко вибратися [8, с. 104].

Таким чином, застосування методологічних засад

інституційного підходу дозволяє на практичному рівні

виявити і попередити неефективні стани інституційного

середовища податкової системи, запропонувати шляхи

модернізації інституцій та інститутів податкової систе$

ми як "механізмів примусу," через коректування або

трансформацію інституційного забезпечення державно$

управлінської діяльності у сфері податкових відносин.

Як вже було з'ясовано інституційне середовище

являє собою сукупність інституцій та інститутів, які ма$

ють формальну та неформальну структуру, і виступа$

ють як стимули й обмеження, які суспільство накладає

на поведінку індивіда. Інституційне середовище подат$

кової системи держави включає сукупність законодав$

чих, економічних та культурних інституцій. Це сукупність

політичних (юридичних) і економічних правил, нефор$

мальних (традиційних) норм, що формують умови для

фінансової діяльності, структурують її і є фундаменталь$

ною передумовою перетворень у фінансовому секторі

до якого належить податкова система. Традиційні (не$

формальні) норми мають глибоке історичне коріння в

житті народу, пов'язані стереотипами поведінки, що

притаманні суспільству, і у підсумку найбільше вплива$

ють на матрицю розвитку фінансового сектора. Полі$

тичні (юридичні) правила встановлюють ієрархічну

структуру суспільства, механізм прийняття рішень і

найбільш важливі характеристики контролю за фінан$

совою діяльністю. Вони базуються на взаємному до$

триманні зобов'язань між державою і домогосподар$

ствами, фінансовими інститутами між собою, між

фінансовими інститутами і домогосподарствами тощо;

економічні правила визначають форми організації і

функціонування фінансових інститутів.

 Безперечно одним з найважливіших факторів роз$

витку інституційного середовища податкової системи в

Україні є реформування податкової політики. Адже дер$

жавна податкова політика є не що інше як державно$уп$

равлінська діяльність органів публічної влади з форму$

вання та удосконалення податкової системи та забезпе$

чення її ефективного функціонування в інтересах су$

спільства. Виключно податкова політика визначає соц$

іально$економічний зміст, інституційну структуру, умови

та вимоги до функціонування податкової системи.

В Україні з початку 90$х рр. відбувалися періодичні

зміни податкової політики, і, відповідно, відбувалися

корегування податкової системи. Можна виділити дек$

ілька етапів формування та удосконалення системи опо$
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даткування: Перший етап з 1991 р. по 1995 р. — етап

становлення національної податкової системи, другий

етап з 1996 р. по 2003 р. — етап формування складу

податкової системи у відповідності із умовами ринко$

вих відносин, третій етап з 2004 р. по 2009 р. — етап

розвитку податкової системи України. З 2010 року по$

чався четвертий етап, етап поглибленого реформуван$

ня податкової системи на основі прийнятого податко$

вого кодексу України. На кожному з даних етапів була

прийнята низка нормативно$правових актів (концепцій,

стратегій, законів, кодексів), що визначали як базові

правила оподаткування, так і стратегічне бачення роз$

витку вітчизняної податкової системи. Останні суттєві

зміни в інституційну структуру податкової системи були

внесені в грудні 2015 року.

 Як уже зазначалось вище, функцiонування податко$

вої системи залежить вiд податкової полiтики, яка про$

водиться в державi. В дослiдженнях вітчизняних нау$

ковців податкова полiтика розглядається як процес фор$

мування i застосування затверджених на законодавчому

рiвнi економiчних iнструментiв i вiдповiдних рiшень, при$

значених сприяти зростанню надходження платежiв до

бюджету, а також внесення змiн до чинної податкової

системи, визначення механiзму обчислення, сплати i за$

рахування платежiв до бюджетiв. До формування подат$

кової полiтики необхiдно застосовувати системний пiдхiд,

оскiльки вона не повинна бути суто фiскальною, а мати

здатнiсть функцiонально коригувати економiчний сектор

держави та впливати на стимулювання виробничої

дiяльностi суб'єктiв оподаткування [9].

Чинним вiтчизняним законодавством встановлено

перелiк податкiв та суб'єктiв їх стягнення. Законом Ук$

раїни "Про систему оподаткування" вiд 1991 року були

регламентованi права та обов'язки платникiв податків,

повноваження державних органiв виконавчої влади, якi

вiд iменi держави виконували функцiї зi збору податкiв.

Закон визначав принципи побудови системи оподатку$

вання в Українi, податки i збори (обов'язковi платежi)

до бюджетiв та до цiльових фондiв [10]. Закон України

"Про систему оподаткування" втратив чиннiсть у зв'яз$

ку з прийняттям Податкового Кодексу України у 2010

роцi [11]. У першiй статтi Податкового Кодексу Украї$

ни визначена сфера його дiї, та обумовлено, що вiн ре$

гулює вiдносини, що виникають у сферi справляння

податкiв i зборiв, зокрема, визначає вичерпний перелiк

податкiв та зборiв, що справляються в Українi, та поря$

док їх адмiнiстрування, платникiв податкiв та зборiв, їх

права та обов'язки, компетенцiю контролюючих органiв,

повноваження i обов'язки їх посадових осiб пiд час

здiйснення податкового контролю, а також вiдпо$

вiдальнiсть за порушення податкового законодавства.

Кодексом визначаються функцiї та правовi основи

дiяльностi контролюючих органiв.

18 березня 2013 року Указом Президента України

було створено Мiнiстерство доходiв i зборiв України,

затверджено Положення про Мiнiстерство та визначенi

основнi його повноваження [12]. В податковiй системi

України вiдбулося переформатування взаємовiдносин

мiж Мiнiстерством доходiв i зборiв, та iнститутами гро$

мадянського суспiльства: розроблена та прийнята нор$

мативно$правова база щодо взаємодiї центральних

органiв виконавчої влади та громадськiстю, активно

почали проводитися дослiдження громадської думки

щодо дiяльностi Мiнiстерства тощо.

У основi iнституцiйного вимiру функцiонування по$

даткової системи України лежить дослiдження питань

дiяльностi певних соцiальних iнститутiв/інституцій у

вiдповiдностi до вимог взаємодiї мiж учасниками всьо$

го податкового процесу: тими, хто забезпечує орга$

нiзацiю та функцiонування податкової системи країни

та тими, хто впливає на регулювання цього процесу,

зокрема соціальними iнститутами, до функцiй яких вхо$

дять захист iнтересiв та вiдстоювання прав громадян, у

даному разi — платникiв податкiв. Iнституцiйний вимiр

функцiонування податкової системи передбачає об$

грунтування сутностi кожної складової структури iн$

ституту/інституції, визначення засобiв, форм, методiв

їхньої взаємодiї у рамках певного об'єднання.

На динаміку інституційних змін в процесі функціону$

вання податкової системи в сучасних умовах демократи$

зації державного управління особливий вплив мають

зовнішні чинники, зокрема громадянське суспільство.

Саме на iнститути громадянського суспiльства в Українi

покладають сподiвання щодо інституційної модернізації

податкової системи, підвищення ефективності її функціо$

нування. Так, наприклад, з метою активiзацiї дiєвого

дiалогу з бiзнес$спiльнотою, забезпечення iнформування

громадськостi про заходи, що проводяться територiаль$

ними органами, Фіскальною службою України передба$

чено створення щотижневого плану регiональних заходів

щодо важливих подiй соцiально$економiчного характеру,

проведення особистих зустрiчей, нарад, "круглих столiв"

керiвникiв органiв регiонального та районного рiвнiв з

представниками бiзнесу у регiонi, залучення до проведен$

ня зазначених заходiв керiвництва мiсцевих державних

адмiнiстрацiй [14].

Оцінюючи внутрiшнi тa зовнiшнi чинники, що впли$

вaють нa функціонування подaткової системи Укрaїни,

потрібно вiдзнaчити дiяльнiсть в цьому напрямі Гро$

мaдської рaди при Фіскальній службі України, до склaду

якої ввiйшли бiльше вiсiмдесяти предстaвникiв iнститутiв

громaдянського суспiльствa, офiцiйно зaреєстровaних нa

територiї Укрaїни. Серед них: Aсоцiaцiя "Укрaїнський

нaцiонaльний комiтет Мiжнaродної Торгової Пaлaти",

Всеукрaїнськa Aсоцiaцiя "Об'єднaння пiдприємств митних

брокерiв тa влaсникiв митних лiцензiйних склaдiв",

Укрaїнське вiддiлення громaдської оргaнiзaцiї "Aсоцiaцiя

мiжнaродного прaвa", Всеукрaїнськa громaдськa

оргaнiзaцiя "Aсоцiaцiя плaтникiв подaткiв Укрaїни" тa iншi.

Визначити ефективнiсть механiзмiв впливу грома$

дянського суспільства на реалiзацiю державної полiтики

у сферi функцiонування податкової системи України

поки що вкрай складно, оскiльки податкова система

України хоча i сформована та все ж потребує подаль$

шої модернізації. Водночас варто вiдзначити, що саме

взаємодiя інститутів громадянського суспiльства з інсти$

тутами податкової системи, запровадження громадянсь$

кого контролю за дiяльнiстю податкових органiв, може

гарантувати удосконалення функцiонування податкової

системи.

ВИСНОВКИ
Отже, можна впевнено стверджувати, що система

оподаткування в Україні потребує значного інституцій$
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ного вдосконалення, має базуватися на обгрунтованій

адаптації передового зарубіжного досвіду до умов, що

склалися в країні, а не зводитися до формального ко$

піювання моделі оподаткування інших країн. Рівень роз$

витку нашої економіки значно нижчий від розвинених

країн, проте, спираючись на їхній досвід, можна вико$

ристати певні світові здобутки при модернізації нашої

системи оподаткування.

Серед зовнішніх та внутрішніх чинників, що впли$

вaють нa інституційний вимір функціонування

подaткової системи Укрaїни, особливо потрібно вiдзнa$

чити дiяльнiсть інститутів громадянського суспільства.

Вaрто сподiвaтися, що нaйближчими рокaми, iнститути

громaдянського суспiльствa виконувaтимуть бiльш

aктивну функцiю у регулювaннi дiяльностi тa функцiо$

нувaннi подaткової системи Укрaїни. В цілому ж функ$

ціонування податкової системи в Україні мaє ряд суттє$

вих недолiкiв, серед яких і зниження довiри до оргaнiв

подaткової служби. Саме в цьому напрямі є необхiдність

подальших досліджень у цiй сферi.
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ральних, так і для місцевих органів влади. Перші можуть

проводити переговори більш структуровано, а також можуть

розраховувати на те, що досягнутий компроміс задоволь$

нить переважну кількість місцевих органів влади, тоді як
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другі мають шанс брати участь у процесі ухвалення рішень

і, можливо, зможуть вплинути на нього. Тому не випадково,

що в європейських державах як місцеві органи влади, так і

їх асоціації відіграють роль сполучної ланки між централь$

ними органами влади і громадянами, особливо, у разі про$

ведення реформ і перетворень, беручи безпосередню участь

у формуванні та реалізації державної політики в різних сфе$

рах. На жаль, в Україні успішні практики участі місцевих

органів влади у формуванні та реалізації державної політи$

ки поки що зустрічаються не часто, тому, безумовно, корис$

ним є вивчення європейського досвіду у цій сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз успішних практик участі місцевих органів влади

у формуванні та реалізації державної політики в євро$

пейських країнах можна знайти в працях таких науковців,

як Дж. Андерсон, В. Бабаєв, І. Бах, Дж. Буковскі, С. Газа$

рян, С. Дейл, Ю. Куц, В. Мамонова, Е. Нортон, С. Пьяттоні,

К. Скелчер, Л. Хуг, Ю. Шаров та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд досвіду європейських країн сто$

совно впровадження успішних практик участі місцевих

органів влади у формуванні та реалізації державної політи$

ки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведення переговорів місцевих органів влади з цент$

ральними органами влади є найочевиднішою і успішною

практикою взаємодії, проте існують й інші успішні практики,

до найбільш поширених з яких відносяться:

— інформування і консультування місцевих органів вла$

ди з боку центральних органів влади з різних питань, пов'я$

заних з виконанням першими своїх обов'язків;

— інституціональна співпраця, що визначає процедури

взаємодії, двостороннє надання послуг, фінансову або іншу

підтримку;

— надання фінансової та іншої підтримки, необхідної

місцевим органам влади для виконання їх обов'язків;

— делегування центральними органами влади деяких

повноважень місцевим органам влади, що збільшують сфе$

ру їх дії.

Розглянемо ці практики взаємодії детальніше.

1. Двосторонні переговори.

Майже в усіх державах$членах переговори вважаються

найбільш частою формою взаємодії. Обов'язкові перегово$

ри і консультації з місцевих питань таких, як реформа зако$

нодавства, підготовка бюджету, податки, проводяться з асо$

ціацією органів місцевого самоврядування в більшості ви$

падків. У багатьох державах$членах ЄС існують формальні

переговорні структури (конференції, робочі групи тощо), що

збираються періодично (щорічно, щокварталу тощо). У де$

централізованих державах ці структури найчастіше мають

регіональну приналежність.

У Бельгії, наприклад, існують формальні переговорні

структури, покликані сприяти співпраці в усіх сферах відпо$

відальності. Хоча, слід зазначити, що, незважаючи на їх

формальний характер, вони чинять незначний вплив на про$

цес ухвалення політичних рішень. У Чехії інституціолізовані

регулярні консультаційні форуми, в яких беруть участь цен$

тральні та місцеві органи влади. Політичні представники або

публічні службовці проводять регулярні зустрічі для того,

щоб координувати здійснення повноважень тих органів, які

вони представляють, з іншими.

У Болгарії проводяться парламентські консультації по

проектах законів, що зачіпають місцеві співтовариства. На$

ціональна асоціація муніципалітетів представляє місцеві

органи влади в процесі консультацій, а також активно шукає

і організовує зустрічі з членами парламенту для того, щоб

лобіювати місцеві інтереси. У сфері соціального забезпе$

чення як громадський консультативний орган була створе$

на "Рада соціального забезпечення", членом якої є "Націо$

нальна асоціація муніципалітетів" разом з центральними

органами влади, профспілками, організаціями працедавців

і громадськими організаціями. Крім того, Рада міністрів

створила "Міжвідомчу раду" для обміну на експертному рівні

спеціалізованою інформацією, корисною для місцевих

органів влади.

У Естонії існують електронні консультації по проек$

тах законів, активно використовувані асоціацією місце$

вих органів влади. У Фінляндії дві різні структури сприя$

ють проведенню консультацій і переговорів з місцевих пи$

тань. З одного боку, "Консультативна рада з муніципаль$

ної економіки і адміністрування" проводить переговори

між центральними органами влади (Міністерством

внутрішніх справ, Міністерством фінансів, Міністерством

соціальних справ та охорони здоров'я і Міністерством

освіти та культури) і місцевими органами влади в особі

"Асоціації представників фінських місцевих органів вла$

ди". З іншого боку, з 2003 року міністерською групою

було налагоджено співпрацю на політичному рівні. Пред$

ставники "Асоціації фінських місцевих і регіональних

органів влади" і вищезгадані міністерства, а також

Міністерство охорони довкілля і Міністерство сільського

господарства успішно проводять переговори про фінан$

сування муніципальних послуг.

У Норвегії переговори між центральними і місцевими

органами влади були формалізовані через серію з чотирь$

ох нарад, що щорічно проводилися між міністрами і пол$

ітичним керівництвом "Норвезької асоціації місцевої і регі$

ональної влади". Переговори тут служать засобом обгово$

рення фінансових питань місцевих органів влади. У Італії усі

регіони мають політичного представника (главу або члена

регіональної виконавчої влади), який відповідає за стосун$

ки з місцевими органами влади. До функцій такого пред$

ставника належить: координація роботи регіональних і

місцевих органів влади, налагодження співпраці між ними,

формування процедур, що сприяють співпраці. Крім того, в

кожному регіоні важливу роль відіграє "Рада місцевих ав$

тономій" — консультативний орган, що представляє місцеві

інтереси.

У Литві для координації інтересів існує двостороння

комісія, і будь$які проекти, що стосуються питань місцевого

самоврядування, мають бути узгоджені з "Асоціацією місце$

вих органів влади". Процеси децентралізації в Македонії

реалізуються і координуються "Робочою групою з децент$

ралізації" за участі "Асоціації місцевого самоврядування".

Щомісячно проходить зустріч десяти тематичних галузевих

підгруп. Також існує трибічний комітет з питань децентра$

лізації, в якому бере участь "Агентство державних служ$

бовців" разом з представниками центральних і місцевих

органів влади. Діяльність цих груп внесла істотний вклад до

успіху процесу децентралізації, оскільки були розроблені й

успішно реалізовані численні стратегічні та планові докумен$

ти.

У Нідерландах двічі в рік проводиться "Консультативна

нарада уряду" під головуванням прем'єр$міністра відповід$

но до "Кодексу забезпечення міжадміністративних сто$

сунків". У Словенії передбачені обов'язкові консультації з

асоціацією муніципалітетів по змінах в законодавстві, що

стосуються місцевих питань. В Іспанії формальні перегово$

ри між державними і регіональними органами влади прово$

дяться у рамках галузевих конференцій, на яких узгоджу$

ються загальні обов'язки. На теперішній час місцеві органи

влади можуть брати в них участь як спостерігачі.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У законодавстві швейцарських кантонів часто ви$

значаються механізми переговорів з муніципалітетами з

місцевих питань. Крім того, в реформі федеральної Консти$

туції визначено, що Конфедерація повинна брати до уваги

вплив своєї діяльності на муніципалітети. Федеральний уряд

затвердив "Керівні принципи, що стосуються співпраці між

Конфедерацією, кантонами і муніципалітетами", в яких зак$

ріплені права муніципалітетів: на консультації з місцевих

питань у разі, якщо дії федерального уряду вплинуть на них;

на участь у роботі експертних комітетів або робочих груп,

створених Конфедерацією, і надання оцінки у рамках пере$

говорних процедур. Крім того, оскільки інтереси муніципа$

літетів повинні враховуватися, їхні представники мають бути

запрошеними для участі в роботі постійних комісій в деяких

галузях.

2. Інформування і консультування місцевих органів вла$

ди.

Центральні органи влади можуть відігравати важливу

роль в інформуванні та консультуванні місцевих органів вла$

ди. Зазвичай такі інформаційні стосунки є більш неформаль$

ними і, як правило, їх учасниками виступають публічні служ$

бовці, а не офіційні політичні особи. Децентралізовані дер$

жавні або регіональні органи влади часто відповідають за

таку взаємодію, оскільки близькість дуже важлива для її

успіху. В деяких випадках, інструкції або інформація супро$

воджується навчанням працівників місцевих органів влади,

в спробі допомогти місцевим органам влади підвищити

ефективність їх роботи. Контакти такого типу трапляються

тоді, коли немає необхідності в певній частоті проведення

переговорів і консультацій, що мають формальний харак$

тер. При цьому електронні комунікації сприяють збільшен$

ню кількості контактів, їх частоти і швидкості реакції у

відповідь.

Ряд ініціатив держав$членів ЄС відносно розвитку цієї

форми взаємодії показали нові способи того, як можна на$

вчити місцеві органи влади розуміти і задовольняти інтере$

си місцевих жителів, що, власне, і є основною метою будь$

якої взаємодії між місцевими і центральними органами вла$

ди.

Так, в Угорщині існує декілька служб, підтримуваних

Міністерством місцевого самоврядування і територіально$

го розвитку, що займаються підготовкою і консультацією

працівників місцевих органів влади. За допомогою "Гаря$

чої лінії для місцевої влади", службовці місцевих органів

влади можуть миттєво отримати по телефону професійну

допомогу. Крім того, проводяться регулярні конференції за

участі міжнародних експертів, які здійснюють професійну

підготовку, як для місцевих політичних представників, так і

для публічних службовців. З метою допомогти місцевим

органам влади розібратися в тонкощах процесу інтеграції в

2003 році була створена "Інформаційна служба ЄС для

місцевих органів влади", що надавала інформацію з питань

ЄС, підтримку в питаннях правової гармонізації і інформа$

цію про тендери.

Міністерство внутрішніх справ Італії забезпечує роботу

служби, що займається наданням інформації і консультацій

місцевим органам влади безпосередньо (за допомогою так

званого "Вікна для місцевих органів влади") і за допомогою

своїх представництв на рівні провінцій. Крім того, у рамках

регіональних урядів Італії існують адміністративні офіси, що

контролюють роботу місцевих органів влади, забезпечують

юридичні консультації, надають інформацію й відповідні

інструкції.

В Іспанії проводяться курси, організовані регіональни$

ми поліцейськими академіями для місцевих поліцейських

сил. Вони вважаються хорошим інструментом для коорди$

нації дій і процедур з питань безпеки. У Латвії центральні

органи влади отримують від місцевих органів влади інфор$

мацію у вигляді звітів про хід виконання програм і розра$

хункові показники (фінансові, соціальні тощо), за допомо$

гою яких можна оцінити місцеві потреби і зробити необхід$

ну консультаційну підтримку місцевим органам влади в за$

доволенні цих потреб.

3. Інституціональна співпраця.

Співпраця відносно визначення цілей, управління або

фінансової підтримки також вважається багатьма місцеви$

ми і центральними органами влади дуже успішною практи$

кою. Так, у Болгарії в 2005 році між Радою Міністрів і "Асо$

ціацією муніципалітетів" було підписано угоду, що встано$

вила інституціональну співпрацю. Згідно з угодою співпра$

ця грунтується на принципах партнерства, прозорості й уз$

годженості дій. Вона також забезпечує надання ефектив$

них публічних послуг і внесло вклад до підготовки місце$

вих органів влади до приєднання Болгарії до ЄС. У цих

практиках співпраці беруть участь центральні органи вла$

ди і "Національна асоціація муніципалітетів". Вони вклю$

чають регулярні зустрічі й участь у консультативних, моні$

торингових і робочих групах. Крім того, міжмуніципальна

співпраця з питань регіональної політики сприяє налагод$

женню публічно$приватного партнерства (між місцевими

органами влади, приватними підприємцями, об'єднаннями

громадян тощо) у сфері розробки та реалізації програм і

проектів, що представляють інтерес для учасників такого

партнерства.

У Франції було створено декілька структур для співпраці

між центральними і місцевими органами влади у рамках пи$

тань, що зачіпають інтереси останніх. По$перше, це "Міські

контракти" (Contrats de Villes (CDV)) між центральними і

місцевими органами влади, призначені для запобігання соц$

іальній ізоляції. Дії CDV спрямовані на міські райони з ви$

соким ризиком соціальної ізоляції через безробіття, жит$

лові проблеми або проблеми злочинності. По$друге, це

"Місцеві контракти безпеки" (Contrats locaux de SECURITE

(CLS)) між органами влади різного рівня, які можуть пра$

цювати разом для того, щоб поліпшити умови безпеки.

В Ісландії з 2006 року діє угода про співпрацю між дер$

жавою і місцевими органами влади. Його основне завдання

полягає в створенні формальної структури стосунків між

центральними і місцевими органами влади й узгодження

політики публічного управління. Відповідно до нього, пері$

одично організовуються експертні комітети за участю двох

рівнів влади для обговорення загальних питань.

В Італії співпраця забезпечується на регіональному рівні.

У кожному регіоні працює політичний діяч, відповідальний

за нього. У рамках основних напрямів політики, як прави$

ло, існують органи, що забезпечують співпрацю. Для реалі$

зації надзвичайних програм з посилення безпеки, міністр

внутрішніх справ і префекти можуть підписувати (за дору$

ченням) угоди з регіональним урядом і місцевими органами

влади. У Люксембурзі окружні комісари виконують функції

консультування, посередництва і координації між централь$

ними та місцевими органами влади. У Словаччині існують

спільні муніципальні офіси, що забезпечують здійснення

певних обов'язків асоціацією місцевих органів влади, коли

їх самостійно не може здійснити один орган влади.

У Великобританії існують "Рамки партнерства" (що,

втім, не мають законодавчої основи), регулюючі стосунки

між центральними та місцевими органами влади (в Англії з

1997 року, в Шотландії з 2001 року). В Англії його учасники

регулярно зустрічаються для розгляду основних питань, що

стосуються місцевого самоврядування. У Шотландії метою

такої співпраці вважається забезпечення регулярного зв'яз$

ку і підтримка дискусій по актуальних політичних пробле$

мах. Завдяки "Рамкам партнерства" успішно були впровад$

жені консультаційні процедури і процедури спільної робо$

ти.
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Також в Англії існують механізми взаємовигідного виз$

начення пріоритетів між центральними і місцевими органа$

ми влади. "Угода з місцевих питань" (Local Area Agreement

(LAA)) підписується на три роки і встановлює обсяги фінан$

сування центральним урядом тих пріоритетних сфер місце$

вого значення, які були визначені місцевими органами вла$

ди і узгоджені з центральними органами влади. Місцеві інте$

реси відстоюють місцеві органи влади і "Місцеве стратегіч$

не партнерство" (Local Strategic Partnership (LSP)), єдиний

орган, який об'єднує різні частини публічного сектора, а

також приватний сектор, бізнес, громади і некомерційний

сектор на місцевому рівні таким чином, що ініціативи і їх ре$

алізація зачіпає усіх стейкхолдерів.

4. Надання фінансової підтримки.

Успішні практики у фінансовій сфері стосуються коштів,

необхідних місцевим органам влади для виконання їх обо$

в'язків і надання послуг громадянам.

Так, у Болгарії процес затвердження бюджету перед$

бачає участь у ньому на різних етапах "Національної асо$

ціації муніципалітетів". Консультації як на політичному,

так і на експертному рівні, покликані допомогти розподі$

лити кошти прозоро і збалансовано. Якщо думки розхо$

дяться, то до проекту бюджету додається двосторонній

протокол, що дозволяє Раді Міністрів вирішити спірне

питання.

У Данії місцеві органи влади відіграють важливу роль

в розробці економічної політики вже протягом більше 30

років. Співпраця з питань бюджету грунтується на за$

гальній домовленості, що після встановлення економіч$

них і політичних цілей центральною владою (урядом і пар$

ламентом), кроки з реалізації політики розробляються

разом з місцевими органами влади. У рамках бюджету

визначаються темпи зростання витрат публічного секто$

ра, ставки муніципальних податків та інші питання, пов'я$

зані з місцевою економікою. Угоди укладаються між цен$

тральним урядом і асоціаціями місцевих органів влади.

Вони не є обов'язковими для кожного муніципального

утворення, хоча передбачається, що члени асоціації їх

дотримуватимуть.

У Фінляндії між центральними і місцевими органами

влади проходить обговорення про виділення ресурсів муні$

ципалітетам. Проводиться оцінка впливу можливих дій пар$

ламенту на місцеві органи влади (муніципалітети). В Італії

важливу роль відіграє так звана "Єдина конференція", учас$

никами якої виступають представники центрального уряду,

регіональних і місцевих органів влади, на якій вони обгово$

рюють, зокрема, бюджетні питання. У Люксембурзі "Вища

рада місцевих фінансів" сприяє діалогу між місцевими і цен$

тральними органами влади з питань, пов'язаних з фінансу$

ванням муніципалітетів.

У Португалії спільне фінансування розглядається як

зручний спосіб реалізації проектів, що позитивно впли$

вають на умови життя місцевих громадян. У Швейцарії

система фінансового вирівнювання вважається дуже

ефективною для згладжування відмінностей між муні$

ципалітетами, завдяки ній вони можуть виконувати свої

законні обов'язки. Для її функціонування здійснюються

регулярні контакти між муніципалітетами і владою кан$

тонів.

5. Делегування повноважень.

У деяких випадках збільшення відповідальності місце$

вих органів влади шляхом отримання ними деяких повнова$

жень від центральних органів влади також є успішною прак$

тикою. Наприклад, в Чехії деяким муніципалітетам, відпові$

дно до "Моделі спільного публічного управління", були пе$

редані додаткові повноваження, що призвело до покращен$

ня надання публічних послуг на місцевому рівні. При цьому

були створені координаційні механізми за допомогою фор$

мальних консультаційних структур і регулярних зустрічей

представників різних рівнів управління. Схожі процеси відбу$

ваються в Іспанії, де другий етап децентралізації спрямова$

ний на делегування повноважень від регіонів до місцевих

органів влади.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Таким чином, можемо констатувати, що взаємодія між

центральними і місцевими органами влади відносно фор$

мування і реалізації державної політики в різних сферах в

країнах ЄС характеризується такими особливостями:

— у більшості держав існують обов'язкові консультації

центральних органів влади з місцевими органами влади (їх

асоціаціями) з важливих питань, що стосуються місцевих

співтовариств, наприклад, стосовно формування місцевих

бюджетів; у зв'язку з цим, у багатьох державах існують фор$

мальні консультаційні структури (загальні або галузеві);

— органи центральної влади на місцях, як правило,

відповідають за обмін інформацією між місцевими та цент$

ральними органами влади і здійснюють нагляд за діяльні$

стю перших;

— найбільш частою практикою взаємодії є переговори

і обмін інформацією з питань, що зачіпають сферу відпові$

дальності місцевих органів влади;

— місцеві органи влади, як правило, направляють

інформацію центральній владі по каналу зворотного зв'яз$

ку, таким чином допомагаючи формувати індикатори ефек$

тивності і статистичні дані;

— разом з формальними існують і неформальні взає$

мини між місцевими та центральними органами влади, які

іноді приносять більше користі для обох сторін, ніж фор$

мальні стосунки.

Подальшим напрямом наукових досліджень з розгля$

нутої проблематики має стати визначення можливостей і

передумов запровадження в Україні європейських практик

участі місцевих органів влади у формуванні та реалізації

державної політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах помітно зростає конкуренція між

учасниками ринку праці, тому особливого значення для дер$

жавної служби зайнятості України (далі — Служба) як од$

ного із суб'єктів ринку набувають питання удосконалення її
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діяльності. Одним із пріоритетних напрямів удосконалення

роботи Служби, зокрема, в частині інформаційно$комуні$

кативного супроводу її інституційної спроможності, може

стати впровадження інноваційних інформаційних техно$

логій.
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У сфері інформаційного забезпечення діяльності Служ$

би існує низка проблем. Серед них — слабо розвинені ко$

мунікаційні зв'язки центрів зайнятості (далі — ЦЗ) між со$

бою, з роботодавцями, закладами освіти, недержавними

агенціями, які надають послуги з посередництва у працев$

лаштуванні, громадськими організаціями, що діють у сфері

зайнятості; недостатній обсяг актуальної інформації про

попит і пропозицію робочої сили, що послаблює вплив Служ$

би на ситуацію на ринку праці, зумовлює негативне ставлен$

ня до неї з боку населення й роботодавців, знижує зацікав$

леність в її послугах.

В умовах глобалізації суспільства, для якого харак$

терні тенденції щодо використання нових цифрових тех$

нологій, зростає потреба сфери зайнятості у запровад$

женні сучасних сервісів з використовуванням оператив$

них методів соціально$маркетингових досліджень, які б

відповідали сучасним потребам клієнтів та вимогам часу

— для Служби ці питання набувають особливої актуаль$

ності. Все частіше прогресивні компанії надають перева$

гу віддаленому залученню працівників, так званих фрілан$

серів. Впровадження цього тренду дозволяє ефективно

організовувати виробничу діяльність, менеджмент в кор$

поративних мережах, створювати правила роботи поза

офісом, забезпечуючи економію витрат на офісне місце.

Підбір таких кадрів залишається не властивою для Служ$

би функцією.

Стрімкий розвиток і впровадження нових інформацій$

но$комунікаційних технологій спричинить у сфері зайнятості

ще одну проблему — розпочнеться масове вивільнення пра$

цівників, у першу чергу так званих "білих комірців". Робо$

тодавці вивільнятимуть таких працівників, адже вони не ста$

новлять цінності для їх бізнесу, оскільки виконують рутин$

ну бюрократичну управлінську працю. Завдання Служби —

створювати сприятливі умови для соціалізації даної категорії

громадян, запроваджувати нові механізми взаємодії з тру$

довими колективами з метою надання комплексу соціаль$

них послуг, які пом'якшать проблему масового вивільнення

[1]. Серед них послуги з профнавчання, залучення до само$

зайнятості, психологічна адаптація працівників ще до почат$

ку їх звільнення тощо.

В умовах реформування місцевого самоврядування,

децентралізації влади в Україні, яка передбачає об'єд$

нання територіальних громад, перед Службою постане

низка питань щодо розвитку нової інфраструктурної, кад$

рової, фінансової платформ, створення на новій терито$

ріальній основі сервісних центрів з аутсорсингу, надання

адміністративних послуг населенню. Діяльність таких

центрів має узгоджуватися з напрацюваннями для Украї$

ни міжнародних проектів технічної допомоги ЄС, зокре$

ма "Підвищення якості надання адміністративних послуг

населенню" [2].

У роботі з соціально вразливими верствами населення,

зокрема з демобілізованими учасниками АТО (далі — учас$

ники АТО), внутрішньо переміщеними особами (далі —

ВПО), особливо з числа молоді, Служба та її інституції ма$

ють бути орієнтовані на застосування клієнторієнтованого

підходу щодо їх професійної підготовки та професійного

розвитку [3, с. 187]. Адже молодь є мобільним ресурсом

ринку праці, готовим до зміни професії, посади, місця ро$

боти та проживання, способу життя в цілому, що забезпе$

чує високий рівень конкурентоспроможності такої робочої

сили та впливає на кон'юнктуру ринку.

Вирішення означених завдань є прикладною пробле$

мою, розв'язання якої потребує від Служби удосконалення

науково$теоретичного, методичного забезпечення, пошуку

нових підходів до організації та управління інформаційно$

комунікаційною діяльністю Служби, що й обумовлює акту$

альність цієї статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА НЕВИРІШЕНА ЧАСТИНА ПРОБЛЕМИ

На сьогодні державна служба зайнятості України пере$

будовує свою діяльність, переглядає завдання, визначає

нову стратегію поведінки на сучасному ринку праці з його

особливостями, тенденціями, викликами та загрозами.

Серед стратегічних завдань оновлення Служби — підви$

щення рівня та якості обслуговування населення й робото$

давців, удосконалення сервісів надання соціальних послуг,

посилення фінансової стабільності, підвищення прозорості

діяльності. Пріоритетним визначено перетворення Служби

у сервісну клієнторієнтовану інституцію сучасного форма$

ту. Основними напрямами її трансформації мають стати

впровадження новітніх інформаційно$ комунікаційних, уп$

равлінських технологій, сучасних стандартів якості обслу$

говування громадян, наближених до європейських, прийнят$

тя у зв'язку з цим відповідних управлінських рішень. Для ви$

рішення цих завдань в основу соціального управління Служ$

бою має бути покладено системний підхід, теоретичні підва$

лини та практичні моделі якого формували багато вітчиз$

няних та зарубіжних вчених. Вагомий внесок у розви$

ток загальної теорії соціального управління, дослідження

різних його аспектів зробили І. Ансофф, В. Антонюк, Ю. Афо$

нін, Л. Балабанова, Б. Гєнкіна, Л. Довгань, В. Дятлов,

А. Єгоршин, П. Іванов, А. Кібанов, Н. Лук'янченко, Л. Лу$

тай, Г. Назарова, В. Петюх, С. Попов, Г. Слуцький, Г. Шмідт,

Г. Щокін, В. Ячменьова та багато інших науковців. Потребу

в модернізації державних служб зайнятості на сучасному

етапі розвитку суспільства доведено в колективній моно$

графії М. Судакова, Ю. Маршавіна, В. Костриці та інших ав$

торів, видану в Інституті підготовки кадрів державної служ$

би зайнятості (далі —  ІПК ДСЗУ). Заслуговує на увагу елек$

тронний ресурс "HR$центр державної служби зайнятості" ек$

сперта у сфері держуправління, публічної служби та зако$

нодавства про запобігання корупції В.Баришнікова.

У той же час, як свідчить аналіз, залишаються не визна$

ченими остаточно головні напрями трансформації Служби.

Недостатньо окреслені питання побудови нової моделі ком$

плексного обслуговування клієнтів Служби, системи кому$

нікаційної взаємодії суб'єктів і об'єктів у цьому процесі.

Потребують поглибленого дослідження питання поєднання

компетентнісного й функціонального підходів до організації

діяльності центрів зайнятості, оновлення компетенцій кері$

вників і спеціалістів на усіх рівнях управління. Зазначене

окреслює невирішені частини проблеми щодо діяльності

Служби на сучасному етапі її розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є пошук інноваційних напрямів удоскона$

лення процесу комунікацій в Службі зайнятості в частині

впровадження в діяльність центрів зайнятості нових інфор$

маційно$комунікаційних технологій при наданні населенню

та роботодавцям соціальних послуг.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогоднішній стрімкий розвиток системи надання со$

ціальних послуг неможливо уявити без застосування

інформаційних ресурсів, сучасних засобів, методів, тех$

нологій соціального управління. Як показують численні

дослідження, стрімке зростання обсягів інформації по$

требує застосування сучасних засобів і способів її оброб$

ки, передачі та надання, що позитивно впливає на ефек$

тивність управління у цій сфері. Тому розробка й впро$

вадження довготермінової стратегії реформування інфор$

маційної діяльності Служби на центральному, регіональ$

ному та базовому рівнях та можливих її альтернатив —

консалтингових центрів з надання адміністративних по$

слуг населенню повинна здійснюватись на основі моде$
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лювання соціальних процесів, що відбуваються у сфері

зайнятості. Одночасно мають враховуватися стратегічні

політичні, економічні, міграційні цілі розвитку регіонів і

місцевих громад. У сфері зайнятості новим інформацій$

ним ресурсом може стати краудфандингова платформа,

де кожна молода особа, яка шукає роботу, може позиці$

онувати себе, виставивши на ній розроблений власноруч

реальний проект зайнятості. За умови зацікавленості та$

ким проектом з боку роботодавців його автор може от$

римати за розробку певну винагороду (грант). Такі зміни

у підході до обміну інформацією з питань зайнятості із

застосуванням сучасних ІТ$ресурсів дозволять вносити в

інфосферу Служби, якою вона володіє сьогодні, нову

актуальну й корисну інформацію. Нею можуть скориста$

тись роботодавці, органи влади різних рівнів, безпосеред$

ньо сам розробник краудфандингового проекту, зберіг$

ши на його платформі інформацію (з правом захисту пер$

сональних даних та авторським правом).

Одним із важливих стратегічних напрямів оновлення

Служби повинна стати перебудова діяльності ЦЗ щодо на$

дання зручних для населення послуг, орієнтованих на євро$

пейські стандарти роботи у сфері зайнятості. Слід так орган$

ізувати роботу ЦЗ, щоб не було черг безробітних, а сільсько$

му населенню, яке шукає роботу, не треба буде добиратися

до місця розташування районного ЦЗ. Для цього Службі

вкрай необхідно запроваджувати в діяльність базових ЦЗ

сучасні інформаційно$комунікаційні технології, спрямовані

на вирішення завдань надання послуг. Прийнятним серед

них може бути сервіс "особистий кабінет клієнта Служби"

(роботодавця чи шукача роботи). Доступ до нього варто за$

безпечити у будь$якому місці, де є комп'ютер або інший су$

часний девайс. Одночасно для задоволення потреб клієнта

слід використовувати різні інструменти комунікацій, зокре$

ма, електронну пошту, "хмарне сховище", засоби для мит$

тєвої комунікації "Lync" або "Skype", тобто все, що потрібно,

аби бути мобільно$продуктивним. Проте тут постає пробле$

ма — необхідність мати відповідну матеріально$технічну

базу та кваліфікованих, з точки зору застосування сучас$

них ІТ$технологій, спеціалістів. Необхідними якостями для

працівників оновленої Служби мають стати висока

мобільність, професійна майстерність, прагнення бути об$

ізнаним у нових інформаційних технологіях. Це дозволить

організовувати прийом безробітного населення на базі

сільради чи іншого територіального утворення, надавати

клієнтам послуги та консультації з питань реєстрації на сайті

Служби, роботи в "особистому кабінеті клієнта Служби",

одержанні послуг дистанційно.

Ефективність діяльності Служби залежить не лише від

здатності швидко адаптуватися до соціально$економічних

змін, що відбуваються в країні, а й від управлінської компе$

тентності її кадрового складу, починаючи з менеджерів

вищої ланки управління (Центрального апарату Служби) і

закінчуючи керівниками ЦЗ базового рівня, їх структурних

підрозділів.

Для забезпечення спроможності Служби надавати

клієнтам якісні соціальні послуги з використанням сучас$

них ІТ$технологій назріла необхідність перегляду вимог

щодо професійних компетенцій працівників Служби. На

наш погляд, варто посилити кадровий потенціал ЦЗ спе$

ціалістами, обізнаними в питаннях впровадження сучасних

ІТ$технологій. Реалізація цього завдання потребуватиме

організації на базі ІПК ДСЗУ циклів перепідготовки, підви$

щення кваліфікації спеціалістів з числа штатних працівників

ЦЗ. Навчання доцільно проводити дистанційно або в он$

лайн режимі з використанням інтернет$ресурсів. До вик$

ладання варто залучити наукових, науково$педагогічних

працівників ІПК ДСЗУ, інших експертів у сфері ІТ$техно$

логій.

На сьогодні Службі слід переорієнтувати управління ЦЗ

з бігу "наввипередки" за "хорошою" статистикою та показ$

никами, спрямувавши їх на роботу з головним об'єктом соц$

іальної сфери — людиною з її потребами у працевлашту$

ванні. Одним із основних критеріїв оцінки ефективності соц$

іального управління в Службі має стати критерій якості по$

слуг, які вона надає своїм клієнтам. Для об'єктивності такої

оцінки слід використовувати сучасні соціологічні та марке$

тингові дослідження, серед яких опитування клієнтів про

якість наданих послуг. Це дозволить формувати позитивний

імідж Служби, пом'якшити негативне ставлення до неї, своє$

часно виявити недоліки в організації інформаційно$комуні$

каційної взаємодії та управління. З цією метою доцільно

застосовувати анкети, телефонні інтерв'ю, он$лайн$опиту$

вання (google$форми, surveymonkey.com та інші). Такі підхо$

ди дозволять посилити відповідальність керівника за резуль$

тати управління ЦЗ, мотивуватимуть персонал до кращої

роботи через відгуки населення. За допомогою електрон$

ного спілкування з населенням доцільно проводити дослід$

ження громадської думки щодо ефективності системи соц$

іальної адаптації, допомоги безробітним, а також у цілому

стосовно ефективності діяльності Служби.

Зміни, що відбуваються на сьогодні в Служби зайня$

тості, слід розглядати як організаційні реформи, що спри$

яють вирішенню проблем її функціонування й підвищують

конкурентоспроможність відносно недержавних рекру$

тингових агенцій. Працівникам Служби необхідно усвідо$

мити, що зміни — це постійний ступеневий процес пере$

ведення Служби на новий, більш якісний рівень її діяль$

ності.

Одним із перспективних напрямів удосконалення діяль$

ності Служби може стати формування інноваційної моделі

соціального управління зайнятістю з осучасненою пірамі$

дальною структурою (бажано трьохрівневою), яка врахо$

вує ринок праці регіонів. Така модель передбачає викорис$

тання програмно$цільових підходів; можливості укладання

зовнішньоекономічних договорів, контрактів щодо надан$

ня послуг або виконання робіт; товарообмінних угод між

вітчизняними суб'єктами підприємницької діяльності та іно$

земними суб'єктами діяльності$донорами, незалежно від

форм їх власності та видів діяльності. За такої моделі уп$

равління зайнятістю зростатиме вірогідність надходження

інвестицій, буде формуватися сприятливий клімат для бізне$

су, а це, в свою чергу, сприятиме створенню нових робочих

місць, необхідних для працевлаштування безробітного на$

селення.

Важливими чинниками оновлення діяльності Служби

мають стати легалізація зайнятості населення, своєчасне та

якісне розслідування страхових випадків, запровадження

юридичної відповідальності не лише роботодавців за їх за$

лучення шукачів роботи до неформальної зайнятості, а й

безробітних, які погоджуються на такі умови, порушуючи

законодавство у сфері праці.

Вивчення практики управління зайнятістю в європейсь$

ких країнах [4, с. 107] наводить на думку щодо доцільності

запровадження в діяльність Служби (шляхом підписання

Угоди між Україною та країнами ЄС, у тому числі із країна$

ми Східного партнерства) механізму верифікації соціальних

виплат та моніторингу достовірності інформації, який спря$

мований на боротьбу з "тіньовою зайнятістю". Цей механізм

доцільно формувати на Положеннях про спеціальні хартії,

в основі яких — соціальні права громадян ЄС, Консолідо$

ваній версії Договору про ЄС та Договорі про функціону$

вання ЄС, Конвенції про захист прав людини і основополож$

них свобод та інших нормативних актах, що визначають пра$

вовий статус іноземця, біженця чи особи без громадянства.

Природньо, що така Угода має бути ратифікована Украї$

ною.
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Одним із інноваційних підходів в організації діяльності

Служби може стати запровадження порядку взаємодії та

обміну даними про осіб з числа наших співвітчизників (за

допомогою е$декларування, із використанням електронно$

го ресурсу сертифікації та шифруванням осіб), які перебу$

вають на обліку в країнах ЄС як соціально$незахищені. Важ$

ливість такої інформації для України полягає в тому, що от$

римуючи в країні ЄС, де український трудовий мігрант пра$

цює, пільги, соціальну допомогу, він у будь$який час може

виїхати (наприклад, начебто для відпочинку) до будь$якої

іншої країни ЄС, відкрити там приватне підприємство (ство$

рити юридичну особу) й отримувати прибуток. Згодом, по$

вернувшись до України чи до країни ЄС, такий трудовий

мігрант може стати на облік як безробітний або як мало$

забезпечений, будучи при цьому засновником успішно пра$

цюючого прибуткового приватного підприємства (чи навіть

компанії) за кордоном. І навпаки, громадяни ЄС, особливо

з числа мало захищених, які у своїй країні отримують соц$

іальні трансферти, можуть приїхати до України та створити

підприємство, фірму чи компанію. Враховуючи зазначене,

варто ретельно дослідити доцільність створення в структурі

Служби спеціального відокремленого підрозділу — "Бюро

з розслідування тіньової зайнятості" із залученням до його

роботи спеціальної пошукової групи з числа фахівців Служ$

би зайнятості, міграційної та прикордонної служб, митників,

податкової поліції тощо.

Концептуальні засади оновлення діяльності державної

служби зайнятості повинні формуватися з урахуванням ос$

нов соціально$орієнтованого управління, вирішуючи при

цьому завдання системи управління персоналом як пріори$

тетної системи, що містить у собі підсистеми мотивації пер$

соналу, соціального розвитку та соціального забезпечення

працівників Служби. Жодна модель соціального управлін$

ня не буде функціонувати, якщо в масштабі країни, регіону

чи окремого підприємства (організації) не буде чітко роз$

робленої ефективної системи мотивації праці, покликаної

спонукати кожного працювати продуктивно для досягнен$

ня особистісних цілей та цілей і завдань компанії [5, с. 55].

Правильно розроблена система мотивації дозволяє не лише

розвинути, активізувати потенціал людини у напрямі досяг$

нення кінцевої мети, але й забезпечує безпечні умови діяль$

ності організації, покращуючи її імідж. Зазначене стосуєть$

ся й Служби зайнятості — на часі переглянути існуючу на

сьогодні систему мотивації її працівників, оскільки в тако$

му, як зараз вигляді, вона не оцінює об'єктивно й справед$

ливо індивідуальний внесок у діяльність ЦЗ кожного конк$

ретного працівника, а навпаки, базуючись на засадах зрівня$

лівки, нівелює прагнення працювати краще.

ВИСНОВКИ
Життєвий цикл будь$якої соціальної структури, в тому

числі й організації чи служби, передбачає наявність фази

оновлення, для якої характерно формування нових, не$

традиційних підходів, інноваційних способів, технологій

організації соціальної діяльності із застосуванням ново$

введень.

Нова стратегія інформаційно$комунікативної діяльності

державної служби зайнятості пов'язана з використанням

комплексного ситуаційного, антикризового підходів до уп$

равління зайнятістю в сучасних соціально$економічних умо$

вах, характерною рисою яких є поява нових викликів і заг$

роз. Основні функції, які виконує сьогодні Служба щодо

державного регулювання ринку праці та зайнятості населен$

ня, соціального захисту від безробіття є одним із важливих

завдань модернізації в цілому економіки України та сус$

пільства.

Успішність діяльності Служби на сучасному етапі роз$

витку соціально$трудових відносин та реалізації державної

політики зайнятості в Україні залежить від її здатності адап$

туватись до мінливого зовнішнього середовища, внутрішньо

змінюватись, самовдосконалюватись та наближатися до

європейських стандартів діяльності у цій сфері соціальної

політики.

Проведення таких змін можливо за умови використан$

ня сучасних технологій публічної комунікації, в тому числі у

сфері надання соціальних послуг, адміністрування даних про

стан ринку праці, інноваційних рекрутингових технологій,

визначення попиту на робочу силу шляхом проведення PR$

кампаній, запровадження заходів щодо удосконалення тех$

нологій формування професійної компетентності керівників

і працівників та збереження мотивації до праці у персоналу

Служби [6].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У нових соціально$економічних умовах освіта одер$

жує високий статус, оскільки саме вона буде сприяти

переходу до інформаційного суспільства й формуван$

ня пріоритетів розвитку держави. В Україні необхідна

модернізація системи механізмів державного управ$

ління освітою. Вона (модернізація) повинна передбачати

впровадження інституту вимірювання й оцінювання ре$

зультатів діяльності освітньої галузі, створюючи націо$

нальну систему моніторингу якості освіти й забезпечу$

ючи ефективність управлінських рішень та їх впливу на

якість освіти. Усе це зумовлює актуальність теми до$

слідження.
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MECHANISMS OF STATE REGULATION OF EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD
OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Визначено, що виведення рівня освіти України на рівень освіти розвинутих країн світу можливе
лише шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних і організаційних засад.
Це можливо за умови системного переходу від принципів галузевої політики до принципів ство�
рення освітньої інфраструктури суспільної трансформації. Установлено, що слід забезпечити ре�
альну автономію ВНЗ, вироблення його власної стратегії розвитку та конкурентоспроможність, за�
стосування міжнародних стандартів, створення високоякісних освітніх програм, упровадження
системи оцінювання якості, вироблення ефективної економічної політики ВНЗ. Аргументовано фор�
мування нової парадигми, нових концептуальних підходів до вищої освіти. Основним і першочер�
говим фактором оптимізації державного регулювання освітньої сфери запропоновано вважати
міжнародне співробітництво.

It is determined that bringing the level of education in Ukraine up to the level of education in the
developed countries is possible only through the radical reform of its conceptual, structural and
organizational basis. That could be possible under condition of consistent changeover from the principles
of sectoral policy up to the principles of creating the educational infrastructure of public transformation.
It is established that the real autonomy for the higher educational institution should be provided; there
should be established their own strategy for development and competitiveness, the international
standards must be provided, the high�quality educational programs must be created, the quality
measurement system should be introduced and effective economic policy of the higher educational
institution must be performed. We have provided the rationale for the formation of a new paradigm and
new conceptual approaches to the higher education. The international cooperation has been suggested
as a top�priority and basic factor for optimizing the state regulation of educational sphere.

Ключові слова: державне регулювання, механізми, вища освіта, співробітництво.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз досліджень у сфері міжнародного співробі$

тництва у сфері освіти й науки, а також механізмів його

реалізації та державного управління досліджені в нау$

кових роботах таких учених: Л. Антонової, В. Будкіна,

В. Герасимчука, В. Гриньової, А. Гуржій, С. Домбровсь$

кої, В. Євтушенка, О. Зінченка, Л. Івашової, В. Ільчука,

С. Кацури, М. Кравченка, А. Кобця, Р. Козаченка, С. Лу$

кіни, Ю. Макогона, О. Попова, О. Поступної, Л. Радзіє$

вської, В. Садкового, В. Сиченка, В. Ходикіної та ін. Не

применшуючи надбань цих учених, можемо зазначити,

що, з практичної точки зору, а також ураховуючи вимо$

ги часу, необхідним є визначення й обгрунтування

шляхів створення системи моніторингу якості освіти в

Україні й дослідження факторів і умов щодо забезпе$
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чення ефективності управлінських рішень у сфері вищої

освіти. Усе це й становить мету нашої статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із пріоритетних напрямів новаційного розвит$

ку й удосконалення вищої освіти слід виокремити міжна$

родне співробітництво. Оскільки використання міжна$

родного досвіду надає можливість спрямувати зміст

навчання, зусилля студента на формування базових

знань і компетенцій з кожного предмета повинні підго$

тувати його до життя в соціумі, забезпечити йому необ$

хідний матеріальний добробут, сформувати творчий

підхід, самостійність мислення, уміння застосувати ви$

вчене в вищому навчальному закладі на практиці. При

цьому варто виходити з того, що викладач є тим, у кого

вчаться, переймають знання. З огляду на це можна за$

значити, що студент не той, кого навчають, а — хто сам

навчається. Лише при такому розумінні організації про$

цесу навчання можливо буде забезпечити "життє$

здатність" випускників, їх конкурентоспроможність як

в Україні, так і на світовому ринку праці.

У сфері міжнародного освітньо$наукового співро$

бітництва державне управління здійснюється за такими

напрямами:

— кооперування держав щодо здійснення спільних

досліджень у сфері науки та освіти;

— реалізація окремих науково$технічних проектів,

які представляють взаємний інтерес;

— реалізація обміну технологіями;

— передача технологій від розвинених країн дер$

жавам, що розвиваються;

— узгодження заходів у процесі підготовки і підви$

щення кваліфікації наукових кадрів;

— визнання іноземних документів у сфері міжна$

родного освітньо$наукового співробітництва;

— співпраця щодо захисту прав інтелектуальної

власності, що містить вагомі й аутентичні результати на$

укових досліджень [1, с. 62—63].

Підгрунтя правового забезпечення, яке визначає

особливості та напрями міжнародного співробітництво

у сфері вищої освіти та освітньо$наукової співпраці є

міжнародні договори. Вони здебільшого є рамковими,

оскільки містять не вичерпний перелік зобов'язань дер$

жав$учасниць кооперації у цій сфері. Отже, освітньо$

наукова діяльність є різновидом професійної творчості

та прогнозованою сферою. Зважаючи на це й урахову$

ючи тенденції у науці "Публічне управління та адмініст$

рування", можемо стверджувати, що вона (зазначений

вид співпраці) передбачає застосування методів право$

вого адміністрування. У сфері міжнародного освітньо$

наукового співробітництва діючими є такі міжнародно$

правові норми:

1) положення, що встановлюють тематику (напря$

ми) кооперації;

2) рівноправність держав під час користування до$

сягненнями науково$технічного прогресу;

3) співпрацю з метою передачі освітніх і наукових

технологій;

4) академічну мобільність тощо.

Держава, у т. ч. й Україна, повинна забезпечувати

доступність вищої освіти в державних і комунальних (му$

ніципальних) навчальних закладах на конкурентній ос$

нові, а також розвиток цієї освіти. Оскілки кожен має

право на освіту, а також вільно брати участь у науково$

му прогресі і користуватися його благами. Угода про

ввезення матеріалів, що відносяться до освіти, науки і

культури 1950 року (Флорентійська угода) передбачає

відмову держав$учасниць від справляння мита та інших

зборів при ввезенні та вивезенні відповідних предметів

(друковані книги, географічні та астрономічні карти,

наукові прилади й апаратуру, моделі і макети для вик$

ладання). Держави повинні надавати ліцензії та засоби

для ввезення на свою територію вищезазначених пред$

метів, а саме:

— матеріалів, що призначені для публічних бібліо$

тек та громадських установ, які розглядають питання

освіти, наукових досліджень або культури;

— офіційних публікацій;

— книг і публікацій ООН та її спеціалізованих уста$

нов;

— публікацій у сфері розвитку туризму за межами

країни ввезення;

— предметів для сліпих [1, с. 63].

Входження національної вищої школи в європейсь$

кий освітній простір в умовах стрімкої інформатизації

та глобалізації міжнародного середовища спонукає до

підготовки фахівців з вищою освітою нової генерації,

здатних ефективно працювати в різних сферах госпо$

дарчого комплексу країни. Це вимагає істотного підйо$

му рівня підготовки студентів на інноваційній основі

шляхом проведення глибинних змін у системі їх навчан$

ня.

Приєднання України до європейського руху уніфі$

кації освітньої системи ЄС повинно розглядатись не як

прояв політичної волі, а як об'єктивний процес удос$

коналення національної системи освіти на основі уза$

гальнення досвіду високоорганізованих і високороз$

винутих країн, що складають ядро цього альянсу [там

само]. Особливість цього етапу полягає у трансфор$

мації інституту освіти у відповідності з ринковими пе$

ретвореннями всієї системи соціально$економічних

відносин і адаптацією системи освіти до ринкових умов,

а також із об'єктивними змінами, що відбуваються у

світовому масштабі у зв'язку з необхідністю приведен$

ня освіти у відповідність до вимог постіндустріально$

го суспільства.

Ефективний освітній менеджмент дозволяє своєчас$

но реагувати на попит ринку, зокрема праці на окремі

категорії працівників, а відтак, і затребуваності освітніх

послуг і формування вхідних грошових потоків, а також

забезпечення таких важливих операцій (регламентова$

них державою), як ліцензування спеціальностей, квоту$

вання обсягу підготовки спеціалістів, атестації спеціаль$

ностей і вузу в цілому.

В умовах, коли держава не може гарантувати зай$

нятість усього працездатного населення (в тому числі й

такої його соціальної групи, як молоді спеціалісти), ак$

туалізується проблема посилення взаємозв'язку і відпо$

відальності держави щодо фахівця з точки зору забез$

печення його ефективної зайнятості. Це висуває пробле$

му посилення ролі держави в забезпеченні взаємо$

зв'язку збалансованості між потребою на ринку праці в

фахівцях з вищою освітою до обсягів підготовки цих

фахівців в системі вищої освіти як пропозиції з орієнта$
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цією на по вікове відтворення на цих сегментах ринко$

вої економіки.

Система державного регулювання освітньої діяль$

ності має досить складну структуру та повинна грунту$

ватися на принципах партнерства. Вона охоплює не

тільки заходи (механізми) регулювання конкретних про$

цесів, а й інструменти, тобто засоби регулювання, що

використовуються окремими напрямами (складовими)

економічної політики. Уся цілісна система регулювання

спрямовується на реалізацію функцій життєдіяльності

суспільства, які держава бере на себе. Тому система

державного регулювання освітньої діяльності повинна

будуватися за ієрархічним принципом, коли спочатку

встановлюються функції системи, далі визначаються

напрями проведення економічної політики, що спрямо$

вуються на реалізацію цих функцій, потім здійснюється

підбір інструментів втілення в життя цієї політики і, на$

решті, розроблюються заходи регулювання конкретних

процесів [3].

Регулювання умов освітньої діяльності здійснюєть$

ся через державне замовлення, систему податків, на$

дання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій,

субвенцій на розвиток перспективних напрямів освітньої

діяльності; проведення виваженої кредитної політики;

встановлення державних норм та стандартів; ліцензу$

вання; заходи регулювання обсягів державного фінан$

сування, включаючи ринкові важелі. Реалізація ринко$

вих важелів державного регулювання буде сприяти як

пожвавленню освітньої діяльності в цілому, так і пере$

ходу до періоду інтенсивного нагромадження інтелек$

туального капіталу.

Виведення рівня освіти України на рівень освіти роз$

винутих країн світу можливий лише шляхом докорінно$

го реформування її концептуальних, структурних, орга$

нізаційних засад [2]. Це можливо за умови системного

переходу від принципів галузевої політики до принципів

створення освітньої інфраструктури суспільної транс$

формації. Тобто слід забезпечити реальну автономію

ВНЗ, вироблення його власної стратегії розвитку та кон$

курентоспроможність, широкий і гнучкий набір освітніх

послуг, відкритий доступ до інформації про вищу освіту

й освітній ринок, застосування міжнародних стандартів,

створення навчальних планів та освітніх програм, упро$

вадження системи оцінювання якості, об'єктивне веден$

ня статистики, вироблення ефективної економічної по$

літики на локальному рівні, представленого ВНЗ. Отже,

необхідне формування нової парадигми, нових концеп$

туальних підходів до вищої освіти є основним і першо$

черговим фактором оптимізації державного регулюван$

ня освітньої сфери є міжнародне співробітництво.

ВИСНОВКИ
Сьогодні міжнародна співпраця у сфері вищої осві$

ти й технологій постійно розширюється. В умовах гло$

бальної конкуренції необхідним є співпраця щодо інно$

ваційних проектів в означеній сфері й просування їх

результатів у межах транснаціональних освітньо$науко$

во$виробничих зв'язків. Розвиток міжнародного науко$

вого співробітництва є одним з головних пріоритетів

державної політики України. Міжнародне освітньо$

наукове співробітництво здійснюється в межах міждер$

жавних угод.

Подальше реформування вищої освіти в Україні пе$

редбачає таке:

— розширення та комплексне вирішення завдань і

вдосконалення системи вищої освіти;

— регулювання чисельності і спеціалізації закладів

освіти;

— забезпечення структурних змін і розвитку недер$

жавного сектору вищої освіти;

— упровадження інновацій управління і новітніх тех$

нологій;

— забезпечення автономії вищої освіти у межах

державного управління;

— підвищення фахових вимог до викладачів; забез$

печення умов для навчання впродовж усього життя;

— розширення творчих зв'язків із закордонними

закладами вищої освіти;

— інтеграцію у європейський освітній простір;

— посилення науково$конструктивної взаємодії

вузів і суб'єктів господарювання;

— запровадження чітких вимог і критеріїв щодо

підвищення якості та ефективності системи вищої осві$

ти.
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ВСТУП
Чим більше загострюється криза в нашій державі,

то актуальнішими стають питання ефективності соц$

іальної політики. На сьогодні в Україні розробка інно$

ваційного інструментарію реалізації соціальної політи$

ки держави є пріоритетним напрямком, оскільки в умо$

вах бюджетних обмежень і досить високого рівня
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бідності держава повинна зосередитися на соціально$

му захисті населення, особливо на піклуванні держа$

ви про малозабезпечені сім'ї. У той же час інновацій$

ний підхід до реалізації соціальної політики до сих пір

остаточно не апробований, хоча необхідність його ви$

користання визнається як дослідниками, так і практи$

ками.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити інноваційний підхід до формування

інструментарію реалізації соціальної політики та

сформулювати комплекс пропозиції щодо підви$

щення результативності процесу забезпечення ад$

ресності при реалізації державної соціальної полі$

тики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. перед постра$

дянськими країнами постали два комплекси інновацій$

них викликів: перший обумовлюється особливостями

сучасного етапу світового розвитку і пов'язаний з пере$

ходом до нового інноваційного типу економічного роз$

витку. Другий породжується особливостями внутрішнь$

ого розвитку: ринкова трансформація українського сус$

пільства сама вже є масштабною соціальною інновацією

[3].

Це вимагає модернізаційних реформ на основі ак$

тивного впровадження управлінських інновацій які є ви$

рішальними, оскільки без них неможливе виконання

органами державної влади своєї функції щодо опти$

мального управління інноваційними процесами у су$

спільстві, що модернізується.

Метою впровадження інноваційного підходу у

діяльність органів державної влади є забезпечення но$

вого рівня взаємодії суб'єктів та факторів державного

управління на основі використання нових знань, пере$

дусім світового управлінського досвіду.

Впровадження інноваційного підходу починається

з усвідомлення суперечності "суб'єкт — зовнішнє се$

редовище" і з формування мети діяльності, здатної ви$

рішити виявлену суперечність з урахуванням конкрет$

них соціально$економічних, культурно$етнічних і інших

умов, що опосередковують життєдіяльність соціально$

го суб'єкта і процес створення новини, що забезпечує

вирішення протиріч [2, с. 60].

Про власне інноваційну діяльність у сфері держав$

ного управління можна вести мову, коли діяльність су$

б'єкта інновацій має цілеспрямований, усвідомлений

характер, тобто нова якість виникає у процесі цільо$

вого перетворення системи державного управління [6,

с. 12].

У процесі впровадження управлінських інновацій у

системі органів державної влади при реалізації соціаль$

ної політики вирішальним є оптимізація управління інно$

ваційними процесами при застосуванні інструментарію

соціального захисту населення, узгодження інтересів

різних груп і верств населення, захисті прав і законних

інтересів громадян, забезпечення умов їх легальної са$

мореалізації, взаємного підсилення і солідаризації дер$

жавних інтересів з суспільними.

Зі світової практики відомі такі складові соціально$

го захисту населення: соціальне забезпечення, соціаль$

не страхування, соціальна допомога, соціальні послу$

ги. Більш детально зосередимо увагу на соціальній до$

помозі.

Соціальна допомога — це система заходів, що

призначені для покращення матеріального стану ок$

ремих соціальних прошарків населення шляхом вико$

нання відповідних соціальних програм та забезпечен$

ня діяльності мережі відповідних соціальних закладів.

Соціальна допомога надається у грошовій або нату$

ральній формах (безплатні товари та послуги), фінан$

сується з державного та місцевих бюджетів, добро$

вільних пожертвувань та надається малозабезпече$

ним верствам населення як на підставі перевірки їхніх

доходів і засобів існування, так і без таких перевірок

[6].

Одним з основних принципів, закладених в соці$

альні ініціативи Президента, є адресність допомоги,

підвищення виплат переважно для тих категорій насе$

лення, які потребують першочергової підтримки —

пенсіонерів, інвалідів дитинства, праці та війни, сімей

із дітьми.

Як відомо, адресність, у найзагальнішому вигляді,

означає спрямованість на кого$небудь або на що$не$

будь — конкретних людей або певні соціальні одиниці.

При цьому може бути прийнятий різний ступінь адрес$

ності (індивідуалізації) достатній для правового опо$

середкування різних видів соціально забезпечуваль$

них відносин у межах різних організаційно$правових

форм соціального забезпечення, що визначається де$

якими загальними характеристиками. Зокрема, Світо$

вий банк відстоює ідею "індикаторів адресності", які

означають регіони, вікові групи, стать або інші види

загальних характеристик для окремих індивідів та їх

груп [5].

Адресність передбачає, що держава здійснює на$

дання соціальної допомоги найбільш нужденним грома$

дянам або сім'ям з урахуванням матеріального стану та

середньомісячного сукупного доходу, що підтверд$

жується відповідними документами і перевіряється у

ході обстеження матеріального стану осіб, у тому числі

їх доходів. Це, відповідно, дозволяє збільшити розмір

допомоги найбільш нужденним верствам населення в

межах наявного бюджету програми соціальної допомо$

ги та досягнути заданого ефекту за найменших витрат

бюджетних коштів.

Адресність є характерним інструментом соціаль$

них програм боротьби з бідністю, що дозволяє досяг$

ти значного ефекту шляхом якісного ідентифікування

критеріальних характеристик. "отримувачів допомо$

ги".

Впровадження інноваційного підходу до процесу

ідентифікування "отримувачів допомоги" дозволить

підвищити результативність адресності соціальної до$

помоги. У світовій практиці існує наступний поділ ме$

тодів адресності: прямого оцінювання; бальний метод

оцінки нужденності; метод забезпечення адресності за

категоріальним принципом; метод самовідбору; — ме$

тод забезпечення адресності за географічним принци$

пом; метод забезпечення адресності силами громадсь$

кості.

Існує два типи помилок, що зустрічаються в процесі

надання населенню адресної соціальної допомоги:

— Помилки "включення". Якщо допомогу отримує

особа, котра насправді її не потребує, то це — помилка

"включення", що призводить до перевитрат соціальних

коштів, а відтак, і до зменшення коштів на допомогу

дійсно тим, хто її потребує.

— Помилки "не включення" або неповного охоп$

лення. Даний вид помилки виникає тоді, коли допомо$

гу не отримують ті, кому вона дійсно потрібна. У тако$
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му випадку треба констатувати неефективність соціаль$

ної програми. Зменшуючи ймовірність появи одного

виду помилок, збільшують ймовірність прояву іншої по$

милки, (виникає певна взаємокомпенсуюча за$

лежність). Адресність допоміг ніколи не повинна бути

самоціллю, а лише засобом ефективного використан$

ня коштів [1].

Враховуючи прогресуючу диференціації доходів

населення, найважливішим завданням соціальної пол$

ітики у напрямі в провадження інноваційного підходу є

підвищення рівня гарантованого захисту від бідності та

нужденності кожного хто з об'єктивних причин потре$

бує матеріальної підтримки. Однак на сучасному етапі

суспільно$економічного розвитку розмір соціальної

допомоги в більшості випадків не забезпечує громадя$

нам достатнього життєвого рівня оскільки прожитковий

мінімум визначений відповідно до законодавства Украї$

ни не враховує всіх нормальних життєвих потреб люди$

ни. Пропонуємо комплекс інституційних функцій що

орієнтований забезпечення адресності при реалізації

державної соціальної політики на основі інноваційного

підходу.

На державному рівні:

— встановлення основ державної соціальної пол$

ітики;

— правове регулювання відносин у соціальній

сфері;

— розробка державних програм соціального роз$

витку країни;

— розробка та затвердження державних мінімаль$

них соціальних стандартів державного рівня,

— забезпечення державних гарантій їх реалізації;

— розробка системи, встановлення критеріїв пра$

ва на допомогу;

— розробка спільного/єдиного програмного за$

безпечення (шляхом консультування з різними програ$

мами допомоги і рівнями влади);

— перехресна перевірка даних;

— вибіркові перевірки, контроль якості, виявлення

зловживань/обману;

— консолідація даних на державному рівні: ство$

рення і супровід головної бази даних;

— визначення категорій громадян$одержувачів до$

помоги за державними програмами;

— виплата допомоги (через банківську систему);

— створення національного реєстру одержувачів

допомоги за державними, регіональними і місцевими

програмами.

На регіональному рівні:

— розробляють основи регіональної соціальної

політики з урахуванням історичних та культурних тра$

дицій території;

— встановлюють регіональні соціальні стандарти і

норми, що враховують державні мінімальні соціальні

стандарти;

— дбають про збереження та зміцнення соціальної

інфраструктури;

— організують підготовку, перепідготовку та підви$

щення кваліфікації працівників у галузі освіти, культу$

ри, охорони здоров'я, соціального захисту населення;

— забезпечують дотримання законодавства краї$

ни у всіх сферах соціальної політики;

— здійснюють технічну допомогу, навчання, під$

тримка у питаннях інформаційних технологій;

— вибіркові перевірки, контроль якості, виявлення

зловживань/обману;

— консолідація даних на регіональному рівні:

створення і супровід головної регіональної бази да$

них;

— очищення даних, перехресні перевірки даних;

— визначення категорій громадян — одержувачів

допомоги за регіональними програмами;

— організація спільного з місцевими і державними

органами доступу до реєстру одержувачів допомоги за

державними і регіональними програмами.

На місцевому рівні:

— конкретизація методів, способів і механізмів до$

сягнення цілей, визначених у рамках державної та регі$

ональної соціальної політики, в прив'язці до особливо$

стей конкретних територій;

— надання комплексу соціальних послуг, що забез$

печують умови життя людини і його відтворення;

— розробка місцевих соціальних норм і нормативів,

що враховують специфіку конкретного регіону;

— надання фактичного обсягу соціальних послуг

(комплексні центри соціального обслуговування вете$

ранів та інших соціальних груп; соціально$реабілітаційні

центри та соціальні притулки для неповнолітніх; будин$

ку інвалідів та людей похилого віку; дитячі будинки;

центри психолого$педагогічної допомоги населенню;

установи по боротьбі з наркоманією та з дитячою без$

притульністю;

— збирання даних методом заповнення заяв чи про$

ведення обстежень за державними правилами і проце$

дурами;

— введення, перевірка, обробка, чищення і звірен$

ня даних;

— регулярне оновлення і виправлення даних;

— консолідація даних на муніципальному рівні:

створення і супровід головної муніципальної бази да$

них;

— визначення категорій громадян$одержувачів до$

помоги за місцевими програмами;

— організація спільного з регіональними і держав$

ними органами доступу до реєстру одержувачів допо$

моги за державними і місцевими програмами.

Однак в даний час процес забезпечення адресності

при реалізації державної соціальної політики спрямо$

ваний лише на соціальну підтримку населення, без ура$

хування економічного зрізу (економічної свідомісті

людей, їх матеріальної зацікавленості в результатах

своєї виробничої діяльності, іх творчі здібності). Тому

інноваційний підхід до виділення адресних груп при

реалізації державної соціальної політики покликаний

усунути виявлений недолік.

Для цього необхідно дотримуватися наступних ме$

тодичних підходів:

1. Кошти, що виділяються у вигляді соціальної до$

помоги, повинні діставатися лише адресно: оскільки

соціальна політика держави спрямована на знижен$

ня рівня бідності, то саме адресні програми дозволя$

ють направити допомогу виключно тим, хто її потре$

бує, і не витрачати ресурси на відносно забезпечені

групи.



Інвестиції: практика та досвід № 23/201688

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

2. Важливо дотримуватися основних етапів здійс$

нення адресної програми: постановка цілей програми,

визначення цільової групи; відбір одержувачів (вибір

процедури відбору, організація відбору); надання до$

помоги (вибір засобів і форми надання допомоги, орган$

ізація процесу надання та отримання допомоги); моні$

торинг результатів.

3. Необхідно дотримувати баланс інтересів адрес$

них груп з різним рівнем доходів — тих, хто потребує

адресної допомоги, і тих, хто платить податки і ро$

бить відрахування від свого доходу в соціальні фон$

ди.

4. При розробці процедур відбору одержувачів і

надання допомоги необхідно вибрати такі процедури,

які дозволять виділити саме тих, хто найбільшою мірою

відповідає цільовій групі.

5. Важливо співвідносити витрати на відбір і орган$

ізацію процесу надання допомоги з розмірами самої

допомоги.

6. При розробці адресної програми необхідно па$

м'ятати про те, що вона не повинна сприяти виникнен$

ню ситуацій, коли її учасникам стає економічно вигідно

підлаштовувати свою поведінку під діючі інститути соці$

альної допомоги.

7. Адресні програми повинні заохочувати зустрічні

зобов'язання одержувачів, коли бідні сім'ї, щоб отри$

мати допомогу, зобов'язуються відправити дітей на на$

вчання, або знайти роботу тощо.

8. Вигоди і витрати адресності в істотному ступені

залежать від того, який інструмент здійснення адрес$

ності буде використаний в конкретній програмі (ме$

тод оцінки доходів; метод оцінки доходів і майново$

го стану; непрямий метод визначення доходів; кате$

горіальний метод; самоадресація; метод забезпечен$

ня адресності силами місцевої громади або громадсь$

кості).

9. Для оцінки результатів тих чи інших адресних про$

грам необхідно обчислювати і порівнювати показники

"витоку" коштів на користь небідних і не потрапляння

реально нужденних громадян.

10. Кількість помилок виключення адресних

груп з соціальних програм можна зменшити, на$

приклад, шляхом створення наглядових рад, які

можуть розглядати випадки відмови в призначенні

допомоги, якщо сім'я вважає таку відмову необ$

грунтованою.

11. Найважливішим завданням при розробці про$

грам адресної соціальної допомоги є оптимізація витрат

на перевірку нужденності.

ВИСНОВКИ
Інноваційний підхід при модернізації державно$

управлінських процесів в сегменті реалізації дер$

жавної соціальної політики дає можливість забез$

печення комплексного розвитку інноваційного по$

тенціалу профільної управлінської системи. Він

дозволяє визначити найбільш оптимальні парамет$

ри кожної структурної компоненти системи соціаль$

ного захисту та створює передумови обмеження

негативного впливу стихійного адаптування органів

державної влади до нових соціальних умов свого

функціонування, яке часто пов'язане з удоскона$

ленням застарілих форм та методів державного

управління та підпорядкуванням процесу реформ

потребам виживання адміністративно$бюрократич$

ної системи.
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ВСТУП
Протягом усього періоду незалежності нашої дер$

жави аграрна проблематика незмінно знаходиться у

центрі уваги вітчизняних політиків, вчених$еко$

номістів, господарників, громадських діячів, екс$

пертів, а також великого кола пересічних громадян,

які тією чи іншою мірою дотичні до проблем украї$

нського села. Розвиток сільських територій є одним

з основних пріоритетів державної політики України,

спрямованої на п ідвищення стандартів життя

сільського населення, зростання ефективності фун$

кціонування аграрного сектору, покращення стану

довкілля та поліпшення якості людського капіталу.

Україна володіє сприятливими географічними, кліма$

тичними, ресурсними та іншими передумовами роз$

витку сільських територій, тому потенційно спромож$

на стати державою з пріоритетним розвитком аграр$

ної сфери та одним з основних постачальників на

світові ринки екологічно чистої продовольчої про$
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дукції. Проте на сьогодні проблема невідповідності

рівня розвитку українського аграрного сектору та

сільських територій загалом світовому рівню та стан$

дартам країн ЄС, поки що залишається нерозв'язаною.

Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогоспо$

дарської продукції досягається в основному за раху$

нок дешевої робочої сили і нещадної експлуатації

землі, що не може тривати довго. Разом з тим, праг$

нення України до інтеграції у європейське співтовари$

ство потребує формування та поглиблення позитивних

тенденцій розвитку сільських територій. Без цього дер$

жава не зможе успішно конкурувати з економіками

розвинених країн світу, в яких рівень життя сільського

і міського населення максимально зближені та значно

переважають аналогічні вітчизняні показники.

До базових умов забезпечення продовольчої неза$

лежності і безпеки країни відноситься соціальний роз$

виток сільських територій і формування трудоресурс$

ної бази агропромислового комплексу.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Прогалинам розвитку сільських територій та відрод$

ження українського села присвятили свої дослідження

такі вчені, як В.Г. Андрійчук, Ю.Е. Губені, Є.М. Боро$

дина, В.П. Завгородній, В.К. Збарський, О.І. Павлов,

І.В. Прокопа, П.Т. Саблук, Н.П. Сахацький, В.В. Юрчи$

шин та інші вчені. Однак науковцями недостатньо опра$

цьовані питання відродження села з позицій социоэко$

номической переорієнтації вітчизняного сільського гос$

подарства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування пропозицій щодо ви$

рішення проблем соціально$економічного розвитку

сільських територій, на яких здійснюється виробничо$

господарська діяльність сільськогосподарських

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У всі часи свого існування українська держава

відрізнялася наявністю потужного аграрного сектора

економіки та значним демографічним потенціалом

сільській місцевості. Слід зазначити, що на початку ХХ

ст. частка сільського населення становила більше 80%.

Протягом 25 років незалежності в регіонах України по$

стійно відбувається випереджальне зменшення чисель$

ності населення в сільській місцевості. Це в свою чергу

веде до зменшення частки сільського та зростання час$

тки міського населення України. Згідно з даними Дер$

жавної служби статистики України, станом на 1 січня

2014 року частка міського населення становила 69,0%

(31,3 млн осіб), сільського — 31,0% (14,1 млн осіб).

Причому цей процес відбувається з причин як природ$

ного скорочення, за рахунок дисбалансу народжува$

ності і смертності, так і міграції.

Станом на 1 серпня 2014 року в Україні налічується

27385 сільських населених пунктів, що на 204 населе$

них пункти менше, ніж на дату попереднього обстежен$

ня (станом на 01.11.2005 р.), у результаті зняття з об$

ліку нежилих поселень. Серед них 369 населених пунк$

тах (1,3% від загальної кількості) не було населення,

але воно не знято з обліку. Змінилися окремі групи

структурного складу сільських населених пунктів.

Кількість населених пунктів з чисельністю жителів до

50 осіб становило 17,3% від загальної кількості

сільських поселень (станом на 01.11.2005 — 14,1%). В

окремих регіонах України частка їх значно більше (в

Сумській області — 38,5%, Чернігівській — 32,5%,

Харківській — 30,5%).

Кількість сільських населених пунктів, в яких не було

народжених протягом 2011—2013 років, склало 4097

(15,2% від загальної кількості). Більшість таких насе$

лених пунктів знаходиться в Сумській (35,0%),

Чернігівській (32,2%), Луганській і Полтавській облас$

тях (24,9%). Значно зросла кількість населених пунктів,

в яких немає дітей у віці до 5 років — з 2,5 тис. (на по$

чатку 1991 року) до 3,0 тис. (на початок 2014 року), що

склало 11,2% від загальної кількості сільських населе$

них пунктів. За даними офіційної статистики, на сьо$

годнішній день в 6,8 тис. сільських населених пунктів

не було дітей у віці 6 років, 4,3 тис. дітей у віці 7—9 років,

3,4 тис. — дітей 10—14 років, у 3,9 тис. дітей у віці 15—

17 років, у 4,4 тис. — молоді у віці 18—19 років, у 1,3

тис. — молоді у віці 20—34 роки, а 1,2 тис. сіл не мали

молоді у віці 18—34 роки.

Скорочення сільської частини населення призво$

дить до збільшення демографічного навантаження в

сільській місцевості, посилює ресурсні потреби для ви$

рішення економічних і соціальних проблем, пов'язаних

з соціальним забезпеченням непрацездатною частини

населення, і лягає додатковим тягарем на бюджети

сільських районів.

Без подолання негативних тенденцій в розвитку

сільських територій, де проживає 31,0% населення,

Україна не зможе ефективно конкурувати з іншими краї$

нами світу, в яких рівні життя сільського та міського

населення максимально зближені між собою. Диферен$

ціація рівня життя сільського та міського населення в

Україні за роки незалежності викликала відтік найбільш

активної та працездатної частини сільського населення

в міста, активізувала зовнішню трудову міграцію, що

робить занепад сільських територій необоротним про$

цесом.

Сільська місцевість України самобутня, сільське

населення є носієм більшості історичних традицій, ду$

ховності та менталітету українського народу. Разом з

тим матеріальні, соціально$культурні та побутові умови

життя на селі знаходяться в архаїчному стані, а рівень

життя сільського населення також залишається низь$

ким.
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Рис. 1. Розподіл сільських населених пунктів України за чисельністю мешканців
у 1991—2014 роках, %
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Одним з критеріїв оцінки соціальної відповідаль$

ності роботодавців є достатність заробітної плати для

нормального відтворення працездатності. Невисокий

рівень мінімальних соціальних стандартів, прийнятих в

Україні, не забезпечує усунення високої диференціації

населення за рівнем реальних доходів і високого рівня

бідності населення. В Україні на 2014 рік встановлені

соціальні гарантії (мінімальна заробітна плата та про$

житковий мінімум для працездатних осіб) у місячному

розмірі1218 грн. (при курсі НБУ в лютому 2014 року

9,518 грн. за долар США це складає 128 доларів в

місяць), у погодинному розмірі — 7,3 грн. [4].

У лютому 2014 року середня заробітна плата штат$

них працівників сільського господарства, лісового і риб$

ного господарства України становила 2038 грн. Зали$

шається значною диференціація заробітної плати за

видами економічної діяльності (табл. 1).

Як видно з наведених у таблиці 1 даних, середня

місячна заробітна плата у галузі сільського господар$

ства на 18,8% нижче середнього рівня по економіці, на

40,7% — заробітної плати в транспорті і в 3 рази — оп$

лати праці працівників галузі "Фінансова та страхова

діяльність". Аграрні роботодавці практично не відшко$

довують працівникам витрати на оплату житла, соціаль$

не забезпечення, професійне навчання, підвищення ква$

ліфікації, на інші соціальні потреби.

За розрахунками вчених, "при середніх темпах зро$

стання валового внутрішнього продукту в 6,91%, які

були в 2000—2008 рр., Україна зможе досягти сьо$

годнішній рівень заробітної плати Російської Федерації$

через10 років, Польщі — через 25 років, Німеччині —

через 44 року, США — через 48 років" [2].

Негативні процеси, що відбуваються у сфері зайнятості

на селі, доказом чого є наступні дані. В цілому по Україні

рівень зареєстрованого безробіття в лютому 2014 року

склав 1,9% населення працездатного віку, у тому числі у

сільській місцевості — 2,9%. Навантаження зареєстрова$

них безробітних на 10 робочих місць складає 88 осіб.

Склалася негативна ситуація з підготовкою кадрів і

підвищенням кваліфікації кадрів для сільського госпо$

дарства. Серед вікових груп кадрового потенціалу АПК

України найбільшу питому вагу (14,8%) займають осо$

би передпенсійного віку. Це означає, що в найближчі

п'ять років на пенсію вийде найбільша за чисельністю

група працівників. Ознакою старіння трудових ресурсів

є те, що кожен п'ятий працівник сільського господар$

ства — пенсіонер за віком.

Питома вага працівників, охоплених професійним

навчанням і підвищенням кваліфікації на виробництві,

становить 9% облікової чисельності працівників.

Періодичність підвищення кваліфікації складає 1

раз в12 років, а в таких галузях, як сільське господар$

ство, торгівля, сфера послуг — один раз в 50—70 років.

Для порівняння скажемо, що в країнах ЄС підвищують

кваліфікацію один раз на п'ять років [3].

Як зробити село вимираючим? Потрібно, насампе$

ред, закрити освітні установи. За тринадцять років в

Україні закрито 40% державних дошкільних навчаль$

них закладів, які утримувалися за рахунок колективних

сільськогосподарських підприємств.

Сільський житловий фонд залишається в основно$

му невпорядкованим. Усіма видами благоустрою облад$

нано лише 28,2% загальної площі проти 73,5 в місті.

Різниця за окремими видами благоустрою становить від

1,3 до 2,5 рази.

Зазначені вище умови існування, відтворення та

розвитку трудового потенціалу села є причиною того,

що трудова міграція стала практично єдиним способом

для забезпечення адекватного рівня життя значної час$

тини працездатного сільського населення. Кожен чет$

вертий житель села виїжджає на заробітки в інші насе$

лені пункти або за кордон.

Адже майбутнє української державності в значній

мірі залежить від розвитку сільської місцевості.

Але для забезпечення стабільного прогресивного

функціонування сільських регіонів потрібні нові кон$

цепції, підходи раціональної територіальної організації

та планування територій сільській місцевості.

В узагальненому вигляді сучасні проблеми розвит$

ку сільських територій в Україні виглядають так:

— складна демографічна ситуація (низький природ$

ний приріст, диспропорції статево$вікової структури,

переважно міграційний відтік населення);

— проблеми формування ринку праці та високий

рівень безробіття, домінування "самозайнятості насе$

лення у вигляді особистих господарств населення, які

тим не менш забезпечують результат, який можна по$

рівняти з товарним виробництвом великих фермерсь$

ких господарств та сільськогосподарських підприємств;

— складності ринкової трансформації аграрного

сектора економіки та непослідовність у проведенні еко$

номічних реформ у сільській місцевості;

— відсутність комплексного соціо$економіко$еко$

логічного підходу до управління сільським розвитком,

Таблиця 1. Заробітна плата штатних співробітників за видами економічної діятельності
в Україні у лютому 2014 року

Види економічної діяльності 

Нараховано в середньому на процівника 

у грн. у дол. 
США 

2014 до 
2013 у % 

До 
середнього 
по экономіці, 

у % 

До 
мінімальної 
зарплати 

Сільське господарство 2038 214 106,8 63,9 167,3 
Фінансова та страхова діяльність 6294 661 104,7 197,4 516,8 
Добувна промисловість 5209 547 107,2 163,3 427,6 
Переробна промисловість 3251 342 103,0 102,0 266,9 
Будівництво 2591 272 107,1 81,3 212,7  
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 

3434 361 106,5 107,7 281,9 

У середньому по економіці 3189 335 104,8 100,0 261,8 
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прогресивної економічної динаміки, складності з дивер$

сифікацією виробництва;

— дестабілізація всіх соціальних процесів на селі,

фактично соціальна деградація, а не соціальний розви$

ток села;

— екологічні проблеми, пов'язані, насамперед, з не$

раціональним використання земельних ресурсів.

У розвинених зарубіжних країнах актуальність про$

блеми розвитку сільської місцевості почала усвідомлю$

ватися політиками і вченими з середини 1960$х рр.

До цього часу стало ясно, що комплексний розви$

ток сільських територій необхідно в першу чергу регіо$

нам, розташованим у специфічних природно$кліматич$

них умовах: гірські і височинні місцевості, а також при$

бережні зони.

Другим чинником, який викликав інтерес суспільства

до проблем сільської місцевості, стало перевиробницт$

во сільськогосподарської продукції в країнах Євро$

пейського Союзу.

У зв'язку з цим виникла необхідність у розвитку аль$

тернативних сільському господарству сфер діяльності,

тобто доповнити загальну аграрну політику політикою

щодо регіонального розвитку.

Тому політику сільського розвитку слід розуміти в

контексті регіональної політики, яка в розвинених краї$

нах світу розглядається насамперед як засіб держав$

ного регулювання соціально$економічних процесів в

проблемних регіонах (ареалах) і зняття в них соціаль$

ної та екологічної напруженості [3].

У державах$членах ОЕСР політика щодо розвит$

ку сільських регіонів у цілому має наступні цілі [4, с.

14]:

— підвищення рівня конкурентоспроможності

сільських регіонів для збільшення їх внеску в розви$

ток народного господарства;

— досягнення соціальної рівності і створення для

сільського населення можна порівняти з міським стан$

дартам життя;

— охорона і розвиток природних ресурсів та куль$

турної спадщини в сільських регіонах.

Виділимо напрями політики сільського розвитку та

регіонального планування, які, на наш погляд, є ак$

туальними на національному рівні в Україні потребують

особливої уваги:

— використання поліфункціональних властивостей

сільській місцевості: розвиток не тільки первинних сек$

торів економіки (сільського господарства, лісового гос$

подарства та рибальства) в сільській місцевості, але і

активний розвиток альтернативних видів економічної

діяльності та землекористування;

— розширення і заохочення діяльності в сфері ту$

ризму (агротуризму, зеленого туризму);

— якісна інвентаризація сільськогосподарських зе$

мель, яка дозволить виділити нерентабельні угіддя з

метою включення їх в елементи регіональної екологіч$

ної мережі;

— ведення земельно$кадастрових оціночних робіт

у межах природно$господарських (агроландшафтних)

кадастрових районів, які можуть і повинні використо$

вуватися як основа розробки регіональних програм роз$

витку сільського господарства та захисту земель від

процесів деградації [1, с. 79];

— інформаційно$освітня підтримка всіх заходів

щодо розвитку сільського господарства та відроджен$

ня сільської місцевості;

— розробка програм у сфері освіти за підтримки

сільського господарства, землеустрою тощо.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вважаємо, що раціональне розміщен$

ня і спеціалізація виробництва є найважливішими чин$

никами подальшого розвитку та підвищення ефектив$

ності сільськогосподарського виробництва.

У цих цілях слід:

— розробити довгострокову стратегію розвит$

ку териториально$галузевого поділу праці в агропро$

мисловому виробництві, на основі якої слід здійсню$

вати фінансування розвитку пріоритетних галузей і

підгалузей аграрної сфери економіки в окремих ре$

гіонах;

— розробити схему розвитку та розміщення агро$

промислового виробництва, на базі якої доцільно виз$

начити і сформувати великомасштабні спеціалізовані

зони виробництва окремих видів сільськогосподарсь$

кої продукції;

— скоординувати спільні дії держав ЄС щодо ра$

ціонального розміщення та поглиблення спеціалізації

агропромислового виробництва, розробивши загальну

схему його територіально$галузевого поділу праці;

— при реалізації державних програм та інвестицій$

них проектів слід керуватися принципом раціонального

розміщення виробництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Координація діяльності медичних служб сил оборо$

ни, системи охорони здоров'я та освіти держави з ме$

тою надання медичної допомоги (гарантованого держа$

вою рівня) в надзвичайних ситуаціях можлива за умов

створення міжвідомчої системи медичного забезпечен$

ня населення України. Додаткового значення також

набувають питання комплексного підходу до компо$

нентів системи медичної логістики та впровадження си$

туаційних міжвідомчих алгоритмів роботи в екстремаль$
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програм медичної освіти, функціональної інтеграції відомчих систем всіх форм власності, засто�
совування єдиних стандартів (нормативів) на загальних принципах тощо.
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(on medical support people in times of crisis), development and implementation of a unified system in
emergency situations of war and peace time, centralization of financing mechanisms and management
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них умовах. Одним з ключових стандартів у сфері охо$

рони здоров'я слід вважати принцип єдиного медично$

го простору, який повинен забезпечувати рівний доступ

до регульованої державою медичної допомоги гаран$

тованого рівня як за територіальним принципом, так і

за медичними показниками, незалежно від задіяної те$

риторії, місця події або відомчої приналежності, в ме$

жах всієї країни.

Розробка та впровадження об'єднаної системи ме$

дичної допомоги в надзвичайних ситуаціях воєнного та
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мирного часу (стабільна організація або модель між$

відомчої взаємодії) дозволить системно уникати чи

зменшувати ризики дублювання в процесі надання ме$

дичної допомоги, надасть змогу створити уніфіковану

систему лікування. Крім того, це дасть змогу визначати

та об'єднувати процедури реєстрації даних на всіх рівнях

надання медичної допомоги для забезпечення постійно$

го процесу удосконалення роботи. Можливість викори$

стання медичної інфраструктури різних форм власності

дозволить у сформованому медичному просторі держа$

ви своєчасно визначати доктрину, політику та спосіб

прийняття управлінського рішення з метою досягнення

найкращого результату.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Організуючий управлінській вплив держави на сфе$

ру охорони здоров'я досліджували: Т. Бахтєєва, М. Бі$

линська, Н. Васюк, В. Волошин, В. Вороненко, Н. Гой$

да, Л. Жаліло, Д. Карамишев, В. Князевич, В. Корнаць$

кий, Н. Кризина, І. Кринична, В. Лобас, І. Малиш, В. Ми$

хальчук, З. Надюк, Я. Радиш, Н. Рингач, І. Рожкова,

І. Солоненко, І. Хожило, О. Черниш, Т. Юрочко та інші.

Питання державного управління медичним захистом

і екотехнічною безпекою населення України досліджу$

вали В. Барабой, О. Березюк, М. Близнюк, П. Волян$

ський, С. Гур'єв, Н. Гуселєтова, Л. Жукова, І. Кочін,

В. Криса, М. Кучма, М. Лемешев, І. Місула, М. Ми$

хайловський, В. Піщиков, Ю. Скалецький, П. Танасієн$

ко, А. Терент'єва, О. Труш, І. Шпильовий [2; 5; 6; 9].

Дослідженню питань діяльності державної служби

медицини катастроф України приділяли увагу О. Аку$

лова, О. Гайволя, Ю. Градун, І. Кочін, С. Міронець, О. На$

боченко, П. Сидоренко, Д. Трошин [14].

Міжнародний досвід з організації заходів медично$

го захисту населення вивчали Н. Гуселетова, М. Кор$

нієнко, А. Лобода, О. Мазуренко, Г. Мацидонська, О. Мель$

ник, В. Москаленко, О. Мостипан, М. Нацюк, Я. Радиш,

П. Танасієнко, А. Терент'єва, О. Труш, О. Цигипало, Ден

Смайлі [1; 6; 18; 21; 27].

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи: проаналізувати стан наукових дослід$

жень вітчизняними ученими питань державного управ$

ління медичним захистом та регулювання медичного за$

безпечення населення України в надзвичайних ситуаціях

мирного і воєнного часу.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Зміна геополітичного та військово$стратегічного

вектору України визначила нові завдання у сфері охо$

рони здоров'я як структурному підрозділу суспільного

виробництва та стимулювала розробку і впровадження

нових галузевих програм (платформ та стратегій), у

відповідності до визначених індикаторів та пошуків

шляхів удосконалення механізмів управління логістич$

ними потоками (ресурсами).

Відсутність науково обгрунтованої державної про$

грами міжвідомчої взаємодії з організації медичного за$

безпечення надзвичайних ситуацій та єдиного норматив$

но$правового акту щодо підготовки цивільної та військо$

вої систем охорони здоров'я до роботи в особливий пе$

ріод і організації медичного забезпечення військово$

службовців і цивільного населення у мирний і воєнний

час призводить до дублювання в процесі надання медич$

ної допомоги та блокує створення уніфікованої системи

медичного забезпечення в надзвичайних ситуаціях.

Проведений бібліографічний аналіз спеціалізованої

літератури свідчить про те, що питання медичного за$

хисту населення в надзвичайних ситуаціях мирного і

воєнного часу є досить актуальним. П. Волянський на$

полягає на необхідності комплексного аналізу потреби

в медичному захисті населення від наслідків надзвичай$

них ситуацій [5]. Н. Клименком надзвичайні ситуації роз$

глядаються як об'єкт державного управління [12; 13].

О. Мазуренко висвітлює можливі прогнозовані ризики

з виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситу$

ацій мирного часу на регіональному рівні та розглядає

деякі питання міжвідомчої координації в подоланні ме$

дико$санітарних наслідків надзвичайних ситуацій [16].

Нормативно$правовому регулюванню функціону$

вання територіальних служб медицини катастроф на

етапах реформування системи медичного захисту насе$

лення України приділяли увагу дослідники: М. Близнюк,

О. Булах, В. Волошин, П. Волянський, З. Гладун, М. Кор$

нієнко, М. Михайловський, Г. Рощін [5].

Реформуванню медичної служби цивільного за$

хисту були присвячені численні наукові праці: С. Гур'є$

ва, Л. Жукової, Н. Загоруйка, С. Іванова, І. Кочін, О. Ма$

зуренко, Г. Рощіна, Л. Павленка, І. Сидоренко, Ю. Ска$

лецького, В. Торбіна, Г. Черняков та інші [9; 10].

Питання організації медичного забезпечення насе$

лення під час виникнення екстремальних ситуацій та на$

дання медичної допомоги на первинному рівні ви$

світлювали І. Азарський, І. Андрієвський, В. Волошин,

Ю. Вороненко, Г. Рощін, В. Тарасюк, А. Толстанов, В. Тор$

бін [19].

Можливі механізми міжвідомчої координації в по$

доланні медико$санітарних наслідків надзвичайних си$

туацій та планування медико$санітарного забезпечення

населення на локальному рівні дослідили І. Азарський,

Н. Загоруйко, Н. Іскра, В. Крилюк, Р. Майданчик, О. Мель$

ник, О. Набоченко, Я. Радиш, Г. Рощін, І. Слічко, В. Та$

расюк, Л. Шостак [11; 16; 18; 20—22; 28].

Систему медичного забезпечення військ (сил), роз$

виток відомчих систем лікувально$евакуаційного забез$

печення військ і використання сил та засобів медичних

служб військових формувань для ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій досліджували М. Бадюк, В. Бі$

лий, М. Бойчак, О. Булах, А. Верба, О. Власенко, В. Во$

лошин, А. Галушка, Л. Голик, Л. Давидюк, В. Жаховсь$

кий, А. Котуза, О. Курічко, Е. Левченко, В. Лівінський,

О. Мельник, В. Пасько, Я. Ратиш, О. Ричка, В. Савиць$

кий, В. Стриженко, О. Сохін [2—4; 7; 8; 15; 21; 23; 25].

 У роботах А.В. Терент'євої визначено теоретико$

методологічні основи формування принципів держав$

ного управління ліквідації наслідків надзвичайних си$

туацій природного і техногенного характеру та запро$

поновано організаційно$функціональну схему медично$

го забезпечення населення при подоланні наслідків над$

звичайних ситуацій. Розробка передбачає комплексний

підхід до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у

постраждалих районах, можливість залучення необхі$

дних сил і засобів. Розкрито сутність понять "медична
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компонента єдиної системи цивільного захисту населен$

ня і території", "медичний захист населення за умов над$

звичайної ситуації", "управління системою медичного

захисту населення". Опрацьовані рекомендації для

органів державного управління. Проаналізовано досвід

участі служби медицини катастроф у міжнародних цив$

ільно$військових навчаннях; визначено методологічні

підходи до управління ризиками за умов надзвичайних

ситуацій природного і техногенного характеру. Радиш

Я.Ф. спільно з Терент'євою А.В. обгрунтували механіз$

ми державного управління медичним захистом за умов

надзвичайних ситуацій природного і техногенного ха$

рактеру та визначили шляхи впровадження отриманих

результатів у практику державного управління систе$

мою охорони здоров'я. Проаналізовано стан вивчення

проблеми державного управління медичним захистом

та обгрунтовано пропозиції щодо практичного застосу$

вання механізмів і методів державного управління сис$

темою медичного захисту як компонентою системи ци$

вільного захисту населення і території України. Запро$

поновано методологічні підходи до управління ризика$

ми за умов надзвичайних ситуацій [26].

Шостак Л.Й. дослідила фактори, що впливають на

механізми взаємодії органів влади під час ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій, а саме: політичні (своє$

часність та адекватність прийнятих управлінських

рішень щодо організації процесу ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій і відновлення нормальних умов

життєдіяльності постраждалого населення), економічні

(достатність та доступність матеріальних ресурсів для

матеріально$технічного забезпечення заходів процесу

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій), геополітичні

(положення країни у світовому співтоваристві), гумані$

тарні (задоволення нагальних потреб постраждалого

населення, можливість отримувати гуманітарну допомо$

гу); розроблено структурно$компонентну схему ресур$

сного забезпечення, що базується на систематизації

видів ресурсу на основі потреб результативного сукуп$

ного впливу механізмів взаємодії органів публічної вла$

ди при організації ліквідації медико$санітарних наслідків

надзвичайних ситуацій в Україні; визначено резервні

можливості та сформовано науково$практичне бачен$

ня систем цільового фінансового резервування та цільо$

вого державного страхування [28].

У роботах Жукової Л.А. розглядаються науково$

практичні аспекти державного управління у сфері ци$

вільного захисту як складової національної безпеки,

досліджується проблема теоретико$методологічного

обгрунтування механізмів побудови ефективної та ре$

зультативної функціонально$структурної моделі дер$

жавного управління у сфері цивільного захисту в Ук$

раїні. Проаналізовано стан наукових досліджень функ$

ціонально$структурного аспекту державного управлін$

ня у сфері цивільного захисту. Досліджено цілі та

функції, систему й структуру органів виконавчої влади

у сфері цивільного захисту в Україні. Установлено, що

ефективне державне управління у сфері цивільного за$

хисту має базуватися на оптимальному співвідношенні

підсистем зі структурними елементами безпеки з вико$

ристанням програмно$цільових аспектів. Сформульова$

но практичні рекомендації для органів державного уп$

равління [10].

Розглядаючи надзвичайні ситуації як об'єкт управлін$

ня Клименко Н.Г. у своїх працях визначає надзвичайні си$

туації як об'єкт управління та аналізує організаційно$уп$

равлінські й історичні аспекти становлення (розвитку) дер$

жавного управління в умовах надзвичайних ситуацій, дос$

ліджує державне управління при виникненні надзвичайних

ситуацій як окрему галузь державного управління, що має

певні особливості; досліджено генезу державного управ$

ління в умовах надзвичайних ситуацій: створення єдиної

державної системи цивільного захисту населення і тери$

торій від надзвичайних ситуацій природного, техногенно$

го та воєнного характеру, а також узагальнює міжнарод$

ний досвід створення та функціонування систем держав$

ного управління у цій сфері. Визначається зміст надійності

функціонування системи державного управління в умовах

надзвичайних ситуацій як ключової характеристики і пе$

редумови ефективності державного управління у цій сфері.

Охарактеризовано та здійснено комплексний аналіз чин$

ників, що впливають на ефективність та надійність держав$

ного управління в умовах надзвичайних ситуацій. Розроб$

лено концептуальну основу методичного підходу до оцін$

ки надійності функціонування системи державного управ$

ління в умовах надзвичайних ситуацій [12; 13].

Окремі дослідники (С.О. Гур'єв [6], В.О. Волошин

[4], І.В. Кочін [14], Г.Г. Рощін [1; 22], В.Ф. Торбін [19]

зосереджують свою увагу на питаннях аналізу вітчиз$

няної нормативно$правової бази щодо попередження і

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та при$

родного характеру, особливостей реагування органів

державного управління на надзвичайні події, пов'язані

з терористичною діяльністю, питаннях організації за$

ходів з ліквідації медико$санітарних наслідків надзви$

чайних ситуацій природного і техногенного характеру,

зокрема організації лікувально$діагностичного проце$

су безпосередньо у зоні надзвичайної ситуації та

здійсненню санітарно$епідеміологічного контролю те$

риторії відповідальності, окреслюють напрями подаль$

шого розвитку та удосконалення служби медицини ка$

тастроф як складової медичного захисту населення і

територій за умов надзвичайних ситуацій природного і

техногенного характеру. Проведений аналіз дає підста$

ви стверджувати, що на сьогоднішній день проблема

управлінням наслідками надзвичайних ситуацій пере$

важно зводиться до вирішення завдань розподілу на$

явних обмежених ресурсів при наданні медичної допо$

моги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій

природного і техногенного характеру.

Г.Б. Марченко аналізує в своїх роботах систему

управління в надзвичайних ситуаціях та її організацію в

період реагування на надзвичайні ситуації державного

і регіонального рівнів [17].

В.Я. Білий, А.В. Верба, М.І. Бадюк, В.О. Жаховсь$

кий, В.Г. Лівінський, В.Ф. Скалецький у своїх роботах

дослідили еволюцію системи лікувально$евакуаційних

заходів у системі медичного забезпечення військ, ви$

значили склад сил і засобів медичної служби на різних

етапах розвитку військової медицини. Основну увагу

акцентовано на залежності системи лікувально$евакуа$

ційних заходів від розвитку організації військ та поряд$

ку їх застосування, а також стану матеріально$техніч$

ного забезпечення медичної служби. Висвітлено основні

напрями розвитку сучасної системи лікувально$евакуа$
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ційних заходів та шляхи досягнення визначених спро$

можностей [2; 3; 23—25].

На вдосконалення системи медичного забезпечення

військових формувань як складової загальнодержавної

політики охорони здоров'я громадян України орієнтовані

наукові праці О.Ю. Булаха, О.М. Власенка, В.Л. Савицько$

го, В.І. Стриженка. Авторським колективом у статті обгрун$

товано необхідність створення такої системи медичного

забезпечення, яка могла б ефективно діяти як в умовах

мирного часу, так і (без доукомплектування силами й за$

собами) в умовах ведення воєнних конфліктів низької

інтенсивності. Висвітлені основні засади розбудови сучас$

ної системи медичного забезпечення Збройних Сил Ук$

раїни в мирний час і в особливий період шляхом законо$

давчого затвердження нормативно"правової бази її фун$

кціонування в єдиному медичному просторі держави. Вод$

ночас наголошується, що система медичного забезпечен$

ня Збройних Сил України повинна забезпечити провідну

роль серед медичних служб інших військових формувань

держави в єдиному медичному просторі. Для подальшого

розвитку медичного забезпечення Збройних Сил України

(ЗСУ) необхідно створити ефективну медичну систему

військ (сил), інтегровану в загальнодержавну систему охо$

рони здоров'я з метою досягнення гарантованого медич$

ного забезпечення військовослужбовців, членів їх родин

та інших категорій населення [23].

С.О. Гур'єв і П.В. Танасієнко, вперше в 2014 році, про$

аналізували медико$санітарні втрати під час проведення

контртерористичних операцій на прикладі Чечні, Лівії та

Афганістану. Виявили, що обсяги втрат серед мирного

населення значно переважають утрати серед військових.

Нозологічна структура медико$санітарних утрат за сучас$

них умов характеризується перевищенням більш тяжких

поєднаних пошкоджень внаслідок впливу нових високое$

нергетичних засобів враження. Зважаючи на характерис$

тики сучасних бойових дій та їх медико$санітарні наслідки,

можна стверджується, що медичний захист є вкрай недо$

статнім внаслідок неадекватності чинних систем медичного

захисту мирного населення в сучасних умовах [6].

Досвід міжнародних військових конфліктів останніх

років вказує на відсутню або недостатню концепцію

медичного захисту населення в багатьох випадках. За$

стосування нових підходів і принципів ведення бойових

дій, використання сучасних видів зброї призвело до

кризи застарілих алгоритмів і практик медичного су$

проводу постраждалих, що призвело до пошуку більш

оптимальних заходів із захисту населення від уразли$

вих факторів воєнних дій. В роботі О.М. Курічка наве$

дено низку типових сценаріїв використання відомчої

системи медичного забезпечення Державної прикор$

донної служби України та наголошено на необхідності

відпрацювання навичок роботи персоналу в екстремаль$

них умовах, зокрема під час виникнення нестандартних

ситуацій на державному кордоні: проведення пошуко$

во$рятувальних робіт, ліквідація наслідків стихійного

лиха, або техногенної аварії. Визначено критерії про$

ведення медичного сортування постраждалих і хворих

у надзвичайних ситуаціях, технології надання медичної

допомоги при масовому надходженні поранених [15].

Зростання рівня терористичних загроз, що виникає

на різних континентах, можливість міжнаціональних

конфліктів, збільшення кількості зброї масового ура$

ження у світі — це неповний перелік факторів, які торк$

нутись і України. Тому на сьогодні досить актуальною є

проблема розробки методів сучасного захисту мирно$

го населення від наслідків надзвичайних ситуацій воєн$

ного і мирного часу, над розв'язанням якої працювали

Г.Г. Рощін, С.О. Гур'єв, В.В. Вороненко, Ю.М. Скалець$

кий, В.Ф. Торбін [1; 2; 6].

Деякі питання медичного забезпечення антитерори$

стичної операції на Сході України проаналізовано ав$

торським колективом Української військово$медичної

академії та ДУ "Український інститут стратегічних дос$

ліджень МОЗ України". В.О. Жаховський, В.Г. Лівінсь$

кий, М.В. Кудренко, І.П. Мельник у своїй роботі визна$

чають, що існуючим комплектом сил і засобів медичних

служб Збройних Сил України та інших військових фор$

мувань навіть за умов їх підсилення, доукомплектуван$

ня та використання мобілізаційних ресурсів, активного

маневру силами і засобами, неможливо повністю покри$

ти потреби військ (сил) у медичному забезпеченні [8].

За таких умов виникає необхідність в організації чіткої

взаємодії медичної служби Збройних Сил України та

медичних служб інших військових формувань і право$

охоронних органів, а також у широкому використанні

потужностей цивільних закладів охорони здоров'я для

лікування і реабілітації поранених військовослужбовців,

що передбачає формування єдиного медичного просто$

ру України. На думку авторського колективу, головною

причиною наявних проблем із медичним забезпеченням

стала відсутність у державі єдиного нормативно$право$

вого акту щодо завчасної підготовки системи цивільної

та військової охорони здоров'я до роботи в особливий

період та організації медичного забезпечення військо$

вослужбовців і цивільного населення у воєнний час —

Воєнно$медичної доктрини України. Для надійного ме$

дичного забезпечення військ необхідно мати повноцін$

ну організаційно$штатну структуру медичних підрозділів

військових частин і з'єднань, військово$медичних зак$

ладів, укомплектованих підготовленим особовим скла$

дом, відповідним комплектно$табельним оснащенням,

спеціальною медичною технікою та засобами евакуації.

Особливої важливості, на думку авторів, набуває не$

обхідність удосконалення нормативно$правової бази

організації медичного забезпечення військ та форму$

вання єдиного медичного простору держави.

Г.Г. Рощін акцентує увагу на питаннях міжвідомчої

координації в процесі подолання медико$санітарних

наслідків надзвичайних ситуацій. Основною метою до$

слідження визначається вивчення шляхів поглиблення

міжвідомчої взаємодії в процесі виробки управлінських

рішень при подоланні медико$санітарних наслідків над$

звичайних ситуацій природного і техногенного харак$

теру. Проведені дослідження питань міжвідомчої коор$

динації при опрацюванні управлінських рішень у процесі

подолання наслідків надзвичайних ситуацій демонстру$

ють, що існуючі праці з цього питання втілюють лише

деякі моменти. Основну вагу дослідники приділяють

таким питанням, як економічні механізми управління

техногенними катастрофами, управління безпекою жит$

тєдіяльності, а також організаційно$управлінські аспек$

ти запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. Крім

цього, визначається, що в основному увага приділяєть$

ся, зокрема, дослідженню ризиків, інформаційному за$
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безпеченню процесу прийняття рішень та управлінню

роботою в особливих умовах, а лишаються майже не

дослідженими питання управління та координації ком$

плексних заходів з подолання наслідків природного і

техногенного характеру, а саме питання міжвідомчої

взаємодії у цьому процесі. Однією з найважливіших

складових процесів визначається організація управлін$

ня та міжвідомча координація реагування, тому що

вплив їх зростає пропорційно масштабу надзвичайної

ситуації, складності обстановки, збільшенню кількості

залучених сил та потреби в матеріальних засобах [1; 22].

Розглядаючи поняття та елементи єдиного медич$

ного простору, можна погодитись з Р. Майдаником, що

на сьогодні цей стандарт є, радше, ідеалом, ніж чинним

загальнообов'язковим правилом, оскільки існує істот$

на різниця між рівнем та якістю надання медичної до$

помоги в містах і населених пунктах, між окремими

регіонами, в загальнонаціональній і відомчій медично$

го забезпечення. У літературі розрізняють поняття єди$

ного медичного простору у вузькому і широкому зна$

ченнях як систему загальнонаціональної мережі ліку$

вально$профілактичних закладів та систему організації

надання медичної допомоги, що забезпечує доступність,

якість та ефективність кваліфікованої допомоги всьо$

му населенню держави й об'єднує всі медичні ресурси

спільним управлінням і визначеним механізмом фінан$

сування. Зважаючи на нагальну необхідність створен$

ня інститутів і механізмів реалізації та захисту права лю$

дини на охорону здоров'я, Р. Майданик визначає пріо$

ритетом питання забезпечення доступною та своєчас$

ною, рівною та якісною медичної допомогою [11].

Проведений аналіз наукових джерел демонструє, що

теоретико$методологічні аспекти державного управлін$

ня комплексним механізмом подолання медико$санітар$

них наслідків надзвичайних ситуацій мирного і воєнного

часу знайшли широке обговорення серед наукової гро$

мадськості, що зумовлено актуальністю питань органі$

зації медичного захисту населення в екстремальних умо$

вах.

Характеризуючи стан дослідженості проблеми дер$

жавного управління міжвідомчою взаємодію з органі$

зації медичної допомоги населенню України в надзви$

чайних ситуаціях мирного і воєнного часу, треба зазна$

чити, що в переважній більшості наукових праць роз$

глядаються питання організації медичного забезпечен$

ня суто в осередку надзвичайної події та проведення

комплексу лікувально$евакуаційних заходів на локаль$

ному рівні. Дослідження розвитку лікувально$евакуа$

ційних заходів у системі медичного забезпечення (як ци$

вільних, так й військових секторів), їх залежність від

розвитку подій, характеру застосування та ресурсного

забезпечення обмежуються площиною відомчих інте$

ресів. Лише поодинокі дослідження були присвячені

визначенню цілей та завдань з організації комплексу

заходів з подолання наслідків надзвичайних ситуацій

мирного і воєнного часу на державному рівні. (М. Ба$

дюк, В. Варус, С. Гур'єв, Н.Клименко, Я. Радиш) та мо$

делюванню і організації міжсекторальної та міжвідом$

чої взаємодії з надання медичної допомоги в надзви$

чайних ситуаціях у загальній системі єдиного медично$

го простору держави (Н. Загоруйко, Н. Іскра, В. Кри$

люк, О. Мельник, О. Набоченко, І. Слічко, Л. Шостак).

ВИСНОВКИ
Проблема міжвідомчої взаємодії надання медичної

допомоги в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного

часу має багатоаспектний і комплексний характер, що

обумовлює необхідність формування єдиного медично$

го простору держави (з питань медичного забезпечення

населення в особливий період), централізацію механізмів

фінансування та управління системою медичного захис$

ту населення, визначення та впровадження єдиних прин$

ципів організації медичної допомоги, розроблення і реа$

лізації нових стратегій та програм міжсекторальної та

міжвідомчої взаємодії, у тому числі, в підходах до про$

грам медичної освіти, функціональна інтеграція відомчих

систем всіх форм власності, застосовування єдиних стан$

дартів (нормативів) на загальних принципах тощо.

Міжвідомча координація діяльності центральних і

місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної із функ$

ціонуванням державної системи надання медичної до$

помоги військовослужбовцям, працівникам правоохо$

ронних органів і цивільному населенню; забезпечення

на національному рівні міжвідомчої координації медич$

них служб, системи охорони здоров'я та медичної ос$

віти держави щодо ефективного та раціонального вико$

ристання медичних ресурсів, забезпечення стандарти$

зації медичної допомоги, евакуації, реабілітації та підго$

товки медичного персоналу; побудова єдиної міжвідом$

чої системи підготовки та перепідготовки медичних

кадрів, стандартизації та управління якості медичної

освіти, створення медичної інформаційної системи скла$

дових сил медичного захисту, що охоплює всі етапи

медичної евакуації та процеси управління потоками

пацієнтів, відповідає стандартам, доктринам та рекомен$

даціями; автоматизація процесів управління медичними

ресурсами та медичного логістичного забезпечення;

координація заходів у рамках міжнародного співробіт$

ництва щодо медичного забезпечення та гуманітарної

допомоги постраждалим, впровадження сучасних тех$

нологій підготовки медичних та немедичних фахівців,

проведення науково$практичних та освітніх заходів;

створення системи управління медичним забезпеченням

при виникненні надзвичайних ситуацій — перелік зав$

дань, що потребують вирішення на державному рівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Загострення екологічних проблем у глобальному мас$

штабі, в більшості випадків, обумовлені економічними про$

цесами та традиційною економічною моделлю економіки,

яка не є ефективною з позицій екології та не відповідає

сучасним вимогам сталого розвитку. Пошук нових інстру$

ментів, що здатні забезпечити гармонію між економічним

зростанням і екологічною стійкістю задля забезпечення

економіко$екологічної безпеки на планеті є нагальним зав$

данням сучасної цивілізації. Концепція сталого розвитку

вважається найбільш прийнятним та перспективним векто$
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В
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Postgraduate Student at the Department of Accounting and Auditing, Assistant at the Department of Economic
Security, Public Management and Administration, Zhytomyr State Technological University

DIRECTIONS OF REFORMING OF THE STATE POLICY IN PROVISION OF A CIRCULAR
ECONOMY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL COOPERATION

Сучасні глобальні проблеми обумовлюють нові завдання щодо пошуку інструментів, які здатні вир�
ішити або ж мінімізувати наслідки діяльності людської цивілізації. На основі аналізу результатів зус�
трічей міжнародної спільноти було обгрунтовано вплив міжнародної співпраці, в контексті вирішення
проблем навколишнього середовища та забезпечення сталого економічного та соціального розвит�
ку, на вектори формування державної політики. Виявлено, що Цілі сталого розвитку 2015—2030 рр.,
визначені на Саміті ООН у 2015 році в Нью�Йорку, можуть бути частково або повністю досягнуті за
рахунок трансформації економічної системи до засад циркулярної економіки. Визначено, що така
трансформація обумовить зміни не лише в економічній системі, а і в соціальній системі та в навко�
лишньому середовищі, які в свою чергу, реалізуються в державній політиці. Впровадження засад цир�
кулярної економіки матиме вплив на трансформації в законодавстві, реформування державного уп�
равління, а також на формування та розміщення продуктивних сил і інновацій в економіці. Розглянуто
важливість налагодження співпраці з бізнесовими структурами та залучення їх у процеси трансфор�
мації економічних систем.

Modern global problem causing new challenges for finding tools that can solve or minimize the
consequences of human civilization. The analysis of the results of the meetings of the international
community could reasonably impact of international cooperation in the context of environmental problems
and achieve sustainable economic and social development, public policy vectors. Found that the objectives
of sustainable development 2015—2030 biennium, defined at the UN summit in 2015 in New York, can be
partially or fully achieved by the transformation of the economic system to the principles of circular economy.
Determined that this transformation should cause a change not only in the economic system, but also in the
social system and the environment, which in turn are sold in public policy. Implementation of the principles
of circular economy to affect the transformation legislation, reform of public administration, as well as the
development and distribution of productive forces and innovation in the economy. Consider the importance
of cooperation with businesses and involve them in the process of transformation of economic systems.

Ключові слова: циркулярна економіка, сталий розвиток, державна політика, стійкі моделі виробницт�

ва і споживання, реформування, трансформація економічної системи.

Key words: сircular economy, sustainability, public policy, sustainable patterns of production and consumption,

reform, the transformation of the economic system.

ром економіко$соціо$екологічного розвитку у сучасному

світі та на основі положень якої базується модель економ$

ічної системи циркулярного типу. Впровадження концепції

сталого розвитку, в цілому, та необхідність переорієнтації

на положення циркулярної економіки, зокрема, формує

нові завдання перед урядом усіх без винятку країн світу.

Слід відзначити, що усвідомлення людством необхідності

трансформації традиційних способів ведення господарсь$

кої діяльності та переорієнтації з ресурсномісткої еконо$

мічної моделі започатковано міжнародними організація$

ми, що діють у напрямі координації зусиль світової спільно$

ти задля забезпечення економіко$соціального розвитку та

екологічної безпеки, а також вирішення та/або мінімізації

існуючих глобальних проблем.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Питання ефективності державного управління в еко$

номіко$екологічній сфері піднімалися в працях вітчизня$

них та зарубіжних науковців, зокрема:

— проблемам державного екологічного регулювання

присвячені роботи В. Бакуменка, Ю. Гладкого, Б. Данили$

шина, Є. Євсєєва, А. Качинського, Н. Кропотової, О. Лазо$

ра, Ю. Лебединського, О. Мордвінова, Н. Нижник, О.

Нєсвєтова та ін.

— проблеми екологічної політики: в контексті теоре$

тичних та практичних засад удосконалення державного уп$

равління розглянуті у роботах В. Шевчука, Г. Білявського,

О. Лазора, В. Лук'янихіна, Т. Галушкіної та ін.; в частині

регіонального та державного управління досліджували Н.

Нижник, В. Керецман, О. Куценко, А. Голіков, В. Лісничий,

С. Романюк, М. Томенко, В. Рехкал, В. Тертичко та ін.;

— питання державотворення в контексті взаємозв'язку

сталого розвитку, глобалізації та трансформації економі$

ки присвячені роботи О. Білоруса, О. Врублевської, М. Згу$

ровського, О. Осауленко, А. Романовича, І. Синякевича,

А. Урсула, Т. Туниці, Є. Хлобистова та ін.;

— проблеми екологізації діяльності суб'єктів господа$

рювання розглядали О. Балацький, І. Бистряков, О. Веклич,

Е. Гірусов, Б. Данилишин, О. Кашенко, І. Карагодов, Л. Ме$

льник, В. Міщенко, І. Потравний, В. Сахаєв, І. Синякевич,

О. Теліженко, С. Христенко та ін.

Не применшуючи значення наукових розробок вчених

та віддаючи належне напрацюванням у цій сфері, слід

відзначити, що проблеми реформування державного уп$

равління в контексті переходу до положень циркулярної

економіки з метою досягнення екологічної безпеки,

підтримки сприяння належним темпам економічного зро$

стання та забезпечення сталого розвитку на сьогоднішній

день є не вивченими, що актуалізує дослідження у цьому

напрямі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Обгрунтувати вектори формування державної політики

в умовах трансформації економічної системи до стійких

моделей виробництва і споживання, зокрема, циркуляр$

ної економіки в контексті міжнародної співпраці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Гостру необхідність усвідомлення впливу людської

діяльності на природне середовище описував В.І. Вер$

надський [3, c. 175], зазначаючи, що "Історичний процес

на наших очах докорінно змінюється ... Людство, взяте в

цілому, стає потужною геологічною силою". Порівнюючи

людське суспільство з величезною геологічною силою, вче$

ний вважав, що завдяки вивченню законів природи, дії лю$

дини розвиватимуться у напрямі забезпечення гармонії

"суспільство$природа", для цього, на думку В.І. Вернадсь$

кого, "людство в загальнопланетарному масштабі повин$

но, по$перше, усвідомити свою відповідальність за життя

на планеті Земля, а, по$друге, знати закони розвитку но$

осфери і розумно регулювати її функціонування. Якщо

людина і людство зрозуміли це, то вони не будуть працю$

вати не на самознищення, а будуть діяти, за Володимиром

Івановичем в новому, ноосферному аспекті, не лише як

окрема особа, родина чи рід, держава чи Союз, але, що

найголовніше, й у планетарному масштабі" [18].

Досягнення сталого розвитку людської цивілізації в

цілому та впровадження економічної системи циркуляр$

ного типу зокрема, зважаючи на сучасні глобалізаційні

процеси та транснаціоналізацію економіки, потребує

рішучих та, насамперед, погоджених дій з боку кожного

окремого міжнародного суб'єкту. Важливу роль у фор$

муванні напрямів національних політик відіграє міжнарод$

Рис. 1. Міжнародне співробітництво щодо сталого розвитку
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на співпраця, в контексті якої, ще у 1972 році вперше ООН

піднімалися питання переходу країн до сталого розвитку

(рис. 1).

Проблеми сталого розвитку міжнародні організації по$

чали піднімати майже півстоліття тому. Зокрема вперше у

1972 році в Швеції, в Стокгольмі на Конференції ООН, при$

свяченій проблемам навколишнього середовища, де були

присутні 113 країн та 19 міжнародних організацій, було

закладено фундамент міжнародної екологічної політики

та здійснено перші спроби розв'язати економіко$екологічні

проблеми шляхом розробки та прийняття міжнародних

угод: Програма ООН з навколишнього середовища, Сток$

гольмська декларація з питань довкілля, План дій ООН з

навколишнього середовища. Слід зазначити, що основні

думки, висловлені країнами та міжнародними організаці$

ями були включені в 1980 році до Всесвітньої стратегії охо$

рони природи. Однак у 1991 році затверджено нову редак$

цію Всесвітньої стратегії охорони природи. В свою чергу,

у 1973 році країни Європейського співтовариства розро$

били Програму дій у галузі навколишнього середовища, а

в 1975 році в Швеції в Хельсінках було проведено Нараду

з безпеки та співробітництва в Європі. У 1982 році на 37

сесії Генеральної Асамблеї ООН було прийнято Всесвітню

хартію охорони природи.

У 1984 році створено Міжнародну Комісію з навколиш$

нього середовища та розвитку, яка діяла по 1987 рік та на

чолі якої була Генеральний секретар ООН, міністр навко$

лишнього середовища Норвегії Гро Гарлем Брундтланд. У

1987 році за результатами діяльності Комісії була підготов$

лена доповідь, що прийнята на 42 сесії Генеральної Асамб$

леї ООН, та, в якій основна увага зверталася на взаємозв'я$

зок соціального, економічного та екологічного розвитку. За

основу було взято концепцію сталого розвитку, адже як заз$

начила Гро Гарлем Брундтланд [25]: "…це було б непоправ$

ною помилкою. Навколишнє середовище не існує в ізоляції

від людської діяльності, від потреб і бажань людей. І спро$

би захистити його, що не беруть до уваги задоволення

людських потреб, призвели до того, що в деяких політичних

колах до цих спроб стали ставитися як до чогось наївного,

відірваного від життя … Навколишнє середовище — це місце

нашого життя, а розвиток — це наші дії щодо поліпшення

нашого добробуту в ньому. Обидва ці поняття нероздільні".

Доповідь мала назву "Наше спільне майбутнє" і на основі її

було підготовлено меморандум під егідою ЮНЕП "Екологі$

чна перспектива на період до 2000 р. і далі". На думку В.С.

Крисаченко [13]: "Обидва ці документи мали парадигмаль$

ний вплив на стиль мислення доби, особливо політичних

діячів, й істотно вплинули на напрям та характер природо$

охоронних рішень у світі в цілому, та його окремих регіонах

зокрема на формування сучасної екологічної культури. У

своїй сукупності вони окреслили не лише засади стратегії

стійкого розвитку суспільства і природи, а й правові прин$

ципи охорони навколишнього середовища і забезпечення

розвитку, влаштування буття на засадах культури та ево$

люції, своєрідної культурно$еволюційної реальності". Пи$

тання взаємозв'язку економічних процесів та їх впливу на

екологічний стан почали усвідомлюватися міжнародною

спільнотою задля збереження навколишнього середовища

та вироблення нових векторів економіко$соціального роз$

витку. Використовуючи напрацювання Комісії Брундтланд

в сфері сталого розвитку, у 1992 році на Саміті Землі в Ріо$

де$Жанейро, де були присутні 114 очільників країн, близь$

ко 10000 представників 178 держав та 1400 неурядових

організацій, було актуалізовано найважливіше завдання

людської цивілізації — збереження навколишнього сере$

довища. Основними результатами цієї конференції є роз$

робка Декларації Ріо$де$Жанейро 1992 року щодо навко$

лишнього середовища та розвитку, а також затвердження

ключового документу "Порядок денний XXI століття", два

розділи з чотирьох якого присвячені економіко$соціальним

питанням та проблемам збереження та раціонального ви$

користання природних ресурсів. Доцільно зауважити, що

план дій ООН зі сталого розвитку "Порядок денний XXI сто$

ліття" містить також методи впровадження запропонованих

підходів щодо поліпшення економічного, соціального та еко$

логічного становищ у планетарному масштабі. Реалізація

цього документу передбачає обов'язкове виконання його

положень урядами країн та включення основних положень

при розробці національних стратегій, планів дій та держав$

ної політики з метою забезпечення реалізації концепції ста$

лого розвитку з урахуванням можливостей міжнародного

співробітництва та глобального партнерства.

Важливим результатом проведення Саміту Землі (Ріо)

у 1992 році є створення у грудні цього ж року, відповідно

до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН, Комісії зі ста$

лого розвитку, що покликана функціонально забезпечити

реалізацію міжнародної угоди, досягнутої на Саміті в Ріо$

де$Жанейро в контексті її моніторингу та виконання не

лише на міжнародному рівні, а і на місцевому, національ$

ному та регіональному рівнях.

Наступний етап щодо розвитку положень сталого роз$

витку стало проведення Саміту Тисячоліття в Нью$Йорку у

2000 році, де було визначено вісім основних цілей, в тому

числі: досягнення екологічної стійкості та розширення

міжнародного співробітництва з метою досягнення розвит$

ку, які 193 держави та більш ніж 23 міжнародні організації

зобов'язалися досягти до 2015 року.

Наступною міжнародною зустріччю був Всесвітній

Саміт зі сталого розвитку (Ріо+10), що пройшов у Пів$

денно$Африканський Республіці, в Йоганнесбурзі в 2002

році, і де були присутні не лише глави та уряди держав,

міжнародні організації, а і недержавні організації та пред$

ставники потужного бізнесу. Саміт зі сталого розвитку став

ключовим у напрямі переходу до положень сталого роз$

витку, світова спільнота наголосила на необхідності вико$

нання прийнятого Плану дій ООН зі сталого розвитку "По$

рядок денний XXI століття" (Ріо$де$Жанейро, Саміт Землі,

1992 р.) та Цілей розвитку тисячоліття (Нью$Йорк, Саміт

Тисячоліття, 2000 р.). Слід відзначити, що результатом

діяльності Саміту в Йоханнесбурзі стала Йоханнесбурзь$

ка декларації зі сталого розвитку, де було підбито підсум$

ки щодо діяльності зі сталого розвитку та визначено ос$

новні досягнення починаючи з 1972 року (Стокгольм, Шве$

ція, Конференція ООН "Людина і навколишнє середови$

ще"), а також задекларовано завдання і зобов'язання на

майбутнє щодо забезпечення економічного, екологічного

та соціального добробуту; План дій щодо виконання рішень

Саміту, де окрім проблем бідності та охорони здоров'я,

основна увага зверталася на зміну нестійких моделей ви$

робництва та споживання, раціональне використання при$

родних ресурсів, питання сталого розвитку в глобальному

масштабі та окремих країн, а також проблеми побудови

інституційної системи забезпечення сталого розвитку. Цир$

кулярна економіка як стійка модель виробництва і спожи$

вання, базуючись на положеннях сталого розвитку, покли$

кана забезпечити вирішення окреслених питань за умови

розширення партнерських відносин та вироблення спільно$

го плану дій в даному напрямі. Слід відзначити, що міжна$

родна спільнота під керівництвом ООН, у 2002 році зуст$

річалася з питань фінансування розвитку на Міжнародна

конференція з фінансування розвитку, Монтерей, Мекси$

ка та на Конференції міністрів (Доха, 2002 р.), де було
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визначено основні та спільні бачення та очікування щодо

майбутнього розвитку людської цивілізації.

У 2012 році, в Бразилії, в Ріо$де$Жанейро, представ$

ники бізнесу, недержавні організації та лідери 193 країн

світу зустрілися на конференції ООН зі сталого розвитку

(Ріо+20), де взяли на себе зобов'язання щодо конкретних

дій, зокрема в напрямі провадження зеленої економіки та

побудови інституційної інфраструктури в контексті забез$

печення сталого розвитку. В свою чергу, в 2015 році, у

Франції, в Парижі, в межах Рамкової конвенції ООН про

зміну клімату було укладено Паризьку кліматичну угоду,

яка повинна замінити з 2020 року аналогічний документ у

цій сфері — Кіотський протокол. Відмінність цих норма$

тивно$правових актів полягає в тому, що відповідно до

Паризької кліматичної угоди зобов'язання щодо скорочен$

ня викидів беруть на себе всі без винятку держави, не за$

лежно від ступеня їх економічного розвитку, у той час, коли

Кіотський протокол передбачає зобов'язання щодо ско$

рочення шкідливих викидів в атмосферу розвинутими краї$

нами та країнами з перехідною економікою.

У той же час, у 2015 році, в США, Нью$Йорк, в рамках

70 сесії Генеральної Асамблеї ООН було проведено Саміт

для прийняття Порядку денного в галузі розвитку, де

піднімалися питання, що безпосередньо стосуються його

економічного, соціального та екологічного аспектів у

міжнародному масштабі. Представники держав, що бра$

ли участь в цьому Саміті, взяли на себе зобов'язання щодо

адаптації національних планів та програм дій до визначе$

них на Саміті цілей, розроблених на період 2016—2030 рр.

Доцільно зауважити, що визначені цілі не є юридично обо$

в'язковими, однак окреслені з метою. що міжнародна

спільнота, в тому числі включаючи глав держав, усвідом$

люючи необхідність економіко$соціо$екологічного розвит$

ку планети, візьмуть на себе відповідальність щодо ство$

рення національних механізмів державного управління, що

відповідатимуть досягненню визначених цілей на до 2030

року. Розробка та впровадження на рівні окремих держав

ефективних стратегій, національних планів та програм дій,

що відповідатимуть векторам, окресленим на Саміті в Нью$

Йорку в 2015 році, безпосередньо визначатиме рівень до$

сягнення цілей в планетарному масштабі.

Як зазначив у своєму виступі на Саміті ООН з Порядку

денного в галузі розвитку на період після 2015 року, який

відбувся в рамках 70$ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Пре$

зидент України Петро Порошенко [21] "Для досягнення

Цілей Сталого Розвитку на національному рівні Україна

здійснюватиме нові програми і проекти, які на практиці за$

безпечать макроекономічну стабільність, екологічний ба$

ланс та соціальну згуртованість. Цілі Сталого Розвитку слу$

житимуть в якості загальної основи для подальших перетво$

рень в Україні". Зважаючи на це, Україна визначила шлях

розвитку на майбутні 15 років, в основі якого лежать поло$

ження сталого розвитку. Зважаючи на те, що основа кон$

цепції циркулярної економіки грунтується на положеннях

сталого розвитку, трансформація вітчизняної економічної

системи неминуче повинна пролягати в цих межах. Адже ра$

ціонально впроваджена концепція циркулярної економіки

може задовольнити більшість завдань, визначених міжна$

родною спільнотою. Зокрема Цілі Сталого Розвитку 2016—

2030 рр. можуть бути частково або повністю досягнуті зав$

дяки трансформації існуючої економічної системи та впро$

вадженням циркулярної економіки, а саме:

— Подолання бідності (подолання бідності у всіх її

формах та усюди); Кінець голоду (подолання голоду, до$

сягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і

сприяння сталому розвитку сільського господарства). Цир$

кулярна економіка як модель раціонального виробництва

еко$продуктів є чинником поліпшення харчування, в свою

чергу, мінімізація використання первинних ресурсів доз$

воляє досягти продовольчої безпеки, а створення нової

інфраструктури циркулярної економіки обумовлює забез$

печення населення новими робочими місцями і, як на$

слідок, є інструментом подолання бідності. Зазначене в

повному обсязі відповідає сталому розвитку.

— Здоров'я і благополуччя (забезпечення здорового

способу життя та сприяння благополуччю для всіх). Цир$

кулярна економіка покликана виробляти органічну продук$

цію та еко$товари. Завдяки циркулярній системі, що пе$

редбачає рециклінг відходів та використання еко$матері$

алів забезпечується мінімальний шкідливий вплив на на$

вколишнє середовище в цілому, та в свою чергу, життя

кожної окремої людини, на відміну від продуктів лінійної

економіки.

— Якісна освіта (забезпечення всеохоплюючої і спра$

ведливої якісної освіти та заохочення можливості навчання

впродовж усього життя). Гендерна рівність (забезпечення

гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх

жінок і дівчат). Мир, правосуддя та ефективні інститути

(сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства

в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до пра$

восуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та зас$

нованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях). Еконо$

мія, що досягається завдяки трансформації економічної си$

стеми до циркулярного типу, дозволяє здійснювати інвес$

тування в інші проекти, що забезпечують реалізацію цілей

сталого розвитку.

— Чиста вода і санітарія (забезпечення наявності та

раціонального використання водних ресурсів і санітарії для

всіх). Повна утилізація та переробка відходів як основа

циркулярної економіки є запорукою мінімізації шкідливих

викидів, що забруднюють водні ресурси планети та підтри$

мання загальної санітарії, а раціональне споживання ре$

сурсів, в тому числі і водних, є фундаментальним положен$

ням циркулярної економіки.

— Доступна і чиста енергія (забезпечення доступу до

недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії).

Відходи на полігонах, в циклах циркулярної економіки, мо$

жуть стати недорогим та стійким джерелом енергії.

— Гідна робота і економічне зростання (сприяння по$

ступальному, всеохоплюючому та сталому економічному

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці

для всіх). Впровадження системи циркулярної економіки

передбачає створення нового сектору — переробної про$

мисловості, що в свою чергу, сприяє створенню нових ро$

бочих місць зокрема, та економічному зростанню в ціло$

му.

— Промисловість, інновації та інфраструктура (ство$

рення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і

сталій індустріалізації та інноваціям). Циркулярна еконо$

міка передбачає створення раціональної інфраструктури,

де забезпечуватимуться застосування інновацій при роз$

робці продуктів, та системно обслуговуватиметься промис$

лова сфера з мінімальним використанням вхідної первин$

ної сировини.

— Зменшення нерівності (скорочення нерівності все$

редині країн та між ними). Побудова нової економічної сис$

теми циркулярного типу, створення нових робочих місць

дозволить скоротити частку безробітних, що, в свою чергу,

частково вирішить проблеми нерівності.

— Стійкі міста і комунікації (забезпечення відкритості,

безпеки, життєстійкості і екологічної стійкості міст і насе$

лених пунктів). Стрімкі темпи урбанізації обумовлюють
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проблеми навколишнього середовища в частині накопичен$

ня відходів та шкідливих викидів в атмосферне повітря, що,

в свою чергу, порушує стійкість міст та населених пунктів.

Реалізація циркулярної економіки сприятиме зменшенню

не лише промислових відходів, а і відходів споживання.

— Відповідальне споживання і виробництво (забезпе$

чення переходу до раціональних моделей споживання і ви$

робництва). Концепція циркулярної економіки є альтерна$

тивною та раціональною моделлю відповідального спожи$

вання і виробництва.

— Зміна клімату (вжиття невідкладних заходів щодо

боротьби зі зміною клімату та його наслідками). Зміна

клімату, виснаження природних ресурсів є поштовхом до

радикальної зміни існуючих економічних систем. Цирку$

лярна економіка є кардинально іншою концепцією, що по$

кликана пригальмувати стрімкі темпи деградації планети

та, як наслідок, розв'язати глобальні проблеми.

— Життя під водою (збереження та раціональне ви$

користання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах

сталого розвитку). Життя на землі (захист та відновлення

екосистем суші та сприяння їх раціональному використан$

ню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелю$

ванням, припинення і повернення назад (розвертання) про$

цесу деградації земель. Раціональне використання природ$

них ресурсів, збереження їх, шляхом повторної перероб$

ки промислових відходів та відходів споживання, зміна

свідомості щодо використання речей та споживання то$

варів є ключовим фактором, що забезпечить стійкість роз$

витку та збереження життя під водою та життя на землі. В

свою чергу, проблеми, пов'язані з деградацією земель, у

тому числі, і обумовлені неефективною політикою в сфері

поводження з відходами, що призвела до їх накопичення

у критично великій кількості та використання земель під

полігони, можуть бути розв'язані шляхом рециклінгу, що і

є одним із циклів економічної системи циркулярного типу.

— Партнерство для цілей (зміцнення засобів здійс$

нення й активізації роботи в рамках Глобального партнер$

ства в інтересах сталого розвитку). Реалізації циркуляр$

ної економіки на міжнародному рівні дозволить посилити

співпрацю не лише серед держав, а і між компаніями, що

працюють на світовій арені, шляхом побудови відносин між

ними для забезпечення циклів та відповідають інтересам

сталого розвитку.

З огляду на це, державна політика країн, що взяли

відповідальність діяти в напрямі переходу до сталого роз$

витку, повинна враховувати і переваги, що досягаються в

результаті функціонування суб'єктів різних рівнів на по$

ложеннях циркулярної економіки. Однак, незважаючи на

позитивні тенденції усвідомлення міжнародною спільно$

тою переходу до стійких моделей виробництва і споживан$

ня в цілому, і до положень циркулярної економіки зокре$

ма, рух у цьому напрямі відбувається досить нерівномір$

но. В один і той же час, одні країни прийняли радикальні

та швидкі зміни і досягли значного прогресу, а інші, серед

яких, країни, які найбільше потребують перетворень у цьо$

му напрямі, жодних перетворень не здійснювали, чим сут$

тєво викривлюють сучасну загальну картину у світовому

масштабі щодо становлення на шлях сталого розвитку

людської цивілізації. Така ситуація обумовлена різним

рівнем економічного розвитку країн та не достатньо ефек$

тивною державною політикою. Зважаючи на особливості

функціонування кожної окремої країни, універсальної про$

грами для трансформації національної політики у напрямі

переходу до стійких моделей виробництва та споживання,

зокрема до циркулярної економіки, бути не може. Проте

основою для перебудови країн та переходу до циркуляр$

ної економіки є рішення, прийняті міжнародною спільно$

тою.

Слід відзначити, що розвинені країни Європи вже оці$

нили значення циркулярної економіки в забезпеченні до$

сягнення сталого розвитку. Зокрема підраховано, що в

Європі побудова циркулярної економіки призведе до "ство$

рення 580 000 робочих місць та заощадження щороку 500

євро в кожній оселі на вартості енергії. Натомість, "в Нідер$

ландах концепт циркулярної економіки дозволить заоща$

дити 7 млрд євро щороку та створити 54 000 робочих місць"

[17].

Враховуючи курс України щодо інтеграції в європейсь$

ку спільноту, необхідним є визначення пріоритетів подаль$

шого розвитку країни в забезпеченні можливостей макси$

мального використання переваг від підписання Угоди про

асоціацію з Європейським Союзом. Як зазначається в ана$

літичній записці Національного інституту стратегічних дос$

ліджень [1]: "Європейський Союз, будучи потужним вироб$

ником та експортером високотехнологічної продукції

(найбільші прибутки від експорту в ЄС забезпечуються ви$

соко$ та середньотехнологічними секторами, серед яких

машинобудування, хімічна та фармацевтична галузі, авіа$

космічна промисловість, харчопереробний комплекс), дот$

римується курсу на стимулювання промислових інновацій,

а також розбудову циркулярної економіки на засадах ста$

лого розвитку". Таким чином, вважається, що "Україні слід

активізувати міжнародний діалог щодо ефективного вико$

ристання європейського досвіду і фінансової допомоги у

розбудові власних наукоємних, інноваційно орієнтованих

і високотехнологічних виробництв, а також залучення інве$

стицій у найбільш перспективні з точки зору співробітниц$

тва з ЄС галузі української промисловості" [1].

Зважаючи на майбутній вектор України як держави

сталого розвитку, перед країною з'являються нові завдан$

ня, що полягають у розробці програм та планів з ураху$

ванням інструментів, які забезпечуватимуть досягнення

Цілей сталого розвитку. Тому базою у цьому випадку є

положення державної політики, вплив на вектори якої виз$

начені безпосередньо результатами рішень, прийнятих у

міжнародному масштабі у рамках глобальної співпраці.

Адже основні та найбільш вагомі міжнародні домовленості

за останні роки, зокрема, в сфері становлення сталого

розвитку у світі, обумовили напрями розвитку України в

зазначеній сфері, що підтверджується побудовою вітчиз$

няної нормативно$правової бази на шляху забезпечення

екологічної безпеки, економічного розвитку та соціально$

го консенсусу.

Важливою подією щодо усвідомлення людством

наслідків науково$технологічного прогресу та розробки

подальших дій був Давоський економічний форум (Швей$

царія), що пройшов у 2016 році та присвячений переходу

до Четвертої революції. На думку засновника та президен$

та Всесвітнього економічного форуму, швейцарського еко$

номіста Клауса Шваба [22] "Лінійні моделі виробництва,

що дісталися нам у спадок від попередніх революцій, сьо$

годні виявляють безліч серйозних недоліків, одним з яких

є зростаючі екологічні проблеми; і нова промислова рево$

люція покликана виправити накопичені негативні факто$

ри. Одним з інструментів вирішення проблеми забруднен$

ня і забезпечення сталого екологічного майбутнього є цир$

кулярна економіка, що передбачає безперервний оборот

технічних і біологічних матеріалів при виробництві та збе$

реження цінних природних ресурсів". Слід відзначити, що,

в рамках економічного співробітництва, екологічні пробле$

ми та соціальний розвиток розглядаються на сьогоднішній

день як нерозривно пов'язані сфери. В свою чергу, модель
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циркулярної економіки розглядають як найбільш перспек$

тивну альтернативну концепцію, що здатна раціонально ви$

користовувати, відновлювати природні ресурси та забез$

печувати економічне зростання не лише окремих суб'єктів

господарювання, а і на рівні міст та країн, а також у гло$

бальному масштабі. Зокрема це концепція, що покликана

переосмислити значення ресурсів в економіці, а також ста$

ти основою для Четвертої промислової революції. Адже,

як зазначено на форумі в Давосі [22]: "поширення інтер$

нету речей відкриває можливості реалізації циркулярних

інновацій. Зниження вартості сенсорних технологій і по$

ширення мереж дозволяють підключити кожен компонент,

що надходить у виробничий процес. Дані, які збираються

через такі підключення, дають можливість дізнатися місце

походження продукту, спосіб виробництва і кількість

енергії, витраченої на його виробництво. Ці дані лежать в

основі циркулярної економіки". Значна увага в забезпе$

ченні положень циркулярної економіки та входження в

нову епоху "Індустрія 4.0" (Концепція "Індустрії 4.0" або

Четверта промислова революція вперше сформульована

на Ганноверській виставці в 2011 році, що означає впро$

вадження "кіберфізичних систем" в заводські процеси та

характеризується злиттям технологій і розмиванням кор$

донів між фізичними, цифровими і біологічними сферами)

належить інноваціям.

У частині перспектив розвитку науково$технічного і ви$

робничого співробітництва України з країнами ЄС, відпов$

ідно до аналітичної записки Національного інституту стра$

тегічних досліджень [1] визначено "запровадження в Ук$

раїні принципів циркулярної економіки шляхом забезпе$

чення плідного співробітництва з ЄС у сфері виробництва

екологічно чистої продукції, перероблення відходів, вто$

ринного виробництва, запровадження енерго$ та ресурсо$

ефективних технологій у промисловості". За підрахунка$

ми Європейського Союзу "запровадження ресурсоефек$

тивних технологій виробництва на всіх ланках виробничих

ланцюгів дозволить скоротити потреби промисловості у си$

ровинних ресурсах на 17—24 % до 2030 р. та знизити

щорічні витрати підприємств на 630 млрд євро" [23]. Як

вважають в Національному інституті стратегічних дослід$

жень [1] "до актуальних, на сьогодні, напрямів двосторон$

нього співробітництва з ЄС у цій сфері слід віднести ос$

воєння та розвиток в Україні альтернативних джерел

енергії; створення виробничих потужностей з перероблен$

ня побутових та промислових відходів; розвиток вироб$

ництва органічної харчової продукції. Перспективність цих

напрямів обумовлена наявністю в ЄС містких ринків та

значним попитом на ці види продукції з боку промислових

підприємств та домогосподарств, міцною підтримкою роз$

витку таких виробництв на рівні Європейської Комісії".

Що стосується економічного розвитку, то необхідним

є переорієнтація вітчизняної економіки з імпорто$

орієнтованої на економічну систему, що забезпечувала б

побудову та розвиток замкнених циклів виробництва про$

дукції шляхом залучення інвестицій та створення на тери$

торії України дочірніх компаній і спільних підприємств.

Адже, саме суб'єкти великого бізнесу визначають подаль$

ший економічний розвиток, та безпосередньо чинять вплив

на екологічну сферу. Стрімкі глобалізаційні процеси, що

відбуваються в сучасному світі змінюють роль національ$

них держав в економічному, соціальному та екологічному

розвитку людської цивілізації. Держави поступово здають

свої позиції транснаціональним компаніям. Якщо раніше

питання міжнародних відносин лежали лише в площині

взаємовідносин між державами, то, на сьогодні, зважаю$

чи на глобалізаційні трансформації, до цієї категорії об'єк$

тивно слід включати такий суб'єкт, як транснаціональні ут$

ворення. В умовах глобалізації, національні держави та

міждержавні відносини є складовою міжнародних відно$

син, однак провідну роль відіграють потужні транснаціо$

нальні корпорації. Така ситуація склалася під впливом ево$

люції економічної взаємодії між країнами, яка, в свою чер$

гу, раніше мала прояв лише в торговельних відносинах, але

з часом, розвитком науки і техніки, промисловими рево$

люціями, що керувалися постійним розширенням вироб$

ництва, зароджувалися окремі економічні суб'єкти. Як заз$

начає Ернест Заграва [7]: "Все більш величезні сектори

економік країн переходили під контроль поодиноких

гігантів, що як ті спрути пронизували собою всі закутки на$

ціонального господарства. Скажімо у 1950 році 130 ком$

паній контролювали половину (!) економіки США. Ця мо$

лода і завзята сила ще наприкінці 19$го століття стала на$

магатися диктувати державам свої умови". Транснаціо$

нальні компанії є своєрідним орієнтиром розвитку, безпо$

середньо впливаючи не лише на світову економіку, науку,

соціальну сферу та екологію, а і на міжнародну політику

та держави, зокрема. З цього приводу, Томас Фрідман

(Thomas Friedman) [24] зазначає, що "Не кожна країна по$

чувається частиною глобалізаційної системи, проте кож$

на прямо чи опосередковано зазнає впливу цієї системи".

Потужні позиції транснаціональних корпорацій підтверд$

жуються статистичними даними, згідно з якими "на ТНК

припадає приблизно половина світового промислового

виробництва, 63 % зовнішньоторговельного обороту.

Транснаціональні корпорації контролюють до 80 % па$

тентів та ліцензій на нову техніку, технології та "ноу$хау".

Під їхнім контролем перебуває 90 % світового ринку пше$

ниці, кави, кукурудзи, лісоматеріалів, тютюну та залізної

руди, 85 % — ринку міді и бокситів, 80 % — ринку чаю та

олова, 75 % — сирої нафти, натурального каучуку та ба$

нанів. Половина експортних операцій США здійснюється

американськими та іноземними ТНК, у Великій Британії цей

показник складає 80 %, у Сінгапурі — 90 %" [6]. Зважаю$

чи на наведені дані та можливості транснаціональних ком$

паній базувати свою діяльність на положеннях сталого

розвитку, мінімізуючи негативний влив на навколишнє се$

редовище, закономірним є процес використання потенці$

алу великих бізнесових угрупувань для досягнення спільної

мети в планетарному масштабі — досягнення економічно$

го добробуту одночасно з вирішенням проблеми обмеже$

ності ресурсів і забруднення природного середовища. Ве$

ликий бізнес є потенціальним суб'єктом реалізації поло$

жень циркулярної економіки в забезпеченні стійкості ви$

робництва і споживання. З огляду на те, що велике зна$

чення транснаціональні компанії відіграють у розробці та

впровадженні інновацій, міжнародній спільноті в цілому та

урядам країн зокрема, слід використовувати стимулюючі

інструменти щодо скерування інвестицій в екологізацію

виробництва та побудові замкнених циклів господарської

діяльності в контексті реалізації циркулярної економіки.

Адже, в умовах відсутності будь$яких регулюючих зако$

нодавчих норм, суб'єкти господарювання, враховуючи їх

основну мету — максимізацію прибутків, особливої уваги

на забезпечення екологічної безпеки та охорони навко$

лишнього середовища не приділятимуть, використовуючи

природні ресурси у такий спосіб, що є найменш затратним

для їх діяльності. Зважаючи на це, більшість країн, усві$

домлюючи значення приватного сектору в забезпеченні

економічного зростання, впровадили регуляторні системи,

в частині економічних та юридичних обмежень та мотивацій

(ліцензії, податкові пільги, канікули, субсидіювання, пільго$

ве фінансування, торгівельні тарифи тощо), що дозволи$
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ло стимулювати процес інвестування в інновації щодо еко$

логізації господарської діяльності.

Процес транснаціоналізації пришвидшується і охоплює

дедалі більший масштаб, тому цілком логічним є те, що ве$

ликі корпорації залучаються і повинні залучатися як на

світовому рівні, так і на рівні кожної країни до розробки

та впровадження нових стратегічних інструментів, що по$

кликані вирішити глобальні проблеми людства. Натомість

циркулярна економіка, як зазначалося вище, є концепцією,

що здатна задовольнити визначені на Саміті ООН в Нью$

Йорку (2015) Цілі сталого розвитку на 2015—2013 рр., та

забезпечити основу для розробки подальшої політики Ук$

раїни в цьому напрямі. Адже, як зазначив Президент Пет$

ро Порошенко на цьому Саміті, Україна рухатиметься в на$

прямі забезпечення сталого розвитку шляхом розробки но$

вих програм та планів дій, а також впровадження ефек$

тивних моделей економіки на практиці. Слід відзначити,

що трансформація економічної системи до циркулярного

типу в забезпеченні екологічної безпеки обумовлює зміни

в державній політиці, фінансовій, економічній, соціальній,

фіскальній сферах, розробку та впровадження нових тех$

нологій, необхідність залучення інвестицій для розвитку

замкнених циклів, а також потребує реформування зако$

нодавчої бази, створення інститутів, що здатні забезпечи$

ти економічне зростання без шкоди навколишньому сере$

довищу на основі положень циркулярної економіки. Таким

чином, реформування державної політики у забезпеченні

Цілей сталого розвитку 2016—2030 рр. у контексті транс$

формації економічної системи до циркулярного типу не$

одмінно призведе до змін в економічній, соціальній систе$

мах та в навколишньому середовищі, що наведено на ри$

сунку 2.

Забезпечення повністю або частково досягнення Цілей

сталого розвитку 2015—2030 рр. завдяки впровадженню

положень циркулярної економіки вплине на економічну си$

стему в частині побудови нового сектору економіки та

трансформації інфраструктури існуючих секторів. Новий

сектор економіки передбачає побудову інфраструктури пе$

реробної промисловості в контексті забезпечення

мінімізації відходів шляхом їх рециклінгу та утилізації. Цир$

кулярна економіка базується на положеннях, що перед$

бачають створення продукції, яка по закінченню життєво$

го циклу, не перетворюється у відходи, а після рециклінгу

повертається в процес виробництва як цінний ресурс. За

такою схемою здійснюється діяльність багатьох євро$

пейських компаній та суб'єктів господарювання Китаю. Це

стосується як великого бізнесу, так і середніх підприємств.

Зокрема, як зазначає Лінда Халеніус [19] "целюлозно$па$

перова промисловість Фінляндії — це яскравий приклад

великої промисловості, де майже всі матеріали і побічні

продукти від переробки деревини вже використовуються

для виробництва багатьох видів продукції або для генерації

відновлюваної енергії… Удосконалення процесу викорис$

тання сировини, як правило, йде рука об руку з економією

енергії. Будучи країною з холодним кліматом, де немає

власних запасів викопного палива, Фінляндія вже давно

усвідомила необхідність підвищення енергоефективності

в промисловості і житлових будівлях. З огляду на не$

обхідність скорочення викидів і ослаблення глобального

потепління, поширення такого досвіду зараз важливіше,

ніж будь$коли". Що стосується трансформації існуючих

секторів економіки в контексті положень циркулярної еко$

номіки, то тут в першу чергу необхідно звернути увагу на

впровадження нових технологій, що здатні забезпечити

розробку такої продукції, яка в подальшому буде викори$

стовуватися як основа для виробництва іншого продукту.

Циркулярна економіка є моделлю, що повністю відпові$

дає вимогам стійкого виробництва і споживання.

У свою чергу, зміни в економічній сфері в умовах про$

вадження господарської діяльності циркулярного типу по$

лягатимуть у створенні нових робочих місць, що, як на$

слідок, дозволить вирішити проблеми безробіття та забез$

печити економічний добробут.

Провадження діяльності на засадах циркулярної еко$

номіки матиме вплив також на соціальну систему, що по$

лягатиме у забезпеченні інтенсивного розвитку людсько$

го капіталу, реалізації соціальних проектів, підвищенні

якості життя та досягненні соціального консенсусу за ра$

хунок економії ресурсів та побудові замкненого циклу, що

дасть змогу здійснювати фінансування соціальних кам$

паній в цілому, та отримувати достатній рівень доходу до$

могосподарствами зокрема.

Циркулярна економіка в забезпеченні реалізації Цілей

сталого розвитку 2015—2030 рр, здатна чинити вплив на

систему навколишнього середовища, а саме: в частині ра$

ціонального використання первинних природних ресурсів,

що є базовим положенням цієї концепції; в контексті

мінімізації обсягів відходів та шкідливих викидів в навко$

лишнє середовище за рахунок виробництва еко$продукції

та побудові замкнених виробничих циклів, що обумовить

уникнення та / або мінімізації значних обсягів відходів ви$

робництва та споживання; в частині забезпечення еколог$

ічної безпеки та безпеки життєдіяльності і здоров'я люди$

ни, адже поява концепції циркулярної економіки є логіч$

ною відповіддю на завдання сьогодення щодо вирішення

нагальних глобальних проблем екологічного характеру.

Зазначене вище безумовно реалізуватиметься в дер$

жавній політиці, та призведе до трансформації законодав$

ства і реформування державного управління. Щодо змін у

законодавстві, то, насамперед, це стосуватиметься еколо$

гічного, фінансового, трудового, адміністративного, цив$

ільного та кримінального права. Екологічне законодавство

зміниться в частині закріплення вимог щодо раціонально$

го використання природних ресурсів в Земельному кодексі

України [8], Водному кодексі України [4], Кодексі Украї$

ни про надра [11], Лісовому кодексі України [14] та інших

нормативно$правових актах екологічного спрямування, а

також положень, що стосуються охорони навколишнього

середовища в контексті забезпечення положень циркуляр$

ної економіки з урахуванням економічних, екологічних та

соціальних інтересів суспільства.

Трансформація фінансового законодавства зачіпати$

ме:

— господарську сферу, в частині зміни традиційних

засад господарювання (процесу організації та здійснення

господарської діяльності) та регулюванні відносин, що ви$

никають між суб'єктами господарювання, що повинно бути

відображено у Господарському кодексі України [5], при

цьому сприяти розповсюдженню інформації, направленої

на формування у економічних агентів усвідомлення необ$

хідності здійснення діяльності на засадах циркулярної еко$

номіки;

— фіскальну сферу, в частині закріплення положень

щодо податкових пільг, канікул, вільні зони тощо та про$

являтиметься в Податковому кодексі України [16];

— бюджетну сферу (Бюджетний кодекс України [2]) в

контексті формування бюджету з урахуванням статей ви$

датків: на фінансування проектів щодо реалізації цирку$

лярної економіки; фінансування економічних агентів, що

провадять діяльність циркулярного типу; на науку, техно$

логії та інновації з метою пришвидшення темпів реалізації

концепції тощо;
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— митну систему, в частині регулювання відносин, що

виникають між суб'єктами господарювання — резидента$

ми та нерезидентами України, що базуються на принци$

пах циркулярної економіки та закріплення пільгових умов

у Митному кодексі України [15], що сприятимуть розвитку

господарської діяльності замкненого типу.

Що стосується трудового законодавства, то в Кодексі

законів про працю України [10], доцільно передбачити нор$

ми, що регулювали б трудові відносини у сфері циркуляр$

ної економіки в частині закріплення положень щодо пол$

іпшення умов трудової діяльності працівників, задіяних у

даній сфері. Враховуючи те, що Кодексі законів про пра$

цю України [10] прийнятий ще в 1971 році, коли діяв кому$

ністичний лад і командна економіка, була обмеженість ви$

бору, в тому числі і моделей виробництва та споживання.

Натомість на сьогодні сучасні економіко$екологічні реалії

вимагають нових стійких моделей виробництва і споживан$

ня, що формує також вибір працівником сфери його тру$

дової діяльності. З огляду на це, з метою популяризації

циркулярної економіки, доцільним є передбачення в тру$

довому законодавстві норм, пов'язаних з поліпшенням ста$

новища працівників у трудових відносинах, що задіяні у

сфері циркулярної економіки. Ці положення є одночасно

причиною та результатом стабілізації економічного стано$

вища та забезпечення економічного зростання за рахунок

циркулярної економіки та повинні стати суттєвою перева$

гою серед економічних моделей для вибору місця трудо$

вої діяльності працівників, що пришвидшить темпи транс$

формації економічної системи до циркулярного типу в ціло$

му.

У свою чергу, трансформація адміністративного зако$

нодавства в контексті забезпечення циркулярної економі$

ки обумовлена зміною характеру публічно$правових відно$

син юридичних осіб та органів державної влади та повин$

на бути відображена у вигляді закріплення норм у Кодексі

адміністративного судочинства України [9] щодо захисту

прав, свобод та інтересів економічних агентів — суб'єктів

циркулярної економіки у сфері публічно$правових відно$

син від порушень з боку органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових

осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управл$

інських функцій.

Цивільне законодавство, внаслідок трансформації

економічної системи до циркулярного типу, зміниться в ча$

стині закріплення норм у Цивільному кодексі України [20]

щодо регулювання немайнових та майнових відносин еко$

номічних агентів у процесі провадження діяльності на за$

садах циркулярної економіки.

Натомість кримінальне законодавство в контексті цир$

кулярної економіки трансформується шляхом закріплен$

ня норм в Кримінальному кодексі України [12], що регу$

люють правове забезпечення охорони прав і свобод гро$

мадян України, власності та запобігатимуть злочинам.

Трансформація законодавства, внаслідок зміни еко$

номічної системи та перехід до циркулярної економіки,

що було окреслено вище, неминуче вплине на формуван$

ня та розміщення продуктивних сил та іноваційність, а

саме:

— у контексті зміни форм та механізмів міжгоспо$

дарської взаємодії економічних агентів, адже циркулярна

економіка передбачає відмінні від положень лінійної еко$

номіки, засади ведення господарської діяльності. В свою

чергу, враховуючи вимогу побудови замкненого циклу ви$

робництва з метою відповідності положенням стійкого ви$

робництва та споживання, виникають нові форми міжгос$

подарської взаємодії, де кінцева мета — мінімізувати

відходи, перетворюючи їх на кожному циклі у цінний ре$

сурс;

— у контексті фінансового забезпечення господарсь$

ких процесів в умовах циркулярної економіки;

— у контексті зміни управління природними, фінан$

совими та трудовими ресурсами, зважаючи на те, що за$

сади циркулярної економіки передбачають: по$перше, ра$

ціональне використання природних ресурсів; по$друге,

ефективне використання фінансових ресурсів за рахунок

економії, що досягається шляхом повернення відходів в

якості ресурсів у виробництво; по$третє, раціональну

організацію кадрової роботи та ефективне використан$

ня трудових ресурсів на всіх ланках замкненого циклу.

Зазначене змінює процес та характер управління трудо$

вими, фінансовими та природними ресурсами в напрям$

ку забезпечення економіко$екологічних та соціальних

інтересів суспільства та запитів сучасності;

— у контексті зміни управління екологічними наслідка$

ми економічної діяльності. На відміну від існуючої лінійної

моделі виробництва, концепція циркулярної економіки пе$

редбачає мінімізацію екологічних наслідків господарської

діяльності, що є результатом ведення бізнесу в умовах

лінійної економіки, та, в перспективі, забезпечення еко$

номічного зростання без шкоди навколишньому середо$

вищі.

Що стосується інноваційності, то ця категорія є не$

від'ємною та незамінною на шляху впровадження цирку$

лярної економіки на будь якому рівні, адже інновації не$

обхідні ще на початку розробки продукції, яка потенційно

могла бути після закінчення життєвого циклу, ресурсом$

основою для виробництва іншої продукції з тією ж метою.

Тому найперше, що необхідно здійснити суб'єктам госпо$

дарювання та державі в цілому — це інвестування в нові

технології, що дозволили б задовільнити вимоги циркуляр$

ної економіки.

У свою чергу, вплив на формування та розміщення про$

дуктивних сил, проявлятиметься за рахунок зміни природ$

них, соціальних та економічних умов, що обумовлено

зміною територіального поділу праці внаслідок трансфор$

мації економічної системи до циркулярного типу. Зміна

формування та розміщення продуктивних сил буде зале$

жати від організації господарської діяльності за галузями

промисловості з урахуванням природних, економічних та

соціальних переваг окремих територій України та органі$

зації міжгалузевих відносин, а також побудова циркуляр$

ної моделі економіки на основі діяльності декількох галу$

зей промисловості.

Трансформація економічної системи обумовлює також

реформування державного управління:

— у частині розробки та впровадження нормативних

актів, що стосуватимуться зміни економічної системи та

розвитку циркулярної економіки. Слід відзначити, що

норми, встановлені в Конституції України, Кодексах та за$

конах України, не завжди охоплюють всі аспекти діяль$

ності, в тому числі це стосуватиметься і діяльності, зас$

нованої на принципах циркулярної економіки, тому ви$

никає необхідність конкретизації та деталізації певних

положень у вигляді прийняття додатково нормативно$пра$

вових актів як на рівні країни, так і на регіональному

рівнях з метою використання територіальних та інших

особливостей;

— у частині розробки та впровадження індивідуаль$

них актів. Розробка та впровадження індивідуальних актів

в сфері циркулярної економіки обумовлена їх призначен$

ням. Індивідуальні акти стосуються конкретних суб'єктів

господарювання, задіяних у діяльності, заснованій на
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принципах циркулярної економіки. Слід відзначити, що

особливістю прийняття даних актів є їх одноактність зас$

тосування, тобто після виконання норм, що зазначені, на$

приклад, в наказі чи розпорядженні, дія індивідуального

акту припиняється;

— у частині здійснення організаційних заходів щодо

впровадження та розвитку циркулярної економіки, що пе$

редбачають систематичне застосування заходів, спрямо$

ваних на забезпечення ефективної роботи системи держав$

ного управління у напрямку зміни економічної системи та

підтримці розвитку і популяризації положень циркулярної

економіки. Доцільно зауважити, що форми організаційних

заходів щодо циркулярної економіки, обумовлені специф$

ічною сферою їх призначення, що, в свою чергу, впливає

на необхідність здійснення управлінцями роз'яснень щодо

нормативно$правових та індивідуальних актів в сфері цир$

кулярної економіки та розробки програм, підготовки та

проведення конференцій, контролю та моніторингу в кон$

тексті розвитку циркулярної економіки;

— у частині матеріально$технічного забезпечення опе$

рацій, що стосуються циркулярної економіки з метою об$

слуговування управлінської діяльності щодо популяризації

провадження та розвитку господарювання на засадах цир$

кулярної економіки. Реформування державного управлі$

ння в цьому контексті є невід'ємною складовою всього про$

цесу трансформації економічної системи, адже без мате$

ріально$технічного забезпечення, що включає підготовку

матеріалів для розробки і впровадження нормативно$пра$

вових актів, здійснення організаційних заходів, провад$

ження діловодства, складання довідок тощо, діяльність у

сфері зміни економічної системи на циркулярний тип і

сприяння подальшій популяризації та розвитку її основних

засад, неможлива.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, обгрунтовано вплив міжнародної

співпраці на формування державної політики країн, у тому

числі в сфері сталого розвитку. Доведено, що Цілі сталого

розвитку 2015—2030 рр., визначені міжнародною спільно$

тою як вектор подальшого економіко$соціо$екологічного

розвитку у глобальному масштабі, можуть бути частково

або повністю досягнуті за рахунок впровадження транс$

формації економічної системи до циркулярного типу. Виз$

начено, що трансформація економічної системи обумовить

зміни не лише в економічній системі, а і соціальній системі

та в навколишньому середовищі, які в свою чергу, реалі$

зуються в державній політиці. Виявлено, що впроваджен$

ня засад циркулярної економіки матиме вплив на транс$

формації законодавства, реформування державного уп$

равління а також на формування та розміщення продук$

тивних сил і інновацій в економіці. Трансформацію еконо$

мічної системи доцільно здійснювати не лише в контексті

провадження державної політики, адаптації законодавства

та реформування державного управління, що є безумов$

но основою для державних перетворень, а і в частині на$

лагодження співпраці з бізнесом, що як, було визначено,

на сьогоднішній день, є рушійною силою щодо керування

економіко$екологічним розвитком. Основною метою на$

лагодження співпраці з бізнесом та залучення останнього

в процеси трансформації економічних систем є мобілізації

ресурсів для фінансування інноваційних розробок, інвес$

тування у технології, що підтримали б розвиток новий

стійких моделей виробництва і споживання, в тому числі

циркулярної економіки, з урахуванням економічних, еко$

логічних та соціальних інтересів суспільства.
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