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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення повноцінного розвитку національної

економіки є неможливим без створення належних умов

для нагромадження достатнього обсягу капіталу. Ос(

таннє вимагає глибокого розуміння чинників макроеко(
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MACROECONOMIC FACTORS OF THE INVESTMENT ACTIVITY IN THE COUNTRIES
OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

У статті досліджується вплив ключових параметрів макроекономічного середовища на дина�
міку інвестування в країнах Центральної та Східної Європи. Статистичну основу дослідження
складають дані Світового банку про економічний розвиток 15�ти країн наприкінці ХХ — на по�
чатку ХХІ століть. З допомогою економетричного моделювання отримано кількісні оцінки впливу
монетарних, зовнішньоекономічних та фіскальних змінних на темпи приросту основного капі�
талу. З'ясовано, що коливання інвестиційної активності в досліджуваних країнах не може бути
пояснене виключно параметрами розвитку фінансового ринку. Виявлено, що у низці випадків
інвестиційна поведінка економічних суб'єктів відповідала висновкам моделі акселератора.
Встановлено, що для більшості аналізованих країн характерна обернена залежність між рівнем
забезпечення економіки капіталом та інвестиційною активністю. Констатовано неоднозначний
вплив компонентів податкової системи та форм взаємодії із зовнішнім сектором на інтен�
сивність інвестування.

In the article the influence of the key parameters of the macroeconomic environment on the
dynamics of investment in Central and Eastern European countries is researched. The statistical
basis of the study is the data of the World Bank on the economic development of 15 countries in the
late XX — early XXI centuries. With the help of econometric modeling, quantitative estimates of the
influence of monetary, foreign economic and fiscal variables on the growth rate of fixed capital have
been obtained. It has been revealed that the fluctuations of investment activity in the studied countries
can not be explained solely by the parameters of the financial market development. It has been
revealed that in a number of cases, the investment behavior of economic subjects had been consistent
with the conclusions of the accelerator model. It has been established that for most of the analyzed
countries there is a reverse relationship between the level of providing economy with the capital and
investment activity. The controversial influence of the components of the tax system and the forms
of interaction with the external sector on the intensity of investment has been stated.

Ключові слова: інвестиції, фінансовий ринок, акселератор, Центральна та Східна Європа, фіскальна

політика.

Key words: investment, financial market, accelerator, Central and Eastern Europe, fiscal policy.

номічного середовища, здатних визначати масштаби

інвестиційної активності. Особливо, якщо йдеться краї(

ни, які впродовж тривалого часу були змушені долати

обмеження, сформовані неефективними типами еконо(

мічних систем та механізмів акумулювання капіталу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У середовищі економістів(науковців нині досягну(

то певного консенсусу щодо визначників інвестиційної

діяльності, зазвичай їх коло обмежується чинниками,

що мають стосунок до динаміки чи структури фінансо(

вих ринків або ж індукують похідні інвестиції. Крім того,

для країн, що пройшли тривалий етап трансформацій(

ного спаду, зумовленого зламом директивної системи

управління, виняткову роль приписують інституційним

та економіко(політичним змінним [1].

Численні спроби верифікації теоретичних уявлень

в цілому можна вважати успішними, оскільки вдалося

отримати низку вагомих уточнень до класичних моде(

лей. Зокрема, дослідження динаміки приватного інвес(

тування в Аргентині у 1970—2000 рр. засвідчило, що

визначальними для інвестиційної діяльності обставина(

ми у короткостроковому періоді є шоки сукупного по(

питу, а також лібералізація торгівлі та обмінний курс. У

довгостроковому ж періоді принципове значення ві(

дігравали рівень розвитку фінансових ринків та стабіль(

ність фіскальної системи [2]. Натомість вивчення інвес(

тиційної активності економічних суб'єктів Мексики у

1993—2016 рр. не виявило значущого впливу процент(

них ставок на динаміку капіталовкладень. При цьому

підтверджено дію ефекту акселератора та встановле(

но, що інвестиційна діяльність пригальмовує у відповідь

на зростання обмінного курсу і державних видатків [3].

Водночас А.Р. Вердуго, взявши за основу статистичні

дані за 1994—2002 рр., дійшов дещо інших висновків:

інвестиції у мексиканській економіці — надзвичайно чут(

ливі як до процентних ставок, так і до змін у податках

[9]. Вочевидь, розбіжності у результатах можуть пояс(

нюватися не лише відмінностями в аналітичному інстру(

ментарії, але й випливати із обраного за основу дослід(

ження відтинку часу.

Викликає чималий інтерес пласт досліджень, орієн(

тований на вивчення особливостей інвестиційного про(

цесу у грецькій економіці, що свого часу зазнала чима(

лих втрат унаслідок кризи зовнішньої заборгованості.

Так, О. Косма, спираючись на річну макроекономічну

статистику за 1961—2013 рр. та поквартальну — за

2001—2014 рр. виявила прямий зв'язок між приростом

виробництва (поточного — для річних даних і з лагом у

два квартали відповідно) та обсягами інвестування [4],

а також обернений (з квартальним лагом) між реаль(

ною процентною ставкою та нагромадженням капіталу.

Це кореспондується із результатами більш ранніх до(

сліджень інших авторів, отриманими для 1960—1999 рр.

[5]. Для квартальних даних додатково зафіксовано не(

гативний вплив змін у ставці корпоративного податку

(лаг — два квартали) та обсягах інвестування у попе(

редньому періоді. Зростання частки кредитів у загаль(

них обсягах позик приватному сектору, навпаки, справ(

ляло позитивний вплив на інвестиційну активність із

відставанням у два квартали.

Таблиця 1. Результати множинного регресійного аналізу впливу
макроекономічних параметрів на темпи приросту валового нагромадження основного капіталу

в країнах Вишеградської групи

Примітка: Тут і нижче наведено коефіцієнти при регресорах та t(статистики, а у прямокутних дужках — рівень значущості.

Регресори Країна
Польща Угорщина Чехія Словаччина

Константа 60,69158785 64,25338275 111,7134267 141,6257519 
3,648617825 2,584880583 4,053877321 4,501562998 
[0,0020] [0,0173] [0,0008] [0,0003] 

Валове нагромадження 
основного капіталу  
(лаг – один рік) 

-1,70542526 − -3,47544289 -3,29343981 
-2,47467761 − -4,18751769 -4,29017186  
[0,0242] − [0,0006] [0,0005] 

Внутрішнє кредитування 
фінансовим сектором 

-0,20799389 − − − 
-1,86048479 − − − 
[0,0802] − − − 

Темпи приросту ВВП  
(лаг – один рік) 

2,14640814 − − 1,367101868 
2,300756494 − − 2,232921052 
[0,0343] − − [0,0393] 

Інфляція, споживчі ціни − − 1,569443994 − 
− − 2,858795671 − 
− − [0,0109] − 

Індекс реального 
ефективного обмінного 
курсу 

− -0,2526336 -0,40503654 -0,7007745 
− -2,47183391 -3,68852366 -4,27057483 
− [0,0221] [0,0018] [0,0005] 

Непрямі податки  
(лаг – один рік) 

-0,4538495 − − − 
-1,89145701 − − − 
[0,0757] − − − 

Прямі податки  
(лаг – один рік) 

− − 1,194128552 − 
− − 2,561544404 − 
− − [0,0202] − 

Загальне податкове 
навантаження  
(лаг – один рік) 

− -1,81235535 − − 
− -1,93777147 − − 
− [0,0662] − − 

Скоригований R2 55,33880136 19,74037101 49,82424199 46,82860839 
F-критерій 7,50517 3,828499 6,21322 6,871404 

[0,0011] [0,0382] [0,0029] [0,0031] 
Критерій  
Дарбіна-Вотсона 

1,5212 1,8628 1,6646 1,7948 

Період 1995-2016 1993-2016 1995-2016 1996-2016 
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Не бракує також досліджень, що ставлять мають на

меті обгрунтування комплексу заходів, необхідних для

адекватного стимулювання інвестиційної активності в

країнах Центральної та Східної Європи. Щоправда

акцент у таких дослідженнях нерідко робиться в основ(

ному на особливостях прямого іноземного інвестуван(

ня, що невипадково, з огляду на дефіцит інвестиційних

ресурсів, властивий зазначеним країнам на ранніх ета(

пах реформування економік. Зокрема Г. Попеску,

відзначаючи роль іноземного капіталу у забезпеченні

економічного зростання центрально( та східноєвро(

пейських країн, наголошує на необхідності формуван(

ня сприятливого макроекономічного та інституційного

середовища [6]. М.К. Ставіцка звертає увагу на труд(

нощі, з якими довелося зіткнутися країнам Централь(

ної та Східної Європи після глобальної фінансової кри(

зи, внаслідок якої їхня частка у загальному обсязі залу(

чуваних прямих іноземних інвестицій помітно зменши(

лася [7].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Попри наявність чималої кількості досліджень із

переконливими результатами, вважати проблему іден(

тифікації макроекономічних чинників інвестиційної

діяльності однозначно вирішеною немає достатніх

підстав. По(перше, як випливає з огляду літератури, зна(

чущість визначників інвестиційної активності може істот(

но різнитися як у часі, так і щодо окремих груп країн,

що вимагає періодичного уточнення раніше отриманих

залежностей. По(друге, країни Центральної та Східної

Європи, економіка яких зазнала значних структурних

та інституційних перетворень, вочевидь можуть демон(

струвати відмінні від країн з розвиненими ринковими

економіками залежності, а отже, потребують прискіпли(

вішого аналізу. Пропонована стаття має на меті отри(

мання кількісних оцінок форм та інтенсивності впливу

окремих груп макроекономічних змінних на темпи на(

громадження основного капіталу для означеного вище

кола країн.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Статистичну основу дослідження склали дані Світо(

вого банку про інвестиційну активність економічних

суб'єктів та динаміку макроекономічних змінних 15(ти

країн Центральної та Східної Європи з 90(х років ХХ сто(

ліття по, за окремими винятками, 2016 рік [8]. Серед

обраного кола країн лише Швейцарія, географічно ви(

ступаючи частиною Центральної Європи, є країною із

тривалим безперервним періодом розвитку економіки

на ринкових засадах, тож може виступати еталоном для

зіставлень. Решта ж країн належить до категорії тих, що

відбудовували інститути ринку після тривалого часу пла(

нового механізму координації економіки. Структура

об'єктів, обраних для аналізу значною мірою зумовле(

на рівнем повноти неперервних і, що особливо важли(

во, зіставних даних, наявних у відповідній статистичній

базі. У якості індикатора рівня інвестиційної активності

Регресори Країна
Болгарія Румунія Словенія Хорватія 

Константа 35,6806283 101,1320346 -110,99612 -4,15434828  
4,636787402 2,300161927 -4,38699503 -2,03351088 
[0,0001] [0,0373] [0,0005] [0,0589] 

Валове нагромадження 
основного капіталу (лаг – 
один рік) 

-1,60131583 -2,91312556 -2,87522336 − 
-4,15391206 -4,76205536 -4,81988292 − 
[0,0004] [0,0003] [0,0002] − 

Реальна процентна ставка -0,57093267 -1,42087067 -1,32083923 − 
-6,81886924 -2,26968593 -1,8420534 − 
[0,0000] [0,0396] [0,0853] − 

Темпи приросту ВВП (лаг – 
один рік) 

2,507862428 1,402348979 − 2,121846972 
5,315685255 2,143600605 − 5,157591665 
[0,0] [0,0501] − [0,0001] 

Інфляція, споживчі ціни − -0,3958639 1,604767172 − 
− -1,91030987 2,546084106 − 
− [0,0768] [0,0224] − 

Індекс реального 
ефективного обмінного 
курсу 

− 0,890817464 − − 
− 2,571371043 − − 
− [0,0222] − − 

Темпи приросту експорту 
товарів та послуг 

− − − 0,709212588 
− − − 3,02589295 
− − − [0,008] 

Непрямі податки (лаг – 
один рік) 

− -2,72071577 − − 
− -2,59527795 − − 
− [0,0212] − − 

Загальне податкове 
навантаження (лаг – один 
рік) 

− − 9,379496361 − 
− − 5,485279029 − 
− − [0,0001] − 

Скоригований R2 75,7376736 58,88655776 68,98893073 63,0872916 
F-критерій 27,01347  5,774315 11,56711 16,38185  

[0,0] [0,0033] [0,0002] [0,0001] 
Критерій Дарбіна-Вотсона 1,8112 1,9075 1,5283 1,7324 
Період 1991-2016 1996-2016 1997-2016 1997-2015 

Таблиця 2. Результати множинного регресійного аналізу впливу
макроекономічних параметрів на темпи приросту валового нагромадження основного капіталу

в балканських країнах
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у кожній із країн обрано темпи приросту валового на(

громадження основного капіталу (у %).

З множини макроекономічних змінних, здатних ви(

значати динаміку інвестування, виокремлено такі:

1) частка валового нагромадження основного капі(

талу у ВВП у попередньому році (у %); припускалось,

що насичення національної економіки капіталом упо(

вільнюватиме інвестиційну активність;

2) індикатори розвитку фінансового ринку. В пер(

шу чергу тестувалась гіпотеза про обернений зв'язок між

реальною процентною ставкою та темпами нагромад(

ження основного капіталу. Водночас, оскільки процен(

тна ставка не завжди віддзеркалює реальну вартість та

доступність позикових коштів, як альтернативні регре(

сори було обрано обсяги внутрішнього кредитування

національної економіки фінансовим сектором в цілому

та приватного сектора банками (всі значення — у % до

ВВП);

3) темпи приросту валового внутрішнього продукту

у попередньому році (у %); використання регресора зу(

мовлене прагненням виявити чи спростувати ефект ак(

селератора;

4) темпи приросту споживчих цін (%); припускалось,

що за помірного зростання цін у фірм можуть склада(

тися оптимістичні інвестиційні очікування, пов'язані із

споживчим попитом, тоді як прискорення інфляції де(

формує структуру відносних цін, спричиняючи втрату

інвестиційних орієнтирів;

5) індикатори стану зовнішньоекономічних

відносин; залежно від доступності даних, це або тем(

пи приросту експорту товарів та послуг (у %) (в кла(

сичному випадку розширення експорту спричиняє

активізацію інвестиційного процесу), або індекс ре(

ального ефективного обмінного курсу (2010 рік

прийнято за 100) (що вище його значення, то гірші

умови для експорту, а відтак і для нарощування кап(

італу фірм у країні);

6) рівень перерозподілу доходів економічних

суб'єктів через бюджет; використано альтернативні ва(

ріанти проксі(змінних з однорічним лагом: загальний

обсяг податкових надходжень (% ВВП) або ж одночас(

но обсяг сплачених непрямих податків та податків на

доходи, прибуток та приріст капіталу (далі — прямих

податків) (обидві змінні — як частка доходів бюджету).

Як вихідна гіпотеза приймалось твердження про обер(

нений зв'язок між податковим навантаженням та тем(

пами інвестування.

За браком необхідних даних, для окремих моде(

лей досліджуваний період зазнавав коректив для вра(

хування якнайширшого кола регресорів. В основу

економетричного моделювання покладено припущен(

ня про лінійну форму зв'язків між змінними, а оціню(

Регресори Країна
Естонія Латвія Білорусь Молдова

Константа 43,66541399 151,8843531 85,76873385 79,04334583 
2,476198474 2,334005988 8,486094563 2,617499461 
[0,0248] [0,0339] [0,0] [0,0194] 

Валове нагромадження 
основного капіталу  
(лаг – один рік) 

-1,74644771 -1,3970848 -2,90923926 − 
-2,80079466 -2,88807697 -7,15659968 − 
[0,0128] [0,0113] [0,0] − 

Реальна процентна 
ставка 

− −  -1,01221049  
− − -1,85392133 
− − [0,0835] 

Кредитування 
приватного сектору 
банками країни 

− − 1,088615305 − 
− − 5,115352015 − 
− − [0,0001] − 

Темпи приросту ВВП 
(лаг – один рік) 

1,686730164 2,575534548  − − 
3,88420493 5,090473494 − − 
[0,0013] [0,0001] − − 

Інфляція, споживчі 
ціни 

− − − -1,44739088  
− − − -2,75255513 
− − − [0,0148] 

Індекс реального 
ефективного обмінного 
курсу 

− − − -0,55061421 
− − − -2,08308727 
− − − [0,0548] 

Темпи приросту 
експорту товарів та 
послуг 

0,781043316 1,039145653 − − 
3,750168735 3,685828389 − − 
[0,0017] [0,0022] − − 

Непрямі податки  
(лаг – один рік) 

− -3,22733076 − − 
− -1,88195697 − − 
− [0.0794] − − 

Прямі податки  
(лаг – один рік) 

− − -1,39172861 − 
− − -3,37179106 − 
− − [0,0036] − 

Скоригований R2 66,08665834 72.14327627 79,48365941 20,92593046 
F-критерій 13,34172  13.30154 26,82776 2,587822  

[0,0001] [0.0001] [0,0] [0,0916] 
Критерій Дарбіна-
Вотсона 

2,1641 2.1523 2,296 2.4117 

Період 1997-2016 1997-2016 1994-2014 1997-2015 

Таблиця 3. Результати множинного регресійного аналізу впливу
макроекономічних параметрів на темпи приросту валового нагромадження основного капіталу

в окремих країнах Східної Європи
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вання коефіцієнтів при регресорах здійснювалося з

допомогою методу найменших квадратів. У таблицях

2—4 наведено фрагменти отриманих залежностей

для 14(ти країн.

Результати для Литви не наводяться, бо сконст(

руйована на основі даних за 1997—2010 рр. модель

хоча й виявила низку значущих чинників, проте не

могла розглядатися як задовільна через невизна(

ченість щодо наявності чи відсутності автокореляції

за критерієм Дарбіна(Вотсона. Результати кореляц(

ійно(регресійного аналізу для України представлені

трьома моделями: перша спирається на статистику за

2000—2016 рр., тобто побудована з урахуванням пе(

ріоду активної фази воєнних дій та втрати частини

території, що могло певним чином вплинути на резуль(

тати оцінювання; ще дві різняться способом ураху(

вання впливу зовнішнього сектору та охоплюють ко(

ротший проміжок часу.

Як випливає із результатів моделювання для обра(

них країн інвестиційна активність здебільшого негатив(

но реагує на обсяги нагромадженого капіталу. Резуль(

тат — цілком прогнозований, оскільки перенасичення

окремих галузей і секторів економіки капіталом знижує

його рентабельність і вимагає часу на пошук нових на(

прямів його прикладання, що гальмує інвестиційну ак(

тивність. Дещо несподіваним можна вважати той факт,

що параметри розвитку кредитного ринку виявилися

значущими не для усіх країн. Так, зростання реальної

процентної ставки негативно позначалося на інвес(

тиційній активності балканських країн (крім Хорватії),

Молдови та України. У випадку Польщі (як і в одній із

моделей для України) зафіксовано обернений зв'язок

між обсягами кредитів, наданих фінансовим сектором

та темпами інвестування. У Білорусі, навпаки, зростан(

ня банківського кредитування приватного сектору при(

скорювало інвестиційний процес.

Інвестиційну поведінку економічних суб'єктів більш

як половини досліджуваних країн можна було поясни(

ти також ефектом акселератора: обсяги інвестування

позитивно реагували на збільшення виробництва у по(

передньому році. Натомість споживча інфляція вияви(

лася значущою для вузького кола країн, причому у Чехії

та Словенії вона підштовхувала інвестиційну активність,

тоді як у Румунії, Молдові та, за однією із версій мо(

делі, Україні — сповільнювала. Значущою змінною для

низки країн виявився також експорт товарів та послуг —

за умов обмеженості внутрішнього попиту рушіями інве(

стиційного процесу ставали передусім орієнтовані на

зовнішні ринки галузі.

Використання у моделях індексу обмінного курсу

як індикатора міжнародної конкурентоспроможності

країн дозволило зафіксувати подібні висновки: в

більшості випадків зростання індексу гальмувало інве(

стиційну діяльність.

Виняток склали Румунія та Україна, для яких

зв'язок між змінними виявився прямим. Можна при(

Регресори 
Країна

Швейцарія Україна
модель 1 модель 2 модель 3 

Константа 60,29974584 -53,4760977 15,53288574 17,64653584 
3,852044949 -1,19584456 2,455344701 0,312029356 
[0,0010] [0,2549] [0,0319] [0,7614] 

Валове нагромадження 
основного капіталу  
(лаг – один рік) 

-1,53666514 -2,71102934 − -4,12605583 
-4,27817508 -2,09914715 − -2,5050053 
[0,0004] [0,0576] − [0,0312] 

Реальна процентна ставка − − -0,78922426 -1,02280547 
− − -2,0736968 -1,95988646 
− − [0,0624] [0,0784] 

Внутрішнє кредитування 
фінансовим сектором 

− -0,55087705 − − 
− -3,46309833 − − 
− [0,0047] − − 

Темпи приросту ВВП  
(лаг – один рік) 

0,893258112 − − − 
2,504259199 − − − 
[0,021] − − − 

Інфляція, споживчі ціни − − -0,9063733 − 
− − -2,1260063 − 
− − [0,057] − 

Індекс реального 
ефективного обмінного 
курсу 

− 0,848808966 − 1,417751924 
− 2,015421495 − 2,524384087 
− [0,0668] − [0,0302] 

Темпи приросту експорту 
товарів та послуг 

0,2652827 − 1,357347861 − 
3,128567941 − 4,89896335 − 
[0,0053] − [0,0005] − 

Загальне податкове 
навантаження  
(лаг – один рік) 

-2,5497558 4,005582637 − -4,21687322 
-2,72547036 1,88841798 − -2,25388782 
[0,013] [0,0834] − [0,0478] 

Скоригований R2 56,8710928 49,79859995 61,0566844 39,51972073 
F-критерій 8,911783 4,967905 8,316562 3,28701  

[0,0003] [0,0135] [0,0036] [0,0578] 
Критерій Дарбіна-
Вотсона 

2,3231 1,98 1,4846 1,8961 

Період 1991-2015 2000-2016 2000-2014 2000-2014 

Таблиця 4. Результати множинного регресійного аналізу впливу
макроекономічних параметрів на темпи приросту валового нагромадження основного капіталу

в Швейцарії та Україні
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пустити, що звуження можливостей збуту на зовні(

шньому ринку змушувало суб'єктів відповідних країн

переспрямовувати інвестиційні потоки на альтерна(

тивні напрями виробництва, орієнтовані на місцевий

ринок.

Аналіз компонентів податкової системи як визнач(

ників інвестиційної діяльності країн Центральної та

Східної Європи не завжди дає підстави для однознач(

ного тлумачення. Так, для трьох країн зафіксовано не(

гативний вплив непрямих податків на темпи нагромад(

ження капіталу, що цілком відповідає теоретичним кон(

струкціям. Натомість прямі податки дестимулювали інве(

стування у Білорусі, але їх зростання у попередньому

році позитивно корелювало із приростом обсягу капі(

талу у Чехії. Подібним чином збільшення загального

податкового навантаження у попередньому періоді не(

гативно впливало на інвестування у Швейцарії, Угорщині

та Україні, але передувало прискоренню інвестування в

Словенії. Ймовірно, йдеться про те, що акумульовані

державою кошти нерідко використовувалися для фінан(

сування інфраструктурних проектів, які компенсували

втрату інтересу приватних інвесторів. Або, що теж ймо(

вірно, обрані проксі(змінні відображають не стільки

зміни у фіскальній системі, як стан макросередовища і

його спроможність сприяти генеруванню доходу, а

відтак і більшим вилученням з нього.

ВИСНОВКИ
Викладені вище результати дослідження засвідчи(

ли, що інструментарій економічної науки в цілому ко(

ректно описує коло чинників, здатних впливати на пе(

ребіг інвестиційного процесу в країнах Центральної та

Східної Європи. Разом з тим, зафіксовані нетипові фор(

ми реагування інвестиційних видатків на окремі макро(

економічні параметри можуть не пояснюватися виключ(

но відсутністю адекватних проксі(змінних, добором

множини регресорів чи особливостями досліджуваних

відтинків часу. Відтак вони можуть вимагати формулю(

вання нових наукових гіпотез та їх тестування із залу(

ченням ширших масивів даних та досконаліших обчис(

лювальних технік.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В условиях дефицита энергетических ресурсов в Ук(

раине остро стоит проблема их энергосбережения и заме(

щения на нетрадиционные возобновляемые ресурсы. В

передовых Европейских странах доля данных ресурсов в

энергобалансе составляет до 20%, в то время как в Укра(

ине этот показатель значительно ниже. Соответственно

необходимы исследования по организационно(экономи(
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ческим проблемам использования технологий нетрадици(

онной возобновляемой энергетики.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Анализ существующих исследований свидетельству(

ет о значительном внимании к организационно(экономи(

ческим проблемам использования нетрадиционной возоб(
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новляемой энергетики и роли государственной поддерж(

ки в формировании мотивированной готовности предпри(

ятий и организаций.

Важная роль в исследовании теоретических и мето(

дических проблем инновационной восприимчивости к не(

традиционной возобновляемой энергетики, в том числе

оценки экономической эффективности инноваций и воп(

росов ускорения их внедрения принадлежит таким извест(

ным ученым как Беккер Н.А., Бучнев А.О., Захер Э., Марго(

лин А.М., Перерва П.Г., Пыткин А.Н., Сохатська О.Н.,

Титова Е.С., Шеер Г., Яковлев А.И. и других.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном исследовании рассматриваются мировые

тенденции государственной поддержки нетрадиционной

возобновляемой энергетики и отдельные аспекты ее про(

блематики инновационно(инвестиционной деятельности в

Украине. Данные исследования могут послужить основой

для дальнейшего формирования эффективных форм го(

сударственной поддержки в Украине.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
В условиях рыночной экономики идет конкурентная

борьба за инвестиционные ресурсы. Имеют место различ(

ные экономико(технологические циклы, характеризующие

данную проблему.

Одной из сфер требующих повышенного внимания к

инвестициям является нетрадиционная возобновляемая

энергетика (НВЭ). По сравнению с передовыми европейс(

кими странами ее доля в энергобалансе Украины состав(

ляет менее 2%, а в среднем по Европе до 20%, что объяс(

няется в значительной степени недостаточным уровнем

инвестиций.

Применительно к технологиям нетрадиционной(во(

зобновляемой энергетики в условиях Украины существу(

ют различные организационно(экономические пробле(

мы [1].

На основе анализа научно(практических источников

(электронный журнал "ЭСКО", флагманских публикаций

МЭА "Прогноз мировой энергетики (World Energy

Outlook)", отчетов U.S. Energy Information Administration,

материалов Ministry of New and Renewable Energy, резуль(

татов практических экономических форумов и др.), их

можно классифицировать следующим образом.

Потенциальных инвесторов в сферу нетрадиционной

возобновляемой энергетики Украины сегодня больше все(

го беспокоит:

1. Стабильность инвестиционного климата в Украине.

Вложения в нетрадиционную возобновляемую энер(

гетику по своей сути являются долгосрочными инвестици(

ями и необходимы стабильные условия на протяжении все(

го инвестиционно(производственного цикла.

Инвесторам хотелось бы иметь гарантии, что полити(

ка государства в отношении развития нетрадиционной во(
зобновляемой энергетики будет стабильна в долгосрочной

перспективе, которая была бы отражена в соответствую(

щих документах на всех иерархических уровнях (государ(

ственные и региональные программы развития, стратегии,

планы и т.п.). В первую очередь это касается "зеленых та(

рифов", льгот по налогообложению, пошлинам, сборам и

т.п.

2. Равные условия ведения бизнеса для всех игроков

рынка сферы нетрадиционной возобновляемой энергети(

ки.

При этом важно отсутствие выборочно(корпоративно(

го подхода к взаимодействию с государственными и реги(

ональными структурами, возможность свободной конку(

ренции на данном рынке.

3. Прозрачность рынка нетрадиционной возобновля(

емой энергетики.

Для большинства инвесторов важен равный доступ к

информации всех участников рынка о политике государ(

ства, формах и инструментах господдержки, региональ(

ных приоритетах, инфраструктуре, строящихся и эксплу(

атирующийся объектах нетрадиционной возобновляемой

энергетики, ценах, тарифах и т.д.

4. Разумные требования государства по обязательным

долевым условиям отечественных составляющих в проек(

тах нетрадиционной возобновляемой энергетики.

Необходимо создать взаимовыгодные условия для

инвесторов, которые ввозят оборудование и комплектую(

щие из(за рубежа и отечественных производителей.

5. Бюрократические барьеры по процедурам получе(

ния разрешений и лицензий и т.д. в сфере нетрадиционной

возобновляемой энергетики.

Одним из основных условий инвестирования является

быстрота оформления разрешительной документации на

строительство, ввод и эксплуатацию объектов нетрадици(

онной возобновляемой энергетики. Это позволяет повы(

сить эффективность использования инвестиционных ре(

сурсов.

Это касается, в том числе, проблемы выделения, ис(

пользования и оплаты земель под данные объекты, т.к.

объекты нетрадиционной возобновляемой энергетики в

своем большинстве являются "землеемкими". Инвесторам

хотелось бы получать их по упрощенной схеме у государ(

ства.

6. Защита прав собственности инвесторов в сфере не(

традиционной возобновляемой энергетики.

Гарантирование вложенных средств и ресурсов, их

свободное использование, равно как получение и свобод(

ное использование планируемого дохода, обеспечения

приоритетности своих прав согласно договорным обяза(

тельствам должно гарантироваться государством.

Суммируя вышеизложенные позиции и проблемы по

реализации проектов нетрадиционной возобновляемой

энергетики с точки зрения инвесторов, можно заключить,

что необходимо создать организационно(экономические

условия для вложения средств инвесторов в развитие НВЭ

в Украине. Анализ данных условий показывает (согласно

[2—5]), что определяющим факторов в активизации инве(

стиционного процесса являются различные формы госу(

дарственных поддержек.

Основные формы, используемые в мировой практике

по поддержке нетрадиционной возобновляемой энергети(

ки можно представить в следующем виде:

1. Capital subsidy, consumer grant, rebate (финансовые

субсидии, потребительские гранты (дотации), льготы (скид(

ки).

Это в целом представляет из себя разовые платежи

правительства или гранты на покрытие части инвестици(

онных затрат на объекты НВЭ. Данные формы государ(

ственной поддержки представляют из себя механизмы для

привлечения инвестиций в сферу НВЭ.

2. Feed(in tariff (налоговые стимулы).
Устанавливает гарантированную цену (премиальные

платежи) на продажу электроэнергии, генерируемой НВЭ

в общую электрическую сеть на определенный период вре(

мени. По сути это представляет экономический механизм,

предназначенным для привлечения инвестиций в сферу

НВЭ.

3. Fiscal Incentive (налоговые стимулы).

Предоставляют субъектам сферы НВЭ формы моти(

вации использования данных технологий в виде налоговых

скидок, которые позволяют формировать механизмы для

снижения себестоимости энергии от НВЭ.
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4. Green energy purchase — RECs

(обязательства по покупке возобнов(

ляемой энергии).

Формируют условия по покупке

энергии с НВЭ потребителями от про(

изводителя энергии с помощью тор(

говли сертификатами возобновляемо(

го источника энергии, что способству(

ет расширению рыночных отношений

в сфере производства, торговли и по(

требления энергии от НВЭ.

5. Investment tax credit (инвести(

ционный налоговый кредит (другие

налоговые льготы).

Формирует налоговые льготы, по(

зволяющие инвестировать в техничес(

кие системы возобновляемых источ(

ников энергии, которые могут полно(

стью или частично исключатся из на(

логовых обязательств или дохода

субъектов сферы НВЭ. Это создает

дополнительные стимулы для произ(

водителей и инвесторов в сфере НВЭ.

6. Net metering (договорные обя(

зательства по взаиморасчетам).

Характеризует величину оплаты

потребителем потребленной энергии

как разницы произведенной из источ(

ника НВЭ с учетом льготных тарифов и потребленной из

сети традиционной электроэнергии. Является хорошим

стимулом для потребителей (генерирующих мощностей

НВЭ), так как гарантирует им "продажу" избытка энергии

в сеть по розничной цене.

7. Production tax credit (налоговый кредит).

Мера, которая обеспечивает инвестору или владельцу

имущества в сфере НВЭ средства в виде налогового кре(

дита в сумме зависимой от производимой энергии на дан(

ном объекте. Стимулирует производство энергии на осно(

ве НВЭ.

8. Public Competitive Bidding (конкурсные торги, тен(

деры).

Подход, при котором формируются вознаграждения

за успешные аукционные заявки на строительство и эксп(

луатацию объектов НВЭ по фиксированным квотами, что

стимулирует производство энергии на основе НВЭ.

9. Renewable portfolio standard — RPS (стандарты пор(

тфеля возобновляемой энергии)

Данная форма поддержки характеризует обязатель(

ные меры (мероприятия) для обеспечения доли объема

НВЭ в генерации и потребления в отношении конкретного

субъекта, тем самым устанавливаются механизмы поддер(

жки производства энергии от НВЭ на основе обязатель(

ных квот в энергобалансе энергопотребляющих, энерго(

поставляющих и других организаций.

10. Renewable energy certificate — REC (сертификат

возобновляемого источника энергии).

Сертификаты (ценные бумаги), которые призваны

обеспечивать механизм по отслеживанию и регистрации

производства энергии от НВЭ. Целью данной формы под(

держки является обеспечение механизма стимулирования

технологий НВЭ на основе расширения рынка ценных бу(

маг в сфере НВЭ.

11. Sales tax, energy tax, excise tax, VAT reduction (на(

лог с продаж, налог на потребление энергии, льготный ак(

циз, снижение НДС).

Данные формы представляют фиксированные ве(

личины поддержки производителя и потребителя энер(

гии, произведенной в сфере НВЭ на основе налоговых

льгот. Целью этих налоговых льгот является стимулиро(

вание энергосбережения на основе использования тех(

нологий НВЭ.

12. Energy production payments or tax credits (платежи

производства энергии или налоговые льготы).

Представляют из себя механизмы или инструменты в

основе определенных государственных, региональных

форм поддержек НВЭ, которые формируют стимулы для

производителей НВЭ в рамках определенных ре(

гиональных систем, что беспечивает стимулирование мес(

тных производственно(экономических систем и развитие

малого бизнеса с учетом наличия ресурса НВЭ, его про(

мышленного освоения.

Анализ ресурсов [6; 7] позволяет систематизировать

применяемые формы государственной поддержки техно(

логий НВЭ в мировой практике (см. рис. 1).

Анализ выделенных форм поддержки нетрадиционной

возобновляемой энергетики и их классификация по коли(

честву стран с принятыми формами поддержки указывает

на их актуальность. Однако следует учитывать, что фор(

мы поддержки инвестиций в сфере НВЭ имеют свою спе(

цифику, которая обусловливает необходимость комплек(

сного подхода для различных этапов активизации цикла

"исследование — производство — потребление" в сфере

НВЭ [2; 4].

Развитую форму по активизации данного цикла укруп(

нено можно представлена на рисунке 2 с фактическим

выделением используемых форм поддержки нетрадици(

онной возобновляемой энергетики в Украине [3].

На данном рисунке представлены вышеуказанные

формы государственной поддержки НВЭ используемые в

мировой практике — 22 блока, а также уровень фактичес(

кого их использования в Украине — 9 блоков (на рисунке

данные блоки выделены серым цветом, при этом недоста(

точный уровень использования выделяется штрих(пункти(

ром — 7 блоков).

Анализ составляющих цикла показывает, что суще(

ствует ряд форм поддержек технологий НВЭ, которые, по

мнению специалистов, призваны стимулировать развитие

данных технологий в Украине, однако, данные формы под(
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Рис. 1. Количество стран с принятыми формами поддержки
предприятий по использованию технологий нетрадиционной

возобновляемой энергетики
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держек являются специфическими механизмами и влия(

ют на отдельные этапы воспроизводственной цепочки тех(

нологий НВЭ.

При этом основными формами поддержек в Украине

охвачены следующие этапы:

1) инвестиции в строительство мощностей (льготы по

налогам на покупку оборудования для НВЭ);

2) этап генерации от объектов нетрадиционной возоб(

новляемой энергетики ("Зеленые тарифы" (СЗТЭ));

3) разработка некоторых мероприятий по стимули(

рованию подключения к энергосетям (административ(

ные меры, обязывающие электросети подключать но(

вые мощности НВЭ и покупать электроэнергию по ус(

тановленной цене), при этом остаются не охвачены

формы государственной поддержки на этапе стимули(

рования отечественных НИОКР, производителей обо(

рудования НВЭ и этапа продвижения конечным потре(

бителям энергии.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно

планировать мероприятия по решению комплексных орга(

низационно(экономических проблем инновационно(инве(

стиционной деятельности в сфере нетрадиционной возоб(

новляемой энергетики Украины.

ВЫВОДЫ
На основе вышеизложенного материала по организа(

ционно(экономическим проблемам инновационно(инвес(

тиционной деятельности, в том числе по существующим

формам государственной поддержки к нетрадиционной

возобновляемой энергетики в Украине и характеру их вза(

имосвязи можно сделать следующие выводы.

В современных условиях в Украине имеет место недо(

статок в механизмах государственной поддержки техно(

логий НВЭ, который обусловливает узкое место в системе

энергогенерации и ведет к формированию неэффективно(

го осуществления процесса воспроизводства нетрадици(

онной возобновляемой энергетики, что в отсутствии ком(

плексного подхода является тормозящим фактором для

данных технологий.

Для повышения эффективности внедрения технологий

НВЭ в Украине необходимо формирование комплексной

формы различных поддержек данных технологий, кото(

рые позволят сформировать гармоничное сочетание раз(

личных этапов цикла "инвестиции(потребление" энергии от

нетрадиционной возобновляемой энергетики с перспекти(

вами формирования эффективно работающих предприя(

тий в данной сфере.
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THE IMPACT OF THE EXHIBITION BUSINESS IN THE CITY'S ECONOMY

У статті розкрито теоретичні та методологічні аспекти формування економічної ефективності вис�
тавкового бізнесу на рівні регіону. Проаналізовано внесок виставкового бізнесу до місцевих економік
різних країн світу на засадах мультиплікативного ефекту, в тому числі — при формуванні регіональної
валової доданої вартості. Виявлено проблемні аспекти визначення економічної ефективності вистав�
кового бізнесу в Україні, пов'язані з недосконалістю національної системи статистичних спостережень.
Запропоновано методику розрахунку внеску виставкового бізнесу до економіки регіону в умовах деф�
іциту статистичних даних (на засадах альтернативної статистики). Досліджено стан та тенденції роз�
витку виставкового бізнесу в м. Києві. Надано методичні та практичні рекомендації щодо обрахування
ефекту мультиплікатора виставкового бізнесу на засадах альтернативної статистики в м. Києві.

Theoretical and methodological aspects of economical efficiency formation of exhibition business at the
regional level were presented in the article. Contribution of exhibition business to domestic economy of
different countries of the world based on the multiplier effect, including when forming regional gross value
added (GVA), was analyzed. Problematic aspects of determination of economical efficiency of exhibition
business in Ukraine, associated with incompleteness of national system of statistical surveys, were detected.
Methods of calculation of exhibition business contribution to economy of region in the context of deficit of
statistical data (based on the alternative statistic) were proposed. Position and tendencies of exhibition
business development in Kyiv were studied. Methodical and practical recommendations concerning calculation
of the multiplier effect of exhibition business based on the alternative statistic in Kyiv were given.

Ключові слова: виставковий бізнес, економічна ефективність, мультиплікативний ефект, прямий вне$

сок до бюджету, відвідувачі виставки, учасник виставки (експонент), діловий (МІСЕ) туризм.
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держави, а також одним з найбільш ефективних еле(

ментів маркетингових комунікацій та зовнішньоеконо(

мічної діяльності підприємства. Виставкова діяльність

як специфічний вид економічної діяльності сприяє за(

безпеченню сталого розвитку торговельно(економіч(

ної, міжнародної, наукової, культурної та іншої
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співпраці не лише між суб'єктами господарювання, а й

між країнами. Виставки та ярмарки є вагомим інстру(

ментом інфраструктури товарного ринку щодо підви(

щення ефективності національного й міжнародного

товарообміну та залучення інвестицій в економіку краї(

ни. Вони віддзеркалюють економічну ситуацію певної

країни, відображають стан ринку, створюють інфор(

маційне поле, активізують фінансові потоки, відігра(

ють важливу роль у розвитку внутрішньої та зовніш(

ньої торгівлі, зміцненні міжнародних зв'язків, пропа(

ганді передових технологій та нових видів продукції

(товарів, робіт, послуг).

Виставкова діяльність тісно пов'язана з багать(

ма видами економічної діяльності. Виставкові за(

ходи нині розглядаються науковцями та практика(

ми як невід'ємний елементом ділового (МІСЕ) туриз(

му.

Особливістю виставкової діяльності є наявність

мультиплікативного та відкладеного (вторинного)

ефекту. Відкладений ефект виставкової діяльності про(

являється у наявності певного часового проміжку між

моментом проведення виставки та моментом отриман(

ня комерційних результатів учасниками та відвідува(

чами виставкового заходу. Виставкова діяльність

здійснює значний мультиплікативний вплив на еконо(

міку міста (регіону, країни), що проявляється у зрос(

танні обсягів продажу, податкових надходжень до

бюджетів різних рівнів та розвиток інших суміжних

галузей.

Незважаючи на достатню кількість наукових до(

робків, варто відзначити відсутність єдиної методо(

логії визначення соціально(економічної ефективності

виставкового бізнесу в умовах дефіциту статистичної

інформації з офіційних джерел, що потребує поглиб(

лення теорії з питань формування мультиплікативно(

го ефекту та методології обрахунку внеску виставко(

вого бізнесу туризму до економіки конкретної тери(

торіально(адміністративної одиниці. Між тим, визна(

чення ефективності виставкової діяльності є важли(

вим для обгрунтування та прийняття політичних

рішень на місцевому рівні щодо пріоритетів розвитку

території, цілей планування і реалізації регіональної

політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Праксеологічні аспекти функціонування суб'єктів

виставкового бізнесу висвітлено у працях українських

та зарубіжних науковців: Н. Александрової, Є. Гусєва,

Г. Захаренка, Я. Крітсотакіса, Л. Лукашової, О. Мельни(

кович, С. Мельниченко, В. Пекара, В. Пєтєліна, Є. Рома(

та, Л. Стровського, Т. Ткаченко, В. Фарберова, І. Філо(

ненка, Ф. Шаркова та ін. У науковій літературі розкри(

то окремі аспекти управління суб'єктами виставкового

бізнесу, що стосуються планування та організації про(

ведення виставкових заходів, добору та підготовки

кадрів, аудиту виставкової статистики, підвищення

ефективності виставкових заходів. Разом з тим питан(

ня впливу розвитку виставкового бізнесу на соціально(

економічну ситуацію в регіоні у вітчизняній науковій

літературі лишається недослідженим.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає в розробленні такої методики

обрахунку прямого впливу та бюджетного внеску ви(

ставкового бізнесу до економіки регіону, яка могла б

бути застосована в умовах дефіциту статистичної інфор(

мації, та апробації розробленої методики на прикладі

м. Києва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виставкова діяльність здійснює значний мульти(

плікативний вплив на економіку міста, що проявляється

у збільшенні обсягів продажу, податкових надходжень

у місцевий бюджет та розвитку інших суміжних галузей.

Така ситуація пояснюється тим, що учасники та відвіду(

вачі виставкових заходів користуються послугами

підприємств туристичного та ресторанного бізнесу,

транспортного та готельного господарства, а також за(

кладів дозвілля. Мультиплікаційний ефект від проведен(

ня виставок за напрямком та характером його впливу

можна розподілити на такі види: економічний — збіль(

шення обсягів реалізації та доходів підприємств; соці(

альний — створення робочих місць, підвищення іміджу

міста; бюджетний — збільшення фінансових надход(

жень у місцевий бюджет.

Таблиця 1. Показники розвитку виставкового бізнесу в м. Києві

Джерело: [1, с. 12; 30; 34].

Показник 2013 
Кількість проведених виставок у м. Києві, од. 193 
Частка м. Києва у загальному обсязі проведених виставок в Україні, % 47,89 
Загальна забудована площа організаторів виставок м. Києва, кв. м 500469 
Частка м. Києва у загальному обсязі забудованої площі організаторів виставок в Україні, % 55,06 
Кількість учасників виставкових заходів м. Києва, од. 21381 
Частка учасників виставкових заходів м. Києва у загальному обсязі учасників виставкових заходів 
проведених в Україні, % 

38,3 

Кількість іноземних учасників виставкових заходів м. Києва, од. 2449 
Частка іноземних учасників виставкових заходів м. Києва у загальному обсязі іноземних часників 
виставкових заходів проведених в Україні, % 

81,23 

Кількість відвідувачів виставкових заходів м. Києва, осіб 1377312 
Частка відвідувачів виставкових заходів м. Києва у загальному обсязі відвідувачів виставкових заходів 
проведених в Україні, % 

24,6 

Кількість іноземних відвідувачів виставкових заходів м. Києва, осіб 16073 
Частка іноземних відвідувачів виставкових заходів м. Києва у загальному обсязі іноземних відвідувачів 
виставкових заходів проведених в Україні, % 

53,2 

Кількість представлених країн на виставкових заходах м. Києва, од. 61 
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Основою мультиплікативного ефекту виставко(

вого бізнесу можна вважати положення про те, що

прямий вклад грошових коштів в економіку міста у

вигляді витрат учасників та відвідувачів виставок

сприяє збільшенню доходів підприємств, що вироб(

ляють та  надають послуги для них.  До цих

підприємств в першу чергу відносяться підприємства(

виробники виставкових послуг (виставкові центри,

забудовники, дизайнери виставкових стендів),

підприємства посередники у наданні виставкових

послуг (організатори виставок), а також підприєм(

ства, що надають супутні послуги (засоби розміщен(

ня, заклади ресторанного господарства та торгівлі,

транспорту тощо).

Частину доходів, отриманих у цих галузях економі(

ки завдяки витратам учасників та відвідувачів виставок,

спрямовують на нагромадження, а частину, що зали(

шається — на поповнення запасів, а також розподіля(

ють серед працівників цієї сфери у вигляді заробітної

плати. При цьому заклади, які отримують кошти від учас(

ників та відвідувачів виставок, також повинні придбати

товари й послуги інших секторів місцевої економіки для

здійснення своєї фінансово(господарської діяльності.

У свою чергу постачальники продукції та послуг на

підприємства, що обслуговують учасників та відвідувачів

виставок мають необхідність у здійснювати витрати на

закупівлю товарів і послуг інших підприємств місцевої

економіки [2, c. 13].

Дослідивши регіональну структуру розвитку вис(

тавкового бізнесу в Україні можна констатувати, що

найбільш активний прояв діяльності з організації ви(

ставок та ярмарків притаманний столиці України —

м. Київ. У 2013 р., тобто до початку масштабної пол(

ітичної й економічної кризи, в м. Києві проводилося

47,89 % загальної кількості виставок в Україні. Част(

ка м. Києва у загальному обсязі забудованої площі

організаторів виставок в Україні становила 55,06 %.

Частка іноземних учасників виставкових заходів м.

Києва у загальному обсязі іноземних часників вистав(

кових заходів проведених в Україні складала 81,23%

(табл. 1).

Тенденція централізації виставкового бізнесу

властива не лише для України.  Наприклад, у

Російській Федерації серед 2 тис. організованих ви(

ставкових заходів, 30 % припадає на м. Москва та

біля 10 % — на м. Санкт(Петербург. На російському

ринку послуг з організації виставок та ярмарків фун(

кціонує 273 підприємства виставкової діяльності, з

яких 56 % лише у м. Москва та біля 10 % у м. Санкт(

Петербург. В Японії проводиться близько 2,7 тис.

виставок на рік, з яких біля 30 % організовується у

м. Токіо [2, с. 107].

У 2014 р. у виставковому центрі Messe Berlin було

проведено 74 заходи, включаючи 50 виставок та 24 кон(

греси. Ці заходи відвідало 1,9 млн осіб. Вони витратили

на споживчі послуги (готельний та ресторанний сектор)

887 млн євро. 28,7 тис. учасників виставок витратили

490 млн євро. на послуги транспортних компаній та спе(

ціалізовані виставкові послуги.

Отже, загальне сума витрат відвідувачів та учасників

виставок у м. Берлін у 2014 р. становила 1,4 млрд євро.

Податкові надходження в місцевий бюджет внаслідок

мультиплікативного ефекту виставкової діяльності ста(

новили 63 млн євро. Виставкова діяльність забезпечи(

ла 6,5 тис. робочих місць, у т.ч. тимчасових. Пряма зай(

нятість у виставковому бізнесі становила 3,7 тис. осіб

[3, с. 3].

Виставковий центр Messe Berlin складається з 26 ви(

ставкових залів площею 160 тис. кв. м. (закрита вистав(

кова площа) та включає в себе 100 тис. кв. м відкритої

виставкової площі [4].

Внесок виставкової діяльності Гонконгу у розвиток

місцевої економіки у 2014 р. становив 6,8 млрд доларів

США, що складає 2,3 % загального ВВП міста. Мульти(

плікативний ефект зайнятості становив 83,5 тис. осіб. У

Гонконзі було проведено понад 100 виставкових за(

ходів, в яких взяли участь 39 тис. підприємств та які

відвідали 1,8 млн осіб [5]. Виставкова площа Гонкон(

гського центру конференцій та виставок (HKCEC), ста(

новить 155 тис. кв. м та включає в себе 5 виставкових

залів [6].

Внесок індустрії подій, у т.ч. виставкових заходів, у

розвиток місцевої економіки Лондона, а саме: ВВП

міста, у 2015 р. становив 2,8 млрд фунтів стерлінгів. В

організацію відповідних заходів були задіяні 27 тис.

осіб, у т.ч. непряма зайнятість [7, с. 7].

Внесок у розвиток місцевої економіки, а саме ВВП

міста, від проведення всесвітньої виставки ЕКСПО

2015 р. в Мілані становив 24,7 млрд євро. В організа(

цію виставкового заходу були задіяні 200 тис. осіб, у

т.ч. непряма зайнятість. У Всесвітній виставці в м.

Мілан взяли участь 137 країн. Виставка тривала 6

місяців. Територія виставки займала площу у розмірі

1,1 млн кв. м [8].

Внесок у розвиток місцевої економіки Мадрида

від діяльності виставкового центру IFEMA у 2015 р.

становив 2 млрд євро, що складає 1 % загального

ВВП міста. В організацію виставкових заходів були

задіяні 40 тис. осіб, у т.ч. непряма зайнятість. У вис(

тавковому центрі IFEMA щорічно проводиться понад

500 подій, в яких беруть участь біля 27 тис. компаній

та відвідують 2,9 млн осіб. Виставкова площа центру

становить 200 тис. кв. м. та включає в себе 12 вистав(

кових залів [9].

Внесок виставкової діяльності у розвиток місцевої

економіки, а саме ВВП м. Париж у 2016 р. становив

20,8 млрд євро. В організацію виставкових заходів були

задіяні 68,1 тис. осіб, у т.ч. непряма зайнятість. Ці захо(

ди відвідало 9,8 млн осіб, з яких 6,4 % іноземних [10, с.

28].

Московський виставковий центр "Крокус Експо"

загальною площею 900 тис. кв. м. складається з 3

павільйонів та включає в себе 19 виставкових залів.

Щорічно у виставковому центрі проводяться понад

350 заходів (виставки, конференції, спортивні захо(

ди та корпоративні святкування). Частка м. Москви

у загальному обсязі виставкових площ становить

75% [11].

У 2016 р. внесок виставок проведених у м. Москва у

розвиток місцевої економіки становив 2 % ВВП Російсь(

кої Федерації (1,65 трлн руб.). Податкові надходження

до місцевого бюджету внаслідок мультиплікативного

ефекту виставкової діяльності становили 158 млрд руб.

[12].
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Визначення ефективності від виставкової діяль(

ності в місті вимагає великого обсягу статистичних

даних, включаючи частку споживання виробленої в

місті продукції, обсягів податкових виплат кожного

з учасників економічного ланцюга та частки надход(

жень як результату виставкової діяльності. Нині на(

ціональна статистична система України не дає дос(

татньо даних для обрахунку економічного ефекту —

в країні не проводяться регулярні статистичні обсте(

ження відвідувачів та домогосподарств, які могли б

стати унікальним джерелом інформації для визна(

чення обсягів і структури витрат учасників заходів.

Проблема могла б бути вирішена з побудовою до(

поміжних (сателітних) рахунків туризму — системи

статистичних показників, сформованих у вигляді таб(

лиць, що відображають з яких ресурсів створюють(

ся і як споживаються продукти в сфері туризму

(складовою якого прийнято розглядати і виставко(

вий бізнес). Допоміжний рахунок дозволяє визначи(

ти прямий внесок у економіку країни як відсоткове

співвідношення величини валової доданої вартості

в ринкових цінах (у цінах покупців), що створюється

безпосередньо в певному секторі економіки, до ве(

личини валового внутрішнього продукту. Проте на

теперішній час система допоміжних рахунків туриз(

му в Україні не побудована, форми державних ста(

тистичних спостережень не адаптовані до завдання

визначення прямого внеску певних секторів еконо(

міки, а необхідні процедури статистичних обстежень

є нерегулярними.

Все вищеозначене змушує звертатись до даних і

процедур альтернативної статистики, побудованих, на(

самперед, на класифікаціях і визначенні обсягів витрат

як учасників виставкових заходів (експонентів), так і їх

відвідувачів.

Отже, прямий вплив виставкового бізнесу вира(

жається в витратах на придбання характерних вистав(

кових послуг (оренда виставкової площі та виставково(

го обладнання, монтаж та демонтаж стенда, проекту(

вання ексклюзивних стендів, розміщення інформації в

каталозі виставки та ін.) та супутніх туристичних послуг

(транспортування, розміщення, харчування, розваги,

купівля сувенірів). Підприємства, до яких надходять

витрати, також потребують покупки товарів і послуг

інших підприємств з інших секторів економіки. Наприк(

лад, виставковий центр є крупним покупцем комуналь(

них послуг, рекламної продукції, меблів, замовником

інших послуг. Підприємства з туристичного обслугову(

вання для задоволення суто туристичних потреб учас(

ників і відвідувачів, також нарощують споживання по(

слуг комунальних і будівельних підприємств, банків,

страхових компаній, виробників продуктів харчування.

Таким чином, формується так званий опосередкований

вплив виставкового бізнесу.

Лише частина цих витрат лишається в місті прове(

дення виставки, залежно від того, де зареєстрований і

до якого бюджету платить податки виробник придба(

них товарів і послуг.

Витрати учасників і відвідувачів насамперед йдуть

на підприємства, що задовольняють їх виставкові та

туристичні потреби. Далі кошти витрачаються вироб(

никами відповідних послуг. Частина коштів йде з еко(

номічного обороту на оплату товарів і послуг, вироб(

лених поза містом проведення виставки, або на опла(

ту послуг тих підприємств, що знаходяться або є плат(

никами податків поза цього міста. Відповідно, кош(

ти, витрачені учасниками та відвідувачами виставки

на ці товари та послуги надалі не відіграють ролі в

генеруванні економічної діяльності, а кількість

коштів, що активно циркулює в місцевій економіці,

скорочується на цю суму. Кошти, що залишились,

активно використовуються на покупку місцевих то(

варів і послуг, оплату праці, покриття податків і різних

поборів, формуючи нові цикли витрат. У кожному

циклі витрат деяка частина витрат осідає у місцевих

жителів (заробітна плата, прибуток тощо). Певна ча(

стина нагромаджується та припиняє свій обіг в еко(

номіці. Дохід, що не нагромаджується, витрачається

на імпорт і йде у вигляді податків у бюджет країни.

Таким чином, кожен учасник ланцюга робить внесок

у формування економічного ефекту від виставкового

бізнесу.

Представлена далі методика стосується лише ви(

значення прямого ефекту від виставкової діяльності, що

виникає внаслідок лише прямих обов'язкових витрат

учасників і відвідувачів заходів.

Отже, перший етап дозволяє методом статистичних

спостережень визначити структуру потоку учасників і

відвідувачів виставок, яка напряму впливає на обсяги

витрат. Насамперед виокремлюється іноземні та ук(

раїнські учасники, адже їх витрати сильно відрізняють(

ся за обсягами. Також необхідно зрозуміти частку міс(

цевих жителів у обох потоках, адже це дозволяє зняти

витрати на проживання в місці проведення заходу, які

складають чималу суму.

Середня тривалість відвідування/участі також виз(

начається методом статистичних спостережень або ана(

лізом даних організаторів виставок.

Сутність 3(го етапу — визначити основні персо(

нальні витрати учасника/відвідувача, зрозуміти їх

Учасників виставок, од. Відвідувачі виставок, осіб 
З України Закордонних З України Закордонних 

21381  2449 1377312 16073 

Таблиця 2. Структура потоку учасників/відвідувачів виставкових заходів м. Києва

Джерело: [1].

Учасники заходів Відвідувачі заходів
Експоненти, одиниць осіб осіб

8000 24000 700000

Таблиця 3. Експертна оцінка чисельності мешканців м. Києва в потоці учасників/відвідувачів
виставкових заходів
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середньодобовий обсяг. Для цього використову(

ються дані опитувань і результати незалежних об(

стежень ресурсів, де акумулюються дані щодо цін

на основні туристичні, транспортні та виставкові по(

слуги. Одним з авторитетних джерел є ресурс

NUMBEO.

На 4(му етапі дослідження шляхом аналізу даних

компаній(організаторів виставок визначається обсяг

витрат на один захід одного учасника, але в якості учас(

ника сприймається вже не член делегації експоненту, а

вся делегація в цілому.

Таким чином, формується можливість визначи(

ти загальний валовий дохід від прямих витрат на ви(

ставкові та туристичні послуги в місті, а також оці(

нити нижній поріг надходжень до бюджетів різних

рівнів.

Розрахуємо прямий ефект виставкового бізнесу для

столиці України за запропонованою методикою.

Офіційні статистичні дані дозволяють оцінити част(

ки потоку учасників та відвідувачів м. Києва, які прибу(

вали з метою участі або відвідування виставкових за(

ходів (табл. 2).

Учасників виставок Відвідувачі виставок 
з України закордонних з України закордонних 

учасників, 
одиниць осіб учасників, 

одиниць осіб осіб осіб 

21381 64143 2449 7347 1377312 16073 

Таблиця 4. Індивідуальна структура потоку учасників/відвідувачів виставкових заходів м. Києва

Учасники виставок Відвідувачі виставок Жителі м. Києва
з України закордонних з України закордонних учасники заходів відвідувачі заходів

5 5 1,5 2 3 Без ночівлі

Таблиця 5. Середня тривалість перебування за кожною категорією учасників/відвідувачів
виставкових заходів м. Києва, діб

Статті витрат Учасники виставок Відвідувачі виставок Жителі м. Києва
з України закордонних з України закордонних учасники Відвідувачі

Проживання 700 2000 500 1000 - -
Харчування 300 600 300 600 200 50
Міський транспорт 
(включаючи таксі) 

20 200 10 200 10 10

Оплати вхідних 
квитків* 

- - 10 10 - 10

Розваги 500 1000 300 1000 - -
Добові витрати 1520 3800 1120 2810 210 70
Міжміський 
транспорт 

500 6000 500 6000  

Таблиця 6. Розрахунок індивідуальних витрат учасників/відвідувачів виставкових заходів
у м. Києві, грн

Примітка: Зважаючи на те, що лише 40% відвідувачів сплачують за вхідні квитки, було закладено 10 грн на особу (при се(
редній вартості квитка 30 грн).

Статті витрат Сума, грн 
Транспортування експонатів 800000000 
Розвантаження експонатів 90000 
Виставкові витрати (оренда виставкових площ та виставкового обладнання) 957897666 
Оплата роботи тимчасових працівників стенду 100000 
Сума:  1758087666 

Таблиця 7. Розрахунок групових витрат учасників виставкових заходів

Джерело: опитування організаторів виставкових заходів м. Києва.

Показник 
Учасники виставок Відвідувачі виставок Жителі м. Києва

З України Закордонних З України Закордонних Учасники 
заходів 

Відвідувачі 
заходів 

К-ть діб 5 5 1,5 2 3  Б/н
Чисельність, осіб 40143 7347 677312 16073 24000 700000
Витрати за добу 1520 3800 1120 2810 210 70 
Валовий добовий 
дохід 305086800 139593000 1137884160 90330260 15120000 49000000 

Валові витрати на 
міжміський транспорт 20071500 44082000 338656000 96438000 Б/н Б/н 

Групові витрати 
учасників заходу 1758087666 Б/н Б/н Б/н Б/н 

Валові надходження до міста від виставкової діяльності 3994349386
Орієнтовні бюджетні надходження: 798869877

Таблиця 8. Розрахунок надходжень до економіки міста Києва від виставкової діяльності, грн
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Експерти оцінюють, що серед учасників/відвіду(

вачів заходів доволі значною є частка киян, чиї витрати

на послуги проживання, харчування та транспорту є

значно нижчими порівняно з мешканцями інших регіонів

України або іноземцями (табл. 3).

Варто відзначити, що кожен учасник заходу є ко(

лективним та в середньому представлений групою з

3 осіб, тоді як статистичне спостереження відвідувачів

є індивідуальним. Таким чином, структура потоку учас(

ників/відвідувачів виставкових заходів м. Києва макси(

мально повно представлена в таблиці 4.

За даними організаторів виставок, середня три(

валість перебування на території м. Києва учасників за(

ходу — 5 діб для приїжджих, незалежно від країни по(

ходження. Іногородні відвідувачі заходів лишаються в

місті в середнього упродовж 3(х діб (табл. 5).

Зважаючи на середні ціни в закладах проживання

м. Києва, в тому числі — в приватних апартаментах, пе(

реваги щодо проживання з боку вітчизняних та інозем(

них гостей столиці (600—700 грн та 2000 грн відповід(

но), середній чек в ресторані економ( (150 грн) та се(

реднього класу (300—400 грн), вартість громадського

транспорту (3—6 грн); витрати на приїзд до Києва учас(

ників; середню вартість вхідного квитка, розподіл вит(

рат учасників представлено в таблиці 6.

Як було зазначено вище, значну частину витрат яв(

ляють собою групові витрати експонентів, у тому числі

транспортування та розвантаження експонатів; оплати

стенду та ділових послуг під час заходу (табл. 7).

Сумування валових добових витрат учасників/

відвідувачів виставок міста, витрат на міжміський транс(

порт учасників(нерезидентів міста та орієнтовних гру(

пових витрат дає можливість оцінити валові надходжен(

ня до міста від виставкової діяльності на рівні 4 млрд

грн (табл. 8).

Саме ця сума (або результат витрат учасників і відві(

дувачів на придбання товарів і послуг) і є прямим вне(

ском виставкового бізнесу у економіку регіону. Про(

давці товарів і послуг, отримавши кошти від конкрет(

них споживачів, сплачують податки (в тому числі — ПДВ,

податок на прибуток, єдиний податок, акцизний пода(

ток, податок на землю тощо); виплачують заробітну

плату працівникам, формуючи базу для оподаткування

фізичних осіб.

Визначення прямого внеску до бюджету м. Києва є

складним методологічним завданням, прямо пов'язаним

з виокремленням частки податків, отриманих внаслідок

участі у виставкових заходах або обслуговуванні їх учас(

ників/відвідувачів. Саме тому можна лише приблизно

оцінити частку податків, отриманих від діяльності, по(

в'язаної з виставковим бізнесом.

Отже, згідно зі ст. 64 Бюджетного кодексу України

[14Ї, до "доходів загального фонду бюджетів міст рес(

публіканського Автономної Республіки Крим та облас(

ного значення, міст Києва та Севастополя, районних

бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад,

що створюються згідно із законом та перспективним

планом формування територій громад, належать" (у

тому числі):

1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб

(крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного

пунктом 1(1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що

сплачується (перераховується) згідно з Податковим

кодексом України на відповідній території (крім тери(

торії міст Києва та Севастополя) в середньому;

1(1) 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб

(крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного

пунктом 1(1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що

сплачується (перераховується) згідно з Податковим

кодексом України на території міста Києва та зарахо(

вується до бюджету міста Києва;

15) державне мито, що зараховується до бюджетів

місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та

видачі документів;

16) акцизний податок з реалізації суб'єктами гос(

подарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів,

що зараховується до бюджетів об'єднаних територіаль(

них громад, міських бюджетів (цигарки, пиво, алкоголь);

17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств

(крім податку на прибуток підприємств державної влас(

ності та податку, визначеного пунктом 18 цієї частини

статті, пунктом 1(2 частини першої статті 66 та пунктом

2 частини першої статті 69 цього Кодексу), який зара(

ховується до бюджету міста Києва — 18%;

18) податок на прибуток підприємств та фінансових

установ комунальної власності.

20) єдиний податок, що зараховується до бюджетів

місцевого самоврядування;

20(1) збір за місця для паркування транспортних

засобів, що зараховується до бюджетів місцевого са(

моврядування;

20(2) туристичний збір, що зараховується до бюд(

жетів місцевого самоврядування;

28) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі

алкогольними напоями та тютюновими виробами, що

зараховується до міських бюджетів міст Києва та Се(

вастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяль(

ності;

29) надходження від орендної плати за користуван(

ня майновим комплексом та іншим майном, що перебу(

ває в комунальній власності, засновником яких є район(

ні, міські ради, об'єднані територіальні громади;

Відповідно, не менше 20% надходжень або близь(

ко 800 млн можуть складати надходження до бюджетів

різних рівнів (табл. 8). Ця цифра — 20% — підтверд(

жується також і представниками виставкового бізнесу,

в середовищі яких було проведено спеціальне інтер(

в'ювання.

Згідно з даними про виконання бюджету Києва у

2016 р., основними джерелами його наповнення стали:

податок на доходи фізичних осіб (28%), податок на май(

но (14%), єдиний податок (8%), податок на прибуток

підприємств (7,5%), орендна плата за землю (7,4%),

земельний податок (5,8%), акцизний податок (3,5%) та

інші.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження свідчить, що основні прямі

ефекти від здійснення виставкової діяльності для міста

відбуваються завдяки (а) збільшенню прибутковості

підприємств, так чи інакше задіяних в обслуговуванні

учасників і відвідувачів виставок; (б) зростанню оподат(

кованих доходів фізичних осіб, переважно працюючих

на цих підприємствах; (в) активізації малого та серед(
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нього бізнесу — платників єдиного податку — навколо

обслуговування учасників і відвідувачів виставок, що

має бути враховано при формуванні стратегії розвитку

столиці України.

Варто підкреслити, що наведена методика потребує

уточнення в частині даних щодо розподілу потоку від(

відувачів і учасників заходів, їх витрат і може розгляда(

тись лише як проміжний варіант визначення ролі і місця

виставкового бізнесу в економіці регіону до побудови

системи допоміжних (сателітних) рахунків туризму.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За двадцять шість років незалежності України з'я(

вилось багато проблем, які негативно впливали на неї і

вимагали негайного вирішення. Основною і важливою

стала проблема системи управління державою, яка по(

требувала структурної перебудови. Реформа в уп(

равлінні країною направлена на передачу повноважень

на місця, де громади можуть формувати і реалізувати

внутрішню політику своєї життєдіяльності і розвитку і

це вплине на конкурентоспроможність економіки, її

відкритість і чіткі правила ведення, захист прав власності

підприємств, які знаходяться на даній території, покра(
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щення її інфраструктури і підвищення рівня життя гро(

мади. Здійснення такої політики має відбуватись на ос(

нові виокремлення об'єднаної територіальної громади,

як окремого суб'єкта економіки країни. Саме децент(

ралізація має стати інструментом, який створить умови

перетворень країни, де кожна територія (громада) буде

самостійним і повноправним господарем свого розвит(

ку і зростання. Важливим в процесах децентралізації є

створення самостійних місцевих бюджетів, які в повній

мірі задовільняли б виконання функцій та повноважень

місцевих органів влади. Тому фінансова децентраліза(

ція об'єднаних територіальних громад є вагомим важе(

FINANCIAL DECENTRALIZATION: FORMING AND USING OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE,
THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF A COUNTRY
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лем в утвердженні їх як самостійних і фінансово неза(

лежних суб'єктів економіки країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням фінансової децентралізації займа(

лись і займаються багато вітчизняних вчених. Основні

дослідження в цій сфері провели Л. Новаковський,

А. Гальчинський, А. Ткачук, В. Андрущенко, О. Кири(

ленко, Л. Якобсон, Ю. Глущенко та інші, в працях яких

зроблено глибокий аналіз умов впровадження децент(

ралізації в Україні, висвітлені проблеми фінансової де(

централізації. Проте, децентралізація є важливою в су(

часній Україні, особливо при здійсненні процесів об'єд(

нання громад і територій, де формування місцевих бю(

джетів та ефективність використання їх фінансових ре(

сурсів є пріоритетними.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Відповідно до Закону України "Про місцеве само(

врядування в Україні", місцеві бюджети є фінансовим

планом утворення і використання фінансових ресурсів,

що необхідні для забезпечення функцій і повноважень

органам місцевого самоврядування. Це означає, що

повноваження на здійснення фінансування витрат бю(

джету мають відповідати його надходженням на відпо(

відній території і бути збалансованими. Тому аналізу(

вання процесів об'єднання територіальних громад, фор(

мування і використання їх фінансової бази та впливу на

соціально(економічний розвиток території, громади за

допомогою власних фінансових ресурсів, ресурсів виз(

начених державним бюджетом для їх самодостатності

є актуальними в реформуванні країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Децентралізація є складною реформою, яка покли(

кана змінити всю систему управління країною, де гро(

мади отримують можливість самостійно ухвалювати

рішення і відповідати за їх реалізацію, самостійно виз(

начати пріоритети соціально(економічної і фінансової

політики, їх реалізовувати.

Першим інструментом зміни системи управління

став Закон України "Про добровільне об'єднання тери(

торіальних громад", ухвалений у 2015 році. У цьому ж

році пройшли місцеві вибори у 159 об'єднаних терито(

ріальних громадах (ОТГ), а вже у 2016 році вони перей(

шли на нові міжбюджетні відносини із державним бю(

джетом. Децентралізація місцевих бюджетів почалась

із прийняттям змін до Бюджетного і Податкового кодек(

сів, де були передані не тільки додаткові бюджетні по(

вноваження, але і стабільні джерела доходів місцевих

бюджетів для їх реалізації [11].

Ще недавно (до 1 січня 2015 року), місцеві бюдже(

ти цілковито залежали від загальної казни (Державно(

го бюджету), а тепер вони мають свої власні надход(

ження і це стало можливим завдяки ухваленню низки

законів та змін до Бюджетного і Податкового кодексів

України. Наприкінці переломного періоду 2014 року

було ухвалено такі важливі закони:

— Закон України "Про внесення змін до Податкового

кодексу України та деяких законодавчих актів України

щодо податкової реформи" від 28.12.2014 р. № 79(УІІІ;

— Закон України "Про внесення змін до Бюджет(

ного кодексу України щодо особливостей формування

та виконання бюджетів об'єднаних територіальних гро(

мад" від 26.11. 2015 р. № 837(УІІІ;

— Закон України "Про внесення змін до Бюджет(

ного кодексу України щодо реформи міжбюджетних

відносин" від 28.12.2014 р.

Ухвалення цих законів дало можливість громадам

навіть до об'єднання відчути переваги децентралізації,

бо збільшилися можливості місцевих бюджетів. Власні

ресурси місцевих бюджетів зросли майже втричі, зага(

лом обсяг фінансових ресурсів збільшився майже на

15%, що в номінальних цифрах склало 34,1 млрд грн

Зросли обсяги фінансування освіти (13%) та охорони

здоров'я (12%).

Підтвердженням позитивних результатів фінансової

децентралізації є факти зростання місцевих бюджетів

конкретно за даними регіонів України. Загалом по регі(

онах України, станом на 1 січня 2017 року залишки на

рахунках місцевих бюджетів, становили 52 млрд грн, у

порівнянні з 35 млрд грн у 2016 році. Додатково місцеві

бюджети збільшуються за рахунок державних суб(

венцій, які мають чітке функціональне призначення. Так,

у Державному бюджеті на 2017 рік, збільшено розміри

освітньої субвенції на 8,1 млрд грн (з 44,5 млрд грн у

2016 р. до 55,5 млрд грн у 2017 р.). Крім цього, перед(

бачено додаткову дотацію в розмірі 14,9 млрд грн із

Державного бюджету місцевим бюджетам на охорону

здоров'я та освіту [1].

Переконливими фактами, що свідчать про ефек(

тивність впровадження фінансової децентралізації, ста(

ли результати платоспроможності місцевих бюджетів.

Так, за даними експертів Асоціації міст України, у 2014—

2016 роках у 58 разів зменшилася кількість наданих

казначейських позик, що демонструє посилення платос(

проможності місцевих бюджетів. У 2017 році кількість

дотаційних місцевих бюджетів знизилась завдяки децен(

тралізації на 24%, кількість бюджетів(донорів зросла

на 12,5%. У цьому році у 2,2 рази збільшилась держав(

на фінансова підтримка розвитку громад [1].

Важливу роль у доходах місцевих бюджетів ОТГ

відіграють податки, основним з яких є податок на дохо(

ди фізичних осіб (ПДФО). За даними Центру офісу ре(

форм при Міністерства регіонального розвитку, будів(

ництва та житлово(комунального господарства Украї(

ни (Мінрегіон), у 2016 році основне місце зайняв пода(

ток на доходи фізичних осіб, що склав 79 млрд грн і

це на 25 млрд грн більше, ніж у 2015 році. У цьому

році зросла плата за землю на 9 млрд грн і склала

23,3 млрд грн, а єдиний податок досяг росту на 58%

і склав 17 млрд грн [3].

 Громади повинні звертати увагу на плату за землю.

Сплата ПДФО залежить від кількості робочих місць, а

земля була, є і буде, тому за неї треба брати відповідну

плату до місцевих бюджетів.

Законом про Державний бюджет та змінами до По(

даткового кодексу скасовано акцизний збір з роздріб(

ного продажу нафтопродуктів. Але у 2017 році грома(

дам, на території яких знаходяться АЗС, ще буде ком(

пенсовано втрати від ненадходження акцизного збору.

Податок на нерухоме майно також має йти до місце(

вих бюджетів. Законом України про внесення змін до
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Податкового кодексу зменшено граничну ставку подат(

ку на нерухомість до 1,5% за 1 кв. м (торік 3%). Ці зміни

були прийняті в грудні 2016 року, але кожна громада

повинна була ухвалити рішення про встановлення ста(

вок цього податку на наступний рік. Такі рішення були

прийняті на 2017 рік, але знівельовані зміною законо(

давства наприкінці року [1].

Перевагами фінансової децентралізації є:

1. Місцеві бюджети отримали фінансову самостій(

ність.

2. Право на прямі міжбюджетні відносини мають не

всі. Проте, об'єднані територіальні громади можуть пе(

рейти на цей рівень. Тому є стимул для малих містечок,

сіл, селищ об'єднуватись і формувати спроможні гро(

мади і, відповідно, мати переваги у формуванні само(

стійності.

3. Збільшено кількість податків і визначено їх %,

який залишиться на місцях і не зараховується до загаль(

нодержавного бюджету. Тому місцеві органи влади

можуть вільно планувати доходи і визначати пріори(

тетність видатків.

4. Запроваджено нові види трансфертів — це базо(

ва дотація, освітня субвенція, медична субвенція, суб(

венція на забезпечення медичних заходів окремих дер(

жавних програм та комплексних заходів програмного

характеру, реверсна дотація.

5. Крім Казначейських рахунків, місцеві органи вла(

ди мають можливість розміщувати свої власні надход(

ження в установах банків, що дає змогу більш опера(

тивно керувати власними наявними коштами і не будуть

виникати ситуації, коли Казначейство відмовляється

зробити оплату по платіжці, бо немає коштів.

6. Місцеві органи влади тепер можуть за спроще(

ною процедурою надавати місцеві гарантії та брати за(

позичення від міжнародних фінансових організацій. Це

складний інструмент, є багато ризиків, проте розвиток

соціальної інфраструктури неможливий без залучення

інвестицій [2].

Місцеві бюджети ОТГ містять у собі два важливі фон(

ди — це загальний і спеціальний. Найбільшу частку в струк(

турі загального фонду місцевих бюджетів складають

офіційні трансферти та частка податку на доходи фізич(

них осіб і інші податки визначені законодавством. Найви(

щу частку в спеціальному фонді місцевих бюджетів Украї(

ни належить власним надходженням бюджетних установ,

а також офіційні трансферти та певні види податків. 60%

податку на доходи фізичних осіб надходить до місцевих

бюджетів ОТГ, його питома вага була в місцевих бюджету

раніше і зараз залишається в ОТГ. Це значно покращує

життя як великих міст, так і маленьких міст і сіл [1].

Виходячи із планових показників доходів, органи

місцевої влади України в рамках власних бюджетів фор(

мують бюджетні призначення на конкретно визначені

цілі, пов'язані із реалізацією програм і заходів згідно з

Бюджетним кодексом. При цьому кошти спеціального

фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, пе(

редбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до

законодавства.

За 4 місяці 2017 року до місцевих бюджетів надійш(

ло 56,2 млрд грн — це на 14,5 млрд грн більше, ніж у

2016 році. Результати таких надходжень у 2017 році по(

казують, що місцеві бюджети зросли за усіма джерела(

ми доходів. В першу чергу — це за єдиним податком —

2,4 млрд грн, або 48,5%, податком на доходи фізичних

осіб — 9,1 млрд грн, або 41%, акцизним податком з

роздрібної торгівлі — 1 млрд грн, або 33,1%.

За підсумками 4 місяців 2017 року доходи загаль(

ного фонду бюджетів 366 об'єднаних територіальних

громад з врахуванням міжбюджетних трансфертів скла(

дають 5,5 млрд грн. Частка власних доходів у цій сумі

становить 2,58 млрд грн, що вдвічі перевищує цей по(

казник у 2016 році [3].

Податки Збори та ін. платежі 

60% податку на доходи фізичних осіб Державне мито 

25% екологічного податку Туристичний збір

5% акцизного податку з реалізації підакцизних 
товарів 

Збір за місця для паркування транспортних засобів 

100% єдиного податку Плата за ліцензії та сертифікати на певні види господарської 
діяльності 

100% податку на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності 

Плата за надання адміністративних послуг, адміністративні штрафи 
та штрафні санкції 

100% податку на майно (нерухомість, земля, 
транспорт) 

Надходження від орендної плати за користуванням майном, що 
перебуває в комунальній власності 

 Рентні плати за користування надрами, за спеціальне використання 
води та водних об’єктів, лісових ресурсів 

 75% коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва 

 50% грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської діяльності 

 55% коштів від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на них 

 Інші надходження

 Таблиця 1. Структура доходів бюджету об'єднаних територіальних громадам

Джерело: [4].
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 Аналізуючи відповідні дані рисунку, видно, що за

період з 2014 року до 2017 року, дохідна частина

місцевих бюджетів суттєво зростала, із 68,6 млрд грн

до 170,7 млрд грн (план) у цьому періоді часу, і це пояс(

нює правильність здійснення реформ держави щодо де(

централізації та надання громадам право знаходити

можливі шляхи накопичення місцевих бюджетів, які б

задовольняли їх потреби і інтереси.

 Уряд України ухвалив бюджетну резолюцію, яка

засвідчила просування реформи управління країною та

її можливості щодо збільшення бюджетів місцевих гро(

мад на період до 2020 року. На 2017 рік було заплано(

вано 170,7 млрд грн доходів місцевих бюджетів, на 2018

рік — 248 млрд грн, на 2019 рік — 270 млрд грн і на

2020 рік — 284 млрд грн [11].

 Стабільні високі доходи бюджету уже зараз доз(

воляють ОТГ не лише забезпечувати функціонування

сіл, селищ, а й вкладати кошти в свій розвиток. Важли(

ву роль відіграє надання коштів на розвиток інфраст(

руктури ОТГ, на що в державному бюджеті на 2017 рік

передбачено 1,5 млрд грн. Цей факт забезпечує під(

тримку створення ОТГ, бо громади на власні очі бачать

позитивні зміни в громадах, що вже створені [3].

 Незважаючи на те, що бюджети об'єднаних громад

формуються переважно на основі місцевих податків і

зборів, проте здійснюється фінансування з державно(

го бюджету — це на медичну та освітню галузі, на які

спрямовуються певні субвенції із бюджету держави. Такі

кошти у вигляді субвенцій забезпечують заробітні пла(

ти вчителям і лікарям та мінімальне матеріальне забез(

печення шкіл і лікарень.

 На основі даних Мінрегіону України, згідно з яки(

ми доходи до місцевих бюджетів у 2015 році становили

99,8 млрд грн, у 2016 році ця цифра зросла до 144 млрд

грн, що на 16% більше, ніж було закладено місцевою

владою. Також додатково до місцевих бюджетів Украї(

ни надійшло 49 млрд грн.

Важливим чинником ефективності фінансової де(

централізації є щомісячне накопичення залишків бю(

джетних коштів на рахунках місцевих бюджетів. На початок

2017 року обсяг таких накопичень становив 47,7 млрд грн

(33,6 млрд грн по загальному фонду і 14,1 млрд грн по

спеціальному фонду). Приріст залишків коштів проти

2016 року становив 12,5 млрд грн або 35,5%. Збіль(

шення залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів

свідчить про вагоме зростання дохідної частини місце(

вих бюджетів. Загалом по регіонах України, станом на

1 січня 2017 року залишки на рахунках місцевих бюд(

жетів становили 52 млрд грн, у порівнянні 35 млрд грн у

2016 році [1].

 Мінрегіон запровадив фінансовий моніторинг спро(

можності ОТГ, при якому виділив основні його показ(

ники. Перший показник — це обсяги власних ресурсів в

бюджеті громади на одного мешканця. Цей показник

дозволяє бачити перспективу доходів завдяки обліку

землі, нерухомості, акцизного податку. Це вказує на

ефективність прийнятих управлінських рішень місцеви(

ми органами влади. Другий показник — залежність гро(

мади від державного бюджету, її економічної самодос(

татності. Третій — витрати громади на управлінський

персонал. Ефективність влади визначається якістю жит(

тя громади. Якщо зростають доходи на управлінський

персонал, то мусять зростати і видатки на інфраструк(

туру території.

Саме за цими показниками буде оцінюватись рівень

ефективного розвитку ОТГ. Це дасть можливість ви(

значати потреби у залученні фінансових, інвестиційних,

трудових ресурсів, приймати управлінські рішення щодо

охорони здоров'я, освіти, планування території, покра(

щення надання адміністративних послуг тощо. Такий

моніторинг допоможе ОТГ правильно оцінити соціаль(

но(економічні перспективи розвитку території, грома(

ди [11].

Держава свою увагу направила на децентралізацію

країни і всіма доступними шляхами підтримує новоство(

рені об'єднання громад, в тому числі фінансово. Тому

було створено Державний фонд регіонального розвит(

ку України (ДФРР), з якого направляються кошти на

зведення різноманітних інфраструктурних об'єктів.

Як додатковий фінансовий інструмент для розвитку

об'єднаних територіальних громад цей фонд має спри(

яти покращенню умов розвитку громад. Відповідно до

Бюджетного кодексу України від 05.02.2012 року, було

сформовано інноваційний механізм реалізації держав(

ної регіональної політики шляхом створення такого

фонду. Основним завданням даного фонду визначено
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Рис.1. Зростання доходів місцевих бюджетів (млрд грн)

Джерело: [11].
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забезпечення реалізації регіональних інвестиційних про(

ектів, втілення місцевих ініціатив та сприяння підвищен(

ня регіональної конкурентоспроможності. Кошти, отри(

мані від ДФРР, стали важливим джерелом для прогре(

сивних інноваційних зрушень, а механізм фінансування

фондом сприяв встановленню партнерських відносин

між усіма суб'єктами інвестиційної діяльності в процесі

реалізації програм регіонального розвитку. Згідно з

прийнятою стратегією, реалізації програмно(цільового

підходу щодо здійснення фінансування, застосуванню

"пайового" фінансування інвестиційних проектів має

відбуватись за рахунок коштів ДФРР та інших інвесторів

регіонального рівня [8].

 Пріоритетність залучення місцевих ресурсів на ви(

конання інвестиційних програм та проектів адміністра(

тивно(територіальних одиниць України зумовлена бра(

ком фінансування регіонального розвитку ДФРР. Так,

у 2015 році із 1180 поданим місцевими органами само(

врядування інвестиційних програм і проектів на загаль(

ну суму 89,8 млрд грн було затверджено лише 876 про(

ектів (сума фінансування фондом — 2,9 млрд грн, тоб(

то в 31 раз менша від необхідного обсягу фінансових

ресурсів року) [9].

 У 2016 році до регіональних комісій було подано

вже 3207 проектів із загальним кошторисом 207,8 млрд

грн, проте за браком коштів у Державному фонді регіо(

нального розвитку було затверджено 810 — із загаль(

ним обсягом 3 млрд грн, що у 69 разів менше від необ(

хідної суми. На 2017 рік фінансування з ДФРР потре(

бує вже 5476 проектів із кошторисом 362 млрд грн Об(

меженість фінансових ресурсів Фонду посилюється не(

дотриманням законодавчих норм фінансування його

діяльності. Згідно з Бюджетним кодексом України, фі(

нансові ресурси фонду повинні становити 1% прогноз(

ної величини доходів загального фонду державного

бюджету за відповідний рік. Проте протягом 2012—

2015 років встановлена норма не виконувалась, а на

2016 та на 2017 роки вона взагалі була скасована Зако(

нами "Про Державний бюджет України на 2016 рік" та

"Про Державний бюджет України на 2017 рік" [9].

З 2018 року повноцінно має запрацювати Держав(

ний фонд енергоефективності, з якого планується ви(

ділення громадянам коштів на утеплення соціальних

об'єктів, переведення їх на альтернативні види опален(

ня тощо. Головною вимогою Фонду отримання коштів

на енергозбереження буде попереднє проведення про(

фесійного енергоаудиту, який визначить енергоефек(

тивність будівлі та ідентифікуватиме місця найбільшої

втрати тепла. Енергоаудитори вимагатимуть сертифікат

із інформацією про споживання енергоресурсів та ре(

комендації для підвищення його енергоефективності. Це

потрібно аби розробити комплекс заходів із модерні(

зації житла громадян та розрахувати необхідний обсяг

фінансових ресурсів на ці заходи. Цей фонд повинен

забезпечити фінансуванням домогосподарств, коштів

яких немає в місцевих бюджетах ОТГ.

Позитивною характеристикою фінансової децент(

ралізації стало те, що у 2016 році зростає частка ви(

датків місцевих бюджетів у ВВП на 0,6% (від 14,1% —

у 2015 році до 14,7% — у 2016 році). На рисунку 2 вид(

но, що різке зменшення місцевим бюджетам дотацій

відбувається за рахунок зміни механізму горизонталь(

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Доходи загального фонду Державного бюджету (план) 322,2 304,5 322,0 491,8 576,6 673,7

Індикативний обсяг ДФРР 3,222 3,045 3,220 4,918  -  - 

Затверджений обсяг ДФРР 1,641 0,988 - 2,901 3,0 3,5

Відношення загального обсягу до індикативного, % 50,93 32,45 - 58,99  -  - 

Таблиця 2. Динаміка фінансування ДФРР протягом 2012—2017 рр., млрд грн

Джерело: [9].
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ного вирівнювання податкоспроможності місцевих бю(

джетів у бюджетному законодавстві України. До 2014 ро(

ку, відповідно до Бюджетного кодексу України, міс(

цевим бюджетам виділялася дотація вирівнювання, об(

сяг якої залежав від їх податкоспроможності за надход(

женням значного переліку податків та зборів. З 1 січня

2015 року горизонтальне вирівнювання податкоспро(

можності місцевих бюджетів (базова, реверсна дотації)

здійснюються лише за двома видами надходжень — це

податок на прибуток приватних підприємств та податок

на доходи фізичних осіб (ст. 98. Бюджетного кодексу

України) [12].

Загальна сума субвенцій від держави для ОТГ у

бюджеті на 2017 рік скоротилась із 3,5 млрд грн до 1

млрд грн, при цьому що територіальних громад на(

прикінці 2015 року було 159, а на початок 2017 року —

366. Допомогу від держави отримують лише 159 ОТГ

на 1383 проекти. Найбільше коштів направляється на бу(

дівництво доріг (257 млн грн на 300 проектів) та на

освітні заходи (263 млн. грн на 360 проекти) [4].

Аналіз 2016 року свідчить, що близько третини бюд(

жетних коштів, громади спрямували на розбудову влас(

них територій. За даними Мінрегіону, найбільше коштів

об'єднані громади витратили на розвиток соціально(

культурної сфери — це 3,9 млрд грн (60—70% бюдже(

ту), на реалізацію інфраструктурних та інвестиційних

проектів було направлено 1,9 млрд грн (25—30% бюд(

жету). Як свідчить статистика, на утримання органів

місцевого самоврядування в об'єднаних громадах було

витрачено близько 0,5 млрд грн (у середньому 15%

власного бюджету) [5].

Аналізуючи процеси формування бюджетів об'єд(

наних територіальних громад, можна виділити такі пріо(

ритети:

— бюджети ОТГ мають міжбюджетні відносини з

державним бюджетом. Законом про державний бюд(

жет України на плановий рік затверджуються обсяги

міжбюджетних трансфертів. У 2016 році було перера(

ховано з державного бюджету 3,5 млрд грн міжбю(

джетних трансфертів, у 2017 році передбачено 9,6 млрд

грн;

— до бюджетів ОТГ, крім доходів, що отримували

бюджети до їх об'єднання зараховано 60% податку на

доходи фізичних осіб. Раніше цей податок зараховував(

ся до районного бюджету. За даними звітності, доходи

бюджетів, що об'єдналися, зросли за 11 місяців 2016 ро(

ку проти цього ж періоду 2015 року більше, ніж в 3 рази —

з 0,9 млрд грн до 2,9 млрд грн;

— за рахунок бюджетів ОТГ, крім видатків на здійс(

нення самоврядних повноважень, фінансуватимуться

видатки, які делегуються державою їм на виконання —

це видатки на утримання закладів бюджетної сфери —

освіти, культури, охорони здоров'я, соціальний захист

тощо. Джерелом фінансування таких видатків є як до(

ходи, закріплені Кодексом за бюджетами ОТГ, так і

міжбюджетні трансферти з державного бюджету;

— бюджети ОТГ беруть участь у горизонтальному

вирівнюванні податкоспроможності. Механізм горизон(

тального вирівнювання на основі індексу податкоспро(

можності місцевих бюджетів зображений на рисунку 2.

— ради ОТГ мають право здійснювати місцеві запо(

зичення до бюджетів ОТГ, як місцеві, так і внутрішні, в

т.ч. шляхом отримання кредитів (позик) від міжнарод(

них фінансових інституцій. Запозичення здійснюється

до бюджету розвитку і кошти спрямовуються на реалі(

зацію інвестиційних програм (проектів), метою яких є

розвиток комунальної інфраструктури, впровадження

ресурсозберігаючих технологій, створення, приріст чи

оновлення стратегічних об'єктів довготривалого кори(

стування або об'єктів, які забезпечують виконання зав(

дань міських рад, спрямованих на задоволення інтересів

населення їх громад [6].

Базова, як і реверсна дотація, є результатом гори(

зонтального вирівнювання податкоспроможності місце(

вих бюджетів в Україні. При здійсненні горизонтально(

го вирівнювання податкоспроможності місцевих бюд(

жетів та визначенні базової/реверсної дотації врахо(

вувались наступні показники — офіційні дані звітності

Державної служби статистики України щодо наявного

населення на 01.01.2017 року та Державної казначейсь(

кої служби України — про фактичні надходження по(

датку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток

підприємств приватного сектору економіки на 2016 рік.

До розрахунку на 2018 рік включено бюджети 47 ОТГ,

у яких у квітні 2017 року відбулися перші місцеві вибо(

ри [7].

Велику роль у формуванні бюджетів ОТГ відіграють

субвенції, які направляються з державного бюджету

України. Основними і важливими з них є:

— освітня субвенція, її розподіл між місцевими бюд(

жетами здійснюватиметься на основі нової формули,

яка розраховуватиме нормативну наповнюваність кла(

сів, що дасть змогу запровадити стимулюючий механізм

під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх

навчальних закладів;

— медична субвенція, її розподіл між місцевими

бюджетами відповідно до формули розподілу обсягу

медичної субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам. Ця формула може бути змінена у разі прий(

няття Верховною Радою України законопроектів щодо

реалізації реформи фінансування системи охорони здо(

ров'я. Урядом внесені зміни до Порядку та умов надан(

ня медичних субвенцій, якими врегульовано питання

розмежування медичних субвенцій для надання первин(

Більше 1,1     0,9-1,1      Менше 0,9 
Реверсна дотація в

обсязі 50% (спрямо(
вується для надання

базової дотації)

Базова
дотація в обсязі

80%

Вирівнювання
не здійснюється

Індекс податкоспроможності — обсяг надходжень відповідного

податку на 1 жителя до середнього значення по Україні

 Рис. 3. Механізм горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів
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ної та вторинної медичної допомоги для міст обласно(

го значення, районів та ОТГ. Обсяг субвенцій, що спря(

мовуються на первинну медичну допомогу, повинні ста(

новити не більше 40% загального обсягу субвенцій для

районів та ОТГ, які добровільно об'єдналися на базі

районів, та не більше 30% загального обсягу субсидій

для міст обласного значення та ОТГ, які добровільно

об'єдналися на базі міст обласного значення. На вто(

ринну медичну допомогу будуть спрямовуватись кошти

в обсязі не менше 60 і 70% відповідно;

— на здійснення державних програм соціального

захисту;

— на виконання заходів щодо радіаційного та со(

ціального захисту населення міста Жовті Води;

— на придбання витратних матеріалів для закладів

охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляцій(

ної анестезії;

— на придбання медикаментів та виробів медично(

го призначення для забезпечення швидкої медичної до(

помоги;

— на відшкодування вартості лікарських засобів

для лікування окремих захворювань тощо [7].

Така структура місцевих бюджетів України традиційно

свідчить про виконання основних функцій місцевих органів

влади — забезпечення населення життєво необхідними сус(

пільними благами та послугами. Це стосується надання по(

слуг із соціального захисту і соціального забезпечення, де

зросли видатки на 30,0% у 2016 році відносно 2015 року,

освітніх послуг на 27,0%, послуг з охорони здоров'я на

18,0%, житлово(комунального господарства на 5,0%, ду(

ховний і фізичний розвиток людини на 3,4% [12].

Основним напрямом видатків місцевих бюджетів є

задоволення поточних потреб населення — це виплати

заробітних плат, оплати відряджень, закупівля матері(

алів, обладнання, медикаментів, продуктів харчування

тощо. Такі видатки у 2016 році із місцевих бюджетів

становили 85%, або 297,9 млрд грн [12].

У 2016 році відбувся ріст фінансування по всіх стат(

тях капітальних видатків місцевих бюджетів, а саме:

— капітальні трансферти населенню 344%;

— придбання обладнання і предметів довгостроко(

вого користування 125%;

— капітальна трансферти підприємствам, устано(

вам, організаціям 88%;

— капітальний ремонт 60%;

— реконструкція та реставрація 50%;

— капітальні трансферти органам державного

управління і інших рівнів 33%.

Такі високі темпи зростання капітальних видатків

місцевих бюджетів свідчить про позитивний вплив ре(

форми міжбюджетних відносин шляхом отримання

фінансової підтримки від центральних органів влади для

забезпечення розвитку інфраструктури територіальних

громад і підвищення рівня життя населення [12].

Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовують(

ся на цілі, великою мірою пов'язані з людським розвит(

ком, серед яких:

— капітальний ремонт і реконструкція об'єктів со(

ціально(культурної сфери та житлово(комунального

господарства;

— будівництво і придбання житла окремим катего(

ріям громадян відповідно до законодавства;

— збереження та розвиток історико(культурних

місць України і заповідників;

— придбання шкільних автобусів і автомобілів

швидкої медичної допомоги;

— комп'ютеризація та інформатизація загально(

освітніх навчальних закладів;

— природоохоронні заходи;

— інші заходи щодо розширеного відтворення [10].

ВИСНОВКИ
Економічний розвиток об'єднаних територіальних

громад залежить від ефективності та правильності ве(

дення соціально(економічної політики держави. В Укра(

їні об'єднані територіальні громади, в певній мірі, зале(

жать від політики врегулювання міжбюджетних відно(

син, яка поступово повинна переходити від забезпечен(

ня бюджетними ресурсами ОТГ до бюджетного регулю(

вання.

Незалежність органів місцевого самоврядування у

формуванні фінансової політики, у самостійності вирі(

шення своїх завдань та забезпечення своїх повноважень

впливає на розвиток території, громади. Саме фінансо(

 Рис. 4. Видатки місцевих бюджетів України за 2015—2016 роки, млрд грн

Джерело: сайт Державного Казначейства.
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ва децентралізація громад має сприяти проведенню

політики реформування системи управління в Україні,

забезпечувати стійкість місцевих бюджетів, прозорість

та ефективність використання їх коштів і, відповідно,

покращувати умови і підвищувати рівень життя грома(

ди та країни, в цілому. В процесі децентралізації місце(

вих бюджетів важливо центральним органам влади за(

безпечити самостійність місцевих органів влади вико(

нувати свої повноваження, функції та завдання, зважа(

ючи на потреби і інтереси ОТГ, ефективно використо(

вуючи бюджетні ресурси.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна економіка країни знаходиться не у найліпшому

становищі так само, як і стан малого підприємництва, що між

собою є взаємопов'язаними. Аналіз проблем економічної

безпеки малого підприємництва є невипадковим, адже саме

ця форма підприємництва є найпоширенішою не тільки в

нашій країні, а й закордоном і як визнають міжнародні екс(

перти, що мале підприємництво сприяє збільшенню оподат(

ковуваної бази для бюджетів різних рівнів, сприяє зменшен(

ню безробіття, поповненню ринку товарами та послугами.

Мале підприємництво впливає на розвиток економіки, стабі(

УДК 330.341:337.12

С. О. Тульчинська,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва,
Національний технічний університет "КПІ імені Ігоря Сікорського"
Т. П. Ткаченко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,
Національний технічний університет "КПІ імені Ігоря Сікорського"
М. В. Гращенко,
магістрант,
Національний технічний університет "КПІ імені Ігоря Сікорського"

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА

S. Tulchynska,
Doctor of Economics, Professor, Department of Economics and Entrepreneurship,
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
T. Tkachenko,
PhD, associate professor, docent of the Department of Economics and Entrepreneurship,
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
M. Hrashchenk,
Master's student,
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THREATS OF ECONOMIC SECURITY OF SMALL ENTERPRISE

У статті встановлено, що загрози економічної безпеки малого підприємництва поділяються на зовнішні
та внутрішні, контроль над якими має однакове важливе значення для розвитку як малого підприємницт�
ва, так і держави в цілому. Визначено основні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні на
сучасному етапі розвитку економіки країни. Обгрунтовано необхідність застосування методів профілак�
тики та боротьби з загрозами економічної безпеки, у тому числі в стратегії малого підприємства повинні
бути сформульовані основні напрями щодо забезпечення економічної безпеки, реалізація яких дозво�
лить забезпечити розвиток малого підприємства та стійку економічну динаміку всієї економічної систе�
ми. З'ясовано, що економічна безпека має безпосередній вплив не лише на становище підприємства, а
й на економічну систему країни загалом. Обгрунтовано, що забезпечення економічної безпеки розвитку
підприємництва має стати пріоритетним напрямом економічної політики держави.

The article establishes that the threats to the economic security of small business are divided into external
and internal ones, the control of which is equally important for the development of both small enterprise and the
state as a whole. The main problems of small enterprise development in Ukraine at the present stage of
development of the country's economy are determined. The necessity of using methods of prevention and control
of threats to economic security has been substantiated, in particular, the main directions of ensuring economic
security should be formulated in the strategy of a small enterprise, implementation of which will ensure the
development of a small enterprise and the stable economic dynamics of the whole economic system. It has
been determined that economic security has a direct influence not only on the situation of the enterprise but
also on the economic system of the country as a whole. It is substantiated that ensuring the economic security
of entrepreneurship development should become a priority direction of the state's economic policy.

Ключові слова: економічна безпека, мале підприємство, економічна безпека, сучасний економічний стан,
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лізує її внутрішні процеси, надає стимулюючу дію розвитку

економіки, має значну роль у економічній системі країни.

Оцінка економічної безпеки має дати змогу оцінити основні

загрози та ризики які виникають на шляху розвитку підприє(

мства та допомогти знайти рішення для їх подолання.

Рівень економічної безпеки малих підприємств в умо(

вах сучасної економіки, так як саме розвиток малого бізне(

су, незважаючи на нестабільну та несприятливу економічну

ситуацію в країні, має неабияку роль у ринковій економічній

системі. Аналіз економічної безпеки є важливим, адже він

є показником привабливості для внутрішніх та міжнарод(
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них інвесторів, що напряму впливає на економічний стан

країни та її громадян. Хоча у цій статті розглянуту пробле(

ми, які стосуються малого бізнесу, як найпоширенішого, але

вони мають відношення до середнього та великого. Еконо(

мічна безпека є базовим та загальним поняттям тому, як

включає в себе такі три напрями, як: форма діяльності, роз(

виток та стійкість — це основні три економічні "кити" без(

пеки, які є вкрай важливими для будь(якого підприємства.

Також було проаналізовано сприятливі фактори та умови,

за яких рівень безпеки підприємств підвищується.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі питання щодо економічної безпеки представлені

у працях закордонних науковців А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Маль(

туса, Д.(C. Мілля, А. Маршалла, А. Пігу, Дж.М. Кейнса,

Е. Ласло, А. Маслоу, Р. МакЕлвейна, Р. Міллера, П. Са(

муельсона та ін.

Вивченню проблем економічної безпеки підприємств

присвятили свої праці такі вчені, як: О.І. Амоша, З.С. Вар(

налій, А.Й. Гальчинський, В.М. Геєць, О.М. Головченко,

А.М. Гуменюк, О.І. Дацій, Я.А. Жаліло, Б.Є. Кваснюк,

І.В. Криленко, А.І. Сухоруков, М.Г. Чумаченко, М.А. Хве(

сик, Є.В. Хлобистов та ін.

Але, незважаючи на актуальність цієї тематики та вис(

вітлення її у працях науковців, проблема визначення заг(

роз економічної безпеки малого підприємництва є недо(

статньо розробленою та вимагає подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є на основі з'ясування сутності поняття

"економічна безпека" визначення внутрішніх та зовнішніх

загроз економічної безпеки малого підприємництва, групу(

вання основних проблем розвитку малого підприємства та

визначення ролі держави у протистоянні загрозам економ(

ічної безпеки задля розвитку малих підприємств в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Науковці визначають, що "економічна безпека

підприємства — це стан найбільш ефективного викорис(

тання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і

для забезпечення стабільного функціонування підприєм(

ства в поточний час і в майбутньому" [3, с. 47]. Економічна

безпека має безпосередній вплив не лише на становище

підприємства, а й на економічну систему країни загалом.

Нині наша країна зіткнулася з проблемою економіч(

ної безпеки, а це, насамперед, здатність реагувати на

зовнішні та внутрішні фактори, а також підтримувати ос(

новні показники економіки на рівні достатньому для функ(

ціонування і розвитку економічної ситуації в країні.

Дослідження наукових праць у сфері економічної без(

пеки [1, с. 86; 2, с. 51] дає можливість розглядати еконо(

мічну безпеку малого підприємництва у трьох основних на(

прямах. Відповідно до першого вона визначається вихо(

дячи з одного окремо взятого аспекту діяльності суб'єктів

малих форм господарювання. Інший напрямок полягає в

тому, що економічна безпека підприємства трактується як

такий стан малої структури, при якому забезпечується її

здатність протистояти несприятливим зовнішнім впливам.

У рамках третього напряму економічна безпека розгля(

дається як забезпечення найбільш ефективного викорис(

тання ресурсів малого підприємства для попередження

загроз, виявлення слабких сторін і можливостей стабіль(

ного функціонування.
Незважаючи на наявні відмінності, загальним і ключо(

вим для всіх напрямків є виділення двох головних компо(
нентів економічної безпеки — розвитку і стійкості [3, c.

103]. Очевидно, що якщо мале підприємство не розвиваєть(

ся, то у нього різко знижується можливість виживання, стає

менш стійке перед загрозами, не може пристосуватися до

змін зовнішнього і внутрішнього бізнес(середовища.

Стійкість ж відображає міцність і надійність елементів все(

редині неї самої, а також її здатність до ризику.

Що стосується можливих загроз економічної безпеки

підприємства можна виділити два основних види загроз:

внутрішні і зовнішні. Для кожного підприємства "внутрішні"

загрози суто індивідуальні. Разом з тим, зовнішні загрози

включають окремі елементи, які прийнятні практично до

будь(якого суб'єкта господарської діяльності, у тому числі

малому підприємству.

При правильній оцінці можливостей виникнення заг(

роз можна застосувати ефективні методи профілактики та

боротьби з такими проблемами, збудувавши загальну си(

стему економічної безпеки на підприємстві. Серед функц(

іональних складових економічної безпеки можна виділи(

ти фінансову, інтелектуальну і кадрову, політико(правову,

екологічну та силову [5, с. 22].

Для організації ефективної економічної безпеки

підприємства необхідна спеціалізована служба, діяльність

якої спрямована на розробку і здійснення профілактичних

заходів щодо захисту підприємства, збір і зберігання

інформації про партнерів і співробітників організації, за(

хист інформаційної безпеки, здійснення охорони території

та майна організації та інші супутні завдання [4, с. 107].

У стратегії малого підприємства щодо економічної без(

пеки повинні бути сформульовані основні напрямки, реалі(

зація яких дозволить забезпечити стійку економічну динамі(

ку всієї економічної системи. Одним з основних пріоритетів,

що визначають стратегію економічної безпеки держави на

сучасному етапі, є розвиток малого підприємництва.

Розвиток нової, високоефективної економіки — одна

з провідних функцій держави щодо подолання внутрішніх

економічних загроз.

Це завдання може бути вирішена за рахунок грамот(

ної інвестиційної політики держави. Використання інозем(

них інвестицій під реальні загальнодержавні інвестиційні

проекти, спрямовані на створення і розвиток високотех(

нологічного, ефективного виробництва, реалізацію інно(

ваційних проектів, з цілком певними термінами окупності,

може позитивно відбитися на різних галузях національної

економіки, привести до залучення в інноваційні проекти

представників малого бізнесу.

Правове забезпечення економічної безпеки слід роз(

глядати також через призму правових норм, що діють у

сфері економіки та економічної діяльності. Забезпечення

економічної безпеки України має стати пріоритетним на(

прямом економічної політики держави, який міг вирішити

завдання проведення самостійної економічної політики,

гарантування економічної незалежності держави.

Разом з тим, економічна безпека безпосередньо за(

лежить від ринкових механізмів, що обумовлюють вільний

економічний розвиток в рамках забезпечення законних

прав та інтересів особистості, суспільства і держави. При

цьому економічна свобода повинна базуватися на скоор(

динованої податкової, фінансової і банківської політики.

Повинно бути виключено втручання політики в економіку,

а також вплив "тіньової економіки" на різні галузі еконо(

міки і, в першу чергу, на сферу малого підприємництва.

Для вирішення внутрішніх завдань економічної безпеки

необхідно виключити використання корупції як засобу існу(

вання ринкових відносин і відмивання кримінальних капіталів.

Розвиток малого підприємництва в світовому досвіді

показує, що воно має місце бути і приносити користь су(

спільству тільки за підтримки державних органів. В Україні

в порівнянні з іншими розвиненими країнами склалася не(

сприятлива ситуація для малого підприємництва.
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Мале підприємництво охоплює, досить велике коло осіб

тим самим бореться з безробіттям і з соціальної напруже(

ності у суспільстві. Широкий розвиток малого підприємниц(

тва формує життєві орієнтири і сприяє зміні громадської

установки основної маси населення. З метою об'єктивної

оцінки слід зазначити, що мале підприємництво по накопи(

ченому в ньому людським потенціалом, невичерпного запа(

су ідей, масштабами ринку, який йому належить освоїти,

покликане стати найважливішим фактором прискорення

розвитку і забезпечення гідних умов життя мільйонів гро(

мадян. Це дає підставу говорити про те, що стан, розвиток

та стійка динаміка малого підприємництва багато в чому

зумовлює економічну безпеку держави. Надаючи великий

вплив на економіку, політику, соціальну сферу, мале

підприємництво залежить від численних зовнішніх чинників.

Від характеру факторів зовнішнього середовища зале(

жить успішний розвиток малого підприємництва в ринковій

економіці. З таких позицій формування сприятливого зовн(

ішнього середовища малого підприємництва — завдання

продуманої і стратегічної державної політики. Держава по(

винна всіляко сприяти розвитку малих підприємств, посту(

пово звільняючи його від непосильного податкового тяга(

ря, свавілля бюрократії і влади мафіозних структур. Поки

вітчизняні компанії твердо не стануть на ноги і не зміцніють,

необхідна його захищати від жорсткої конкуренції з боку

світових виробників за допомогою гнучкої митної політики.

Така ситуація в Україні пов'язана з неналежним орієн(

туванням, замість того щоб орієнтуватися на розвиток ма(

лого підприємництва і надавати йому державну допомогу.

В цьому етапі розвитку економіки України мале підприєм(

ництво сповільнило свій розвиток. Це говорить про те, що

державні органи не в належній мірі приділяють увагу його

розвитку. Існує, безліч проблем розвитку малого підприє(

мництва в України поки державними органами не будуть

вирішені такі питання, як: бар'єри розвитку малого підприє(

мництва, законодавча база, створення чистої конкуренції

на ринку малих підприємств та інше.

Нині в українській економіці сповільнилися темпи роз(

витку малих підприємств і склалася незбалансована галу(

зева структура, що характеризується гіпертрофією тор(

гівлі. Це свідчить про те, що ні тут зосереджені фінансові,

матеріальні, трудові та інші ресурси, необхідні для реалі(

зації творчого інноваційного потенціалу підприємництва.

Органам державної влади і управління необхідно підтри(

мувати розвиток малих підприємств у реальному секторі

економіки, а також у тих галузях, де є значний інновацій(

ний потенціал, так як саме тут може бути створена база

інтенсивного розвитку всієї економіки.

До числа основних проблем розвитку малого під(

приємництва слід віднести наступні:

— недосконалість системи оподаткування;
— нестабільність та недосконалість законодавчої

бази;

— адміністративні бар'єри;

— відсутність надійної соціальної захищеності і без(

пеки підприємців;

— неузгодженість дій регіональних ланок в системі

підтримки підприємництва;

— нерозвиненість механізмів фінансово(кредитної

підтримки та страхування ризиків малих підприємств;

— обмеження доступу малих підприємств до вироб(

ничих потужностей, майну, аукціонам;

— відсутність розвинених механізмів самофінансування;

— нестабільність бюджетного фінансування феде(

ральної і регіональної програм підтримки малогопід(

приємництва;

— відсутність системи інформаційного забезпечення

підприємництва.

ВИСНОВКИ
Отже, доводиться констатувати, що нині колосальний

потенціал малого підприємництва не використовується в

Україні, ця обставина не просто прикра, але вона надзви(

чайно небезпечна для забезпечення економічної безпеки

країни.

Основні загрози економічної безпеки малого підпри(

ємництва поділяються на зовнішні та на внутрішні, конт(

роль над якими має однакове важливе значення для роз(

витку та процвітання як малого підприємництва, так і дер(

жави в цілому. Адже роль держави має важливе значення

для підприємств, особливо підтримки та захисту потребу(

ють малі підприємства. Тому для забезпечення їх економ(

ічної безпеки держава має створювати сприятливі умови

для їх розвитку.

Подальшого дослідження вимагає розроблення

заходів щодо попередження та протидії загрозам еко(

номічної безпеки для суб'єктів малого підприємницт(

ва.
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У статті розглядаються основні тенденції, чинники та передмови кон'юнктурних змін на рин�
ках прямих іноземних інвестицій у до кризовий (2000—2007 рр.) та посткризовий періоди. Яким
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вище, провівши злиття та поглинання саме під час фінансової кризи у глобальній економiці.

Здійснений аналіз впливу зазначених процесів на світову економіку, дозволяє спрогнозува�
ти подальший рівень розподілу потоків міжнародних фінансових інвестицій у майбутньому та їх
можливу кореляцію із зростанням ВВП країн.

In the article considered main tendencies, indicators and backgrounds of conjuncture changes on
direct foreign investments market in the pre�crisis (2007—2009) and by a post�crisis periods. How
did the financial crisis impact on the distribution of direct foreign investments among the developed
countries of the world, on developing countries, on the certain industries of world economy? Why
certain international corporations — system integrators, carriers of world brands and the newest
technologies which are located at the tops of the value added, on the contrary, strengthened their
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global economic.
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редумовою виробництва певних товарів в цих країнах, що

є економічно ефективнішим. У наш час міжнародний рух

капіталу у вигляді інвестицій, займаючи провідне місце у

міжнародних економічних відношеннях, має велике зна(
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чення на розвиток світової економіки. Розвиток процесів

глобалізації в ХХ и ХХI сторіччях привів до створення

нової, нематеріальної галузі світової економіки, зокре(

ма — міжнародних фінансів і світового фінансового се(

редовища, головними рисами котрих є: відкритість на(

ціональних кордонів для руху капіталу , майже повна

відсутність законодавчих обмежень, прозорість ведення

бізнесу, відкритість економіки, її ринковий характер.

Кон'юнктура на ринку прямих іноземних інвестицій

(ПІІ), має надзвичайно важливий та довгостроковий вплив

на розвиток світової економіки різних регіонів світу. Чітка

дія законів попиту та пропозиції на закордонні інвестиції

та високі темпи розвитку національної економіки країн

дозволяють визначити основні причини росту ВВП країн

, а також проаналізувати та спрогнозувати стратегічну

політику ТНК (транснаціональних корпорацій) та ТНБ

(транснаціональних банків) щодо інвестицій на різних

континентах та у різних регіонах світу. Проте, особли(

вості міжнародного руху капіталу під час останньої кри(

зи 2007—2009 років ще недостатньо висвітлена у еконо(

мічних дослідженнях.

АНАЛІЗ ОСНАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІУАЦІЙ

Теоретичне підгрунтя міжнародної інвестиційної

діяльності було закладене М. Верноном, С. Хаймером,

Т. Озавою, Дж. Даннінгом. Серед фундаментальних

вітчизняних досліджень цій темі присвячені роботи В. Бі(

лошапки, Б. Губського, А. Румянцева, В. Сіденка, А. Фі(

ліпенка, О. Шниркова, Ю. Макогона, Г. Харламової.

Аналізом питань, пов'язаних з проблемами розвитку

інвестиційних процесів у світі, займалися як сучасні за(

рубіжні, так і українські дослідники. Серед них ін(

вестиційна діяльність розглядалась у роботах Ст. Геєця,

М. Денисенко, О.Я. Жаліло, А. Музиченко, А. Пересади,

Н.Татаренко, Ст. Федоренко, Л.Дж. Гітман, Ст. Шарпа Р.,

Дорнбуша, І. Бланка, С. Брю, Л. Павлової, Р. Фатхутді(

нової, О. Іваненко, А. Архипової, А. Астаповича, Г. Дав(

тяна, А. Ковальової, Д. Лук'яненко, А. Наговіцина, В. Ро(

коча, Г.Я. Глухої, Л. Федулової та багатьох інших.

 Теорія та практика бізнесу транснаціональних кор(

порацій, науково(технічна діяльність ТНК, фінансові ме(

ханізми ПІІ у діяльності ТНК та їх вплив на конкурентне

середовище національної економіки знайшли своє від(

ображення в наукових публікаціях як вітчизняних до(

слідників — І. Павленка], О. Рогача, О. Михайловської,

Н. Фіц, Є. Вакуленко, Г. Бака, І. Хоменко, так і в працях

зарубіжних фахівців — С. Шагуріна, А.П. Кірєєва,

П. Баклі, Р. Ентоні, К. Фрімена, Дж. Даннінга, М. Порте(

ра, Дж. Бейлі, Г. Кейнса, Г. Коуза, С. Майерса, Шумпете(

ра та інших. Проте в економічній літературі ще недостат(

ньо добро вивчені наслідки діяльності ТНК для країн

приймаючих ПІІ від ТНК, невироблені моделі поведінки

національних урядів у взаємодії з ТНК, не у повній мірі

враховуються особливості функціонування ТНК у періо(

ди міжнародних фінансових криз та падіння економіки.

МЕТА СТАТТІ
Незважаючи на такі глибокі дослідження та значний

інтерес до феномену ПІІ, залишається невирішеним ряд

проблем, серед яких особливе значення має рух капіта(

лу за допомогою ТНК саме у посткризовий період.

Не слід забувати про те, що ПІІ є індикаторами зрос(

тання або падіння економіки та ВВП країни. Зменшення

ПІІ веде до стагнації в економіці багатьох країн світу. Тому

, на наш погляд, дуже актуальним є дослідження процесів

розподілу та перерозподілу руху капіталу у вигляді ПІІ

між країнами різного рівня розвитку у до кризовий та по(

сткризовий періоди після 2009 року. Актуальність цієї

статті підтверджується також всеохоплюючою діяльністю

ТНК у галузі руху світового капіталу, що призводить до

посилення процесу спеціалізації і кооперування між

підприємствами та банками різних країн, посилення взає(

мозв'язку і взаємозалежності національних економік.

Тому дослідження сфери діяльності і політики ТНК, а та(

кож аналіз наслідків переміщення ПІІ у посткризовий пе(

ріод постає першочерговою задачею для вироблення

моделі поведінки з боку окремих держав, приймаючих

ПІІ, з метою ефективної взаємодії з міжнародними кор(

пораціями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

ПІІ становлять одну з рушійних сил процесу глоба(

лізації — найхарактернішої ознаки розвитку сучасної

світової економіки. Інвестиції можуть здійснюватись у

різних формах. Основними формами руху капіталу вва(

жаються: гроші, рухоме і нерухоме майно, різні фінан(

сові інструменти , нематеріальні цінності, земля.

Учасниками цієї галузі є страхові, пенсійні та інвес(

тиційні фонди, ТНК, ТНБ. Локомотивами сучасної світо(

вої економіки частіше всього виступають ТНК.

За останні 20 років вченими було виділено 3 основні

міжнародні хвилі підйому ПІІ. У рамках даної статті нами

було виділено ще одну — четверту хвилю з підйомом у

2005—2008 рр. та падінням у 2009 р., потім з підйомом у

2010—2011 рр. та падінням у 2012 р., підйомом у 2013—

2015 рр. Вона відображає вплив світової економічної кри(

зи, яка почалась в США у 2007 році та характеризується

різким падінням ПІІ у 2009 році у різних країнах світу.

Глобальний обсяг ПІІ у 1996 р. був ще не таким вели(

ким і оцінювався в 3,2 трлн дол. США, а у 2000 р. — вже

у більш ніж 6,3 трлн дол. США . 2000 та 2001 роки були

піковими шодо притоку ПІІ на початку ХХІ століття, а се(

редні темпи зростання світового ВВП у ці роки також мали

кореляцію із зростанням ВВП , проте вони були нижче

ніж у 1997 р.

5 суттєвих падінь обсягу прямих іноземних інвестицій

спостерігалося у 1976 році; 1982—1983 роках; 1991 році,

2001—2003 роках та 2007—2009 роках, що були безпо(

середньо пов'язані із періодами рецесій або повільного

зростання світової економіки. В економічних досліджен(

нях хвиля зростання прямих іноземних інвестицій, що

мала місце з 1986 по 1990 роки, носить назву "глобаль(

ного інвестиційного буму", що характеризувався різким

зростанням обсягу інвестицій в усіх країнах та хвилею

злиттів та поглинань [1].

Серед основних сфер прямих іноземних інвестицій

провідне місце займає сфера послуг. Зростання глобаль(

них потоків інвестицій характеризувалося значними

відмінностями між країнами та регіонами. Азія та Океа(

нія залишалися основними регіонами розміщення інвес(

тицій серед країн, що розвиваються. Крім того, цей регі(

он був лідером за експортом інвестицій серед країн, що

розвиваються [1].

За останні десятиліття частка портфельних інвестицій

зростала надзвичайно швидкими темпами, що викликало

нову тенденцію — переважання обсягу портфельних інве(

стицій порівняно з прямими. Причиною різкого зростан(

ня міжнародних портфельних інвестицій з 1993 по 1997

роки були такі: лібералізація міжнародних фінансових

ринків, глобалізація міжнародних фінансових ринків,
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концентрація значних фінансових ресурсів в руках інсти(

туційних інвесторів.

У 2001 році основними експортерами портфельних

інвестицій були США, Великобританія, Японія, Люксем(

бург та Німеччина, а провідними імпортерами — США,

Великобританія, Німеччина, Франція та Нідерланди [1].

Серед трьох основних форм ПІІ у світі переважають

інвестиції в акціонерний капітал. У минулому десятилітті

на частку такої форми фінансування припадало майже

2/3 сумарних потоків ПІІ. Частка інших форм ПІІ — внут(

рішньофірмових позик і реінвестуватя доходів — у се(

редньому складала відповідно 23 і 12 %. Співвідношен(

ня цих двох форм фінансування сильно коливається за(

лежно від щорічних змін у політиці репатріації прибутків

і дивідендів або від необхідності погашення кредитів [1].

У цій роботі поняття "кризовий період" у русі ПІІ, на

наш погляд, має загальносвітовий характер та торкаєть(

ся багатьох країн, тобто вплив світової кризи 2007—2009

років, яка почалась у США та розповсюдилась на весь

світ, на все світове господарство, включав і Україну, ВВП

якої впало за цей період десь близько на 25%.

У до кризовий період, протягом 2003—2007 рр. по(

токи прямих іноземних інвестицій впевнено набирали по(

зитивної тенденції, чому багато в чому сприяли стабільний

світовий економічний ріст, проведені реформи лібералі(

зації в області інвестування й широкомасштабна страте(

гія інтернаціоналізації, впроваджувана зростаючим чис(

лом транснаціональних корпорацій. Це привело до істо(

рично рекордного рівня потоків прямих іноземних інвес(

тицій, які в 2007 р. досягли $ 2,0 мільярдів.

Однак уже в наступному році намітилася зворотна

тенденція. Сформована фінансова нестабільність у США

влітку 2007 року виявилася першим провісником глобаль(

ної кризи й призвела до істотного погіршення ситуації на

ринку інвестицій. Вже на початку 2008 р. поганий інвес(

тиційний клімат негативно відбився на багатьох інвести(

ційних програмах, торкнувшись, у тому числі, і ПІІ. За да(

ними 2008 року, виявився спад у першому семестрі 2008

р. як транснаціональних поглинань і злиттів, так і потоків

прямих іноземних інвестицій в порівнянні з тим же періо(

дом минулого року, проте цей спад був ще невеликий: з

2(х трлн доларів у 2007 р. до 1,8 трлн у 2008 р.

Незважаючи на деякі позитивні тенденції 2008 р.,

фінансова криза знову обрушилася на світову економіку

під кінець року, почавшись із банкрутства великих фінан(

сових фірм США, таких як Леман Бразес (Lehman brothers)

і АІГ (AIG), і європейських фінансових організацій таких,

як Фортіс (Fortis), Дексія (Dexia), і ряду банків Ісландії [2].

Незважаючи на кризу 2007 р., ряд великих економік

країн БРІКС, таких, як Бразилія, Китай, Індія, Російська

Федерація та Південна Африка, залишалися привабли(

вими для ПІІ, особливо для інвестицій в області пошуку

нових ринків [2].

Фінансова криза й важкі економічні умови також на(

давала компаніям можливості здобувати активи за вигі(

дними цінами або скористатися перевагою широкомас(

штабних злиттів промислових підприємств по деяких ви(

дах діяльності.

Компанії на той момент дотримувались курсу збіль(

шення свого рівня інтернаціоналізації в середньостроко(

вому періоді, що служило значущим індикатором мож(

ливості майбутнього росту потоків ПІІ. З'явилися нові

джерела прямих іноземних інвестицій, особливо Півден(

ний регіон. Економіки країн, що розвиваються, добре за(

безпечені природними ресурсами, і стають усе більше ва(

гомими джерелами прямих іноземних інвестицій.

За думкою доктора економічних наук Л. Федулової,

незважаючи на серйозні наслідки для ПІІ, криза у русі ПІІ

не блокувала процес подальшої інтернаціоналізації ви(

робництва [3]. Масштаби зниження обсягів продажів і до(

даної вартості закордонних філій ТНК у 2008 і 2009 ро(

ках не досягали розмірів спаду світової економіки. В ре(

зультаті частка закордонних філій в загальносвітовому

валовому внутрішньому продукті (ВВП) досягла рекорд(

но високого рівня 11%. Дещо зросла в 2009 році чи(

сельність працівників ТНК за кордоном, яка склала 80

млн чоловік. У міжнародних структурах виробництва

чітко простежувалась підвищення питомої ваги країн, що

розвиваються, і країн з перехідною економікою. До того

ж в 2008 році на них припадало 28% з існуючих у світі 82

000 ТНК, що на два процентних пункти вище, ніж у 2006

році. У порядку порівняння: в 1992 році цей показник не

досягав 10%, що відображає зростаюче значення заз(

начених країн і в якості країн базування. Активи закор(

донних філій зросли в 2009 році на 7,5%, значною мірою

завдяки 15(процентному збільшенню сумарного обсягу

завезених ПІІ до 18 трлн доларів. Приріст сумарного об(

сягу ПІІ пояснювався істотним підвищенням активності на

глобальних фондових ринках, а також припливом ПІІ [3].

Головними суб'єктами вивезення капіталу на сучас(

ному етапі є ТНК, ТНБ, держави та наддержавні органи.

Найважливіша кінцева мета цього процесу — привлас(

нення монопольно високих прибутків, а також отриман(

ня інших вигод (політичних, військових тощо). За даними

ЮНКТАД, глобальні потоки ПІІ з боку ТНК у 2013 році ско(

ротилися на 18 % до 1,35 трлн дол. США. Таке різке зни(

ження ПІІ було пов'язане з такими ключовими економіч(

ними показниками, як ВВП, міжнародна торгівля та зай(

нятість. Крім того, багато ТНК перепрофілювали свої інве(

стиції за кордоном, у тому числі шляхом реструктуризації

активів, позбавлення прав і переселення.

У 2014 році ПІІ залишалися, за прогнозами ЮНКТАД,

близькими до рівня 2013 року, коли верхня межа інтер(

валу склала 1,45 трлн дол. США, тоді як пік ПІІ, прихо(

диться саме на 2007 р. — 2 трлн доларів США та 2008 р.

— 1,8 трлн доларів, після цього різке падіння до 1,150

трлн доларів у 2009 р., а потім знову поступовий підйом у

2011 р. Отже, ми приходимо до висновку, що у перші 2

роки кризи (2007—2008 рр.) за інерцією ще продовжу(

валось інвестування світової економіки з боку ТНК, ТНБ

та інвестиційних венчурних фондів, але для 3(го року

(2009 р.) характерне різьке падіння ПІІ.

У міру поліпшення макроекономічної кон'юнктури,

інвестори і в середньостроковій перспективі ТНК, мож(

ливо, вкладуть свої рекордно високі грошові авуари в нові

інвестиції тому, шо ПІІ посилюють національну економі(

ку, стимулюють її швидкий розвиток. Проте аналіз існу(

ючих досліджень показав, що це не завжди так. Наприк(

лад, індійськи професори Е. Прасада, Р. Раджар, А. Суб(

раманян ставлять під сумнів концепцію неокласиків сто(

совно позитивної ролі іноземних інвестицій в економіч(

ному зростанні бідних країн [4]. На основі аналізу стати(

стичних даних за період з 70(х років ХХ століття вони

висунули гіпотезу про те, що не індустріальні країни, які

розраховують переважно на іноземне фінансування, всу(

переч прогнозам класичних теоретичних моделей не де(

монструють швидкого зростання, у той же час в індуст(

ріальних країнах зростання і ступінь іноземного фінан(

сування характеризуються позитивною кореляцією.

Деякі українські дослідники теж вказують на від(

сутність суттєвого впливу іноземних інвестицій на еконо(

мічне зростання. Так, О. Пирог у своєму дослідженні про(
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аналізувала залежність прямих іноземних інвестицій від

макроекономічних показників та отримала підтверджен(

ня існування кореляції між ПІІ та реальною річною зміною

ВВП (коефіцієнт кореляції за період 1998—2003 рр. ста(

новить 0,9613), що свідчить про тісний прямо порціаналь(

ний лінійний зв'язок, тобто за досліджуваний період

стабільні темпи зростання ВВП забезпечили зростання

обсягів ПІІ. Проте існування зворотного зв'язку автор ста(

вить під сумнів [5].

Г.Я. Глуха пропонує вважати високими темпами зро(

стання межу у середній рівень приросту ВВП усіх країн

світу [6]. Нею було розраховано середньорічні темпи при(

росту ВВП 188 країн світу за період від 1990 р. до 2012 р.

на основі даних МВФ. Інтервал варіації цього показника

у світі був від близько 2,29% до 12,33%. Отримані се(

редні темпи приросту ВВП у світовій економіці станови(

ли 3,73% . Що стосується заощаджень, то вона виявила

тенденцію зниження частки заощаджень у ВВП останні

три роки у 11(х країнах. Г.Я Глуха розрахувала середню

частку заощаджень у ВВП для групи розвинутих країн за

період 1990—2012 рр., яка склала 23%. Серед країн, які

більше всіх залучали інвестиції, 8 із них мають у 2012 р.

найбільшу частку заощаджень. Це: Китай — 49%, Сінга(

пур — 46 %, Індонезія — 33 %, Індія — 30%, Росія —

28%, Гонконг — 28%, Швеція — 26%, та Австралія —

25%. Найменша частка заощаджень була притамана

США — 10%. Можно зробити висновок про те, що пря(

мого зв'язку обсягів залучення прямих іноземних інвес(

тицій та частки заощаджень у ВВП не виявлено. Але у

переважної більшості країн, які є найбільшими реципієн(

тами прямих іноземних інвестицій, спостерігається знач(

на кореляція між обсягами ПІІ та обсягом заощаджень

за період 1990—2012 рр. Тобто ПІІ досягають найбіль(

шого ефекту зростання економіки та росту її ВВП тоді,

коли водночас в економіку країни вкладаються великі

потоки внутрішніх інвестицій, на базі заощаджень краї(

ни та іноземні фінансові потоки на основі ПІІ, і ці 2 пото(

ки корелюють між собою та генерують створення нової

доданої вартості та підштовхують зростання ВВП країни

рецепієнта. На думку С. Ковалівської, внутрішні інвестиції

повинні завжди у рази перевищувати іноземні, тому дер(

жавам потрібно залучати інвестиції не тільки у галузі чи

окремі підприємства, а в інновації і виробництво продук(

ту з високою доданою вартістю [7].

 На думку американського професор Нолана, світо(

ва економіка трансформувалася під впливом жменьки ме(

гакрупних корпорацій, що виникли в результаті злиття,

поглинань, а також прямих іноземних інвестицій. І всі

ці сучасні ТНК базуються в розвинених постіндустріаль(

них країнах [8].

Ядро нової світової економіки — це так звані ком(

панії — системні інтегратори (Боїнг, Ексон, Нестле, Май(

крософт, Еппл та інші), з домінуючими брендами і надсу(

часними технологіями; вони знаходяться на вершині лан(

цюжка доданої вартості, вони задовольняють потреби се(

реднього класу по всьому світу.

Іншими словами, організація світового виробництва

і розповсюдження будується під егідою компанії(інтег(

ратора. Бізнес такого рівня, як правило, володіє комбі(

нацією ключових характеристик, включаючи здатність за(

лучати фінансування для великих нових проектів та ре(

сурси, необхідні для наукових досліджень і розробок

високого рівня, які дозволяють їм зберегти за собою по(

зиції лідера, розвивати світові бренди, інвестувати в над(

сучасні технології та залучати кращих фахівців. У по(

рівнянні з ними, наприклад китайські великі компанії та

банки не брали участі у найбільших міжнародних злит(

тях і поглинаннях, тому на даний час поки що їм програ(

ють у конкуренції [8].

Вперше у посткризовий період, у році 2013, країни,

що розвиваються, отримали більше ПІІ, ніж розвинені

країни: на них припало 52 % глобального припливу ПІІ,

що перевищувало потоки в розвинені економіки на 142 млрд

дол. США, а приплив ПІІ в розвинені країни склав 35%

та відповідно в країни з перехідною економікою — 13%.

У 2014 році обсяг міжнародного виробництва ТНК

збільшився, забезпечивши створення доданої вартості в

розмірі близько 7,9 трлн доларів. 500 найбільших ТНК у

світі отримали дохід у розмірі 31,2 трлн дол. і прибуток

— 1,7 трлн дол.

Приплив ПІІ зріс до 1,6 трлн дол. США в 2014 році і

1,8 трлн дол. США в 2015 році. Проте такі фактори, як

структурні слабкості глобальної фінансової системи,

можливе погіршення макроекономічних умов відтворен(

ня, а також суттєві політичні невизначеності в областях,

що мають вирішальне значення для впевненості інвес(

торів, могли призвести до подальшого зниження прито(

ку ПІІ [9].

Основними країнами(інвесторами в 2014 році, як і в

2013 році залишилися США (168 млрд дол. США) та Ки(

тай (121 млрд дол. США).

Приплив ПІІ у країни з перехідною економікою ско(

ротився в 2014 році на 52%, тобто до 48 млрд доларів.

Ми можемо зробити висновок про те, що перетік ПІІ із

розвинутих країн до країн, що розвиваються є сталою

тенденцією останніх 2(х років. Пояснюється це темпами

росту ВВП у Китаї та інших країнах Азії та Південної Аме(

рики [9].

З точки зору розподілу за секторами спостерігаєть(

ся тенденція протягом останніх 10 років до збільшення

припливу ПІІ в сектор послуг. Дуже важливу роль у роз(

поділі ПІІ відіграють саме ТНК. Вони діють через свої

дочірні підприємства і філії в десятках країн світу, мають

величезний інноваційний, науково(виробничий і ринко(

вий потенціал. ТНК є найбільшими продуцентами інно(

вацій, ноу(хау та патентів, особливо у сфері послуг.

Аналіз галузевої структури діяльності ТНК показує,

що традиційно найбільша частка їх присутності спостер(

ігається у банківській сфері (лідер галузі — Industrial &

Commercial Bank of China, Китай), паливній індустрії (лідер

галузі — Petro China, Китай), фармацевтиці і біотехно(

логії (лідер галузі — Johnson & Johnson, США).

На початок ХХІ століття у світі налічувалося вже при(

близно 70 тис. ТНК і 850 тис. їх філій. Близько 50 тис. ма(

теринських компаній розташовано в розвинених країнах.

П'ять країн — Німеччина, Японія, США, Велика Британія

та Франція є районами базування для половини мате(

ринських транснаціональних корпорацій промислово

розвинутих країн. На ці країни припадає також 2/3 су(

купного вивозу прямих іноземних інвестицій. У промис(

лово розвинутих країнах розміщено близько 46% усіх

філій ТНК, у той час як у країнах, що розвиваються, —

42%. Сьогодні ТНК контролюють більше половини світо(

вого промислового виробництва, близько 2/3 світової

торгівлі, 4/5 кількості патентів і ліцензій на нову техніку,

технології та ноу(хау.

Основна причина реструктуризації компаній у формі

злиттів і поглинань криється в прагненні отримати і по(

силити синергетичний ефект, тобто взаємодоповнюючу

дію активів двох або декількох підприємств, сукупний ре(

зультат якого набагато перевищує суму результатів ок(

ремих дій цих компаній.
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Згідно з даними медіа компанії Thomson Reuters,

кількість злиттів і поглинань (ЗіП) у світі зросла на 47% у

2014 році в порівнянні в 2013 роком, склавши 3,5 трлн

дол. та досягла найбільшої величини з передкризового

2007 року.

Десять з 15 найбільших поглинань у 2014 р. відбули(

ся за участю компаній, що базуються в Сполучених Шта(

тах, де кількість ЗіП зросла на 51,4% до 1,53 трлн до(

ларів. Європейський ринок злиттів і поглинань збільшився

на 55%, у той час як Азіатсько(Тихоокеанський досяг

найбільшого показника в історії — 716 млрд дол.

ВИСНОВКИ
Отже, ми приходимо до висновку, що посткризовий

період у русі ПІІ характеризується, в цілому, їх зростан(

ням, збільшенням кількості поглинань та домінуванням

компаній — системних інтеграторів з розвинутих пост(

індустріальних країн. ТНК в цих процесах були і зоста(

ються провідними суб'єктами міжнародної господарсь(

кої діяльності, які генерують основні фінансові потоки, а

також ПІІ через систему внутрішньо фірмових транзакцій

та трансферних цін між материнськими та дочірніми ком(

паніями. Крім того важливо відзначити, що вперше краї(

ни Азії на чолі з Китаєм отримали ПІІ більше ніж розви(

нуті країни і ця тенденція становиться сталою, тому вона

є однією з особливостей сучасної глобалізованої еконо(

міки.

2000 та 2001 роки були найбільш сприятливими, щодо

притоку ПІІ на початку ХХІ століття, а середні темпи зро(

стання світового ВВП у ці роки також мали кореляцію із

зростанням ВВП. У цілому, у до кризовий період, протя(

гом 2003—2007 рр. потоки ПІІ впевнено зростали, чому

багато в чому сприяли стабільний світовий економічний

ріст, проведені реформи лібералізації в області інвесту(

вання й широкомасштабна стратегія інтернаціоналізації,

впроваджувана більшістю транснаціональних корпо(

рацій. Це привело до рекордного рівня потоків ПІІ , які в

2007 р. досягли $ 2,0 мільярдів. У перші 2 роки кризи

(2007—2008 рр.) по інерції, через часовий лаг, у ще про(

довжувалось інвестування світової економіки з боку ТНК,

ТНБ та інвестиційних венчурних фондів, але для 3(го року

(2009 р.) характерне різке падіння ПІІ. Тобто для цього

періоду розвитку світової економіки характерна четверта

міжнародна хвиля підйому і падіння ПІІ: з підйомом у

2005—2008 рр. та падінням у 2009 р., потім з підйомом у

2010—2011 рр. та падінням у 2012 р., підйомом у 2013—

2015 рр. Вона відображає вплив світової економічної

кризи, яка почалась в США у 2007 році з невиплати іпо(

теки американськими громадянами. Проте криза надала

можливість компаніям(системним інтеграторам, провес(

ти злиття та поглинання, десять з яких у 2014 р. відбули(

ся за участю компаній, що базуються в Сполучених Шта(

тах.

Серед 10 самих розвинутих ТНК у 2014 році най(

більшу ефективність показала компанія Exxon Mobil, у

співвідношенні "прибуток/кількість працівників", де на

одного робітника приходиться 388.530 доларів прибут(

ку, тоді як у Walmart (7.437 доларів.

Світовий досвід переконує, що для макроекономіч(

ної стабілізації країн з перехідною економікою та їх інтег(

рації у світову економіку необхідні темпи зростання ВВП

не менше як 5—6 % у рік. У свою чергу для досягнення

цієї мети потрібні внутрішні інвестиції в економіку Украї(

ни на рівні 19—25 % ВВП, а ПІІ мають бути на рівні 10 %

валових внутрішніх інвестицій, тоді і Україна зможе зро(

бити ривок у своєму економічному розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації та інтернаціоналізації економі(

ки України, переходу до ринкових відносин, набула особ(

ливого значення інвестиційна діяльність, конкурентоспро(

можність. Вихід України на міжнародний ринок спонукає

використовувати не тільки матеріальні ресурси а й нема(

теріальні активи у майновому потенціалі. Тому нині зрос(

тає роль нематеріальних активів як джерел додаткового

прибутку та виграшу в конкурентній боротьбі як на внутрі(

шньому, так і на зовнішньому ринках.

Нематеріальні активи відіграють велику роль у конку(

рентоспроможності та капіталізації підприємств. У про(

відних країнах світу (США, Японія, країни ЄС) нематері(

альні активи займають велику частку в майні компаній та

забезпечують успішну конкуренцію на світовому ринку.

Тому правильне управління нематеріальними активами за(
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING STANDARDS FOR INTANGIBLE
ASSETS IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES

У статті здійснено порівняння бухгалтерського обліку нематеріальних активів за національними,
міжнародними стандартами та загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку. Прове�
дене порівняння П(С)БО 8 та МФСЗ 38 і ГААП США показало відмінності ведення бухгалтерського
обліку нематеріальних активів. На основі цього дослідження запропоновано шляхи вдосконалення
обліку нематеріальних активів в вітчизняній системі обліку. В сучасних умовах економіки важливу
роль на світовому ринку відіграють нематеріальні активи як показник конкурентоспроможності та
інвестиційної, інноваційної діяльності підприємства. На сьогодні нематеріальні активи займають
велику частку в структурі капіталу іноземних компаній. За допомогою нематеріальних активів ком�
панії провідних країн світу займають лідируючі позиції на ринку і становлять жорстку конкуренцію
тим компаніям, в яких частка нематеріальних активів набагато менша.

This article compares the accounting records of intangible assets according to national and international
standards and generally accepted accounting principles. The comparison of National Accounting
Standards 8 with International Financial Reporting Standards (IFRS) 38 and Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP) of the USA showed the differences in intangible assets accounting. On the basis of this
research there has been proposed some ways to perfect the intangible assets accounting in the national
accounting system. Under modern economic conditions the important role is played by intangible assets
as an indicator of enterprise's competitiveness and its investment and innovation activity. Nowadays,
intangible assets take a large place in the structure of foreign companies' capital. With the help of
intangible assets, world leading companies occupy the key positions in the world market and pose fierce
competition to those companies where the share of intangible assets is much smaller.
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лежить від правильної організації бухгалтерського обліку

нематеріальних активів, яка надає достовірну інформацію

про їхній стан не тільки керівникам підприємств, а й зару(

біжним партнерам та інвесторам. Нематеріальні активи є

одним із важливих об'єктів бухгалтерського обліку.

Одним із шляхів удосконалення бухгалтерського об(

ліку нематеріальних активів в Україні є вивчення між(

народного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО38) та

Загальноприйнятий принцип бухгалтерського обліку США

(ГААП) 142 "Гудвіл та інші нематеріальні активи" та їх зас(

тосування в вітчизняних підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем бухгалтерського обліку нема(

теріальних активів присвячені роботи таких вітчизняних і
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зарубіжних вчених: Дж. Р.Хітчнера, Н. Бонтіса, Т. Стюар(

та, Л. Едвінсона, С. Мелоуна, Р. Булиги, Т. Гараніної, віт(

чизняних: М. Бразілій, Л. Бражна, Ф. Бутинця, Л. Котенко,

Т. Польової та інших учених.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою написання статті є порівняння бухгалтерсько(

го обліку нематеріальних активів за національними, міжна(

родними стандартами та загальноприйнятими принципами

бухгалтерського обліку та вдосконалення обліку немате(

ріальних активів в вітчизняній системі обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Бухгалтерський облік нематеріальних активів Україні

регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерсь(

кого обліку 8 (П(С)БО 8) "Нематеріальні активи" та Подат(

ковим кодексом України. Іноземні компанії користуються

Міжнародним стандартом фінансової звітності 38 (МСФЗ

38) "Нематеріальні активи" та Загальними принципами об(

ліку США (ГААП) "Гудвіл та інші нематеріальні активи" 142.

Згідно з П(С)БО 8 нематеріальні активи — це немоне(

тарний актив, який не має матеріальної форми та може бути

ідентифікований [2].

За МСФЗ 38 нематеріальний актив — немонетарний

актив, який не має фізичної субстанції та може бути іден(

тифікований [3].

За Положенням "Гудвіл та інші нематеріальні активи" 142

поняття нематеріальних активів значно ширше, тому дуже ча(

сто активи, що не відносяться до нематеріальних у вітчизняно(

му обліку в системі обліку США є складовими нематеріальних

активів. Особливістю ГААП США є умовна класифікація не(

матеріальних активів на дві групи: ті, що можна конкретно виз(

начити, і ті, що неможливо точно ідентифікувати [9, с. 140].

У таблиці 1 розглянуто порівняння між П(С)БО 8,

МСФЗ 38 та ПСФЗ 142 у частині визнання, оцінки та шля(

хи отримання нематеріальних активів, що дозволить по(

бачити різницю національних стандартів з міжнародними

стандартами бухгалтерського обліку.

Відповідно до таблиці 1, П(С)БО 8 МСФЗ 38 та ПСФЗ

142 мають низку спільних та відмінних рис у П(С)БО 8 іден(

тифікація, визнання та первісна оцінка нині повністю співпа(

дає з МСБО 38 і ПСФЗ 142; придбані нематеріальні активи

зараховуються на баланс підприємства за первинною вар(

тістю, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих по(

датків, що не підлягають відшкодуванню, а також інших вит(

рат, пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, в

якому він придатний до використання за призначенням, а

відмінність полягає у шляху отримання та переоцінці нема(

теріальних активів [8, с. 66]. Шляхи отримання нематеріаль(

них активів у П(С)БО 8 набагато ширший ніж в МСФЗ 38 та

ПСФЗ 142; переоцінка в ПСФЗ 142 забороняється згідно

вимогами ГААП США на відмінно від П(С)БО 8 та МСФЗ 38.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів в П(С)БО

8, МСФЗ 38 та ПСФЗ 142 ведеться за групами. В таблиці 2

наведено порівняння класифікації нематеріальних активів

національних стандартів з міжнародними стандартами бух(

галтерського обліку.

Відповідно до таблиці 2, з наведеної в МСБО 38 кла(

сифікації видно, що вона дещо відрізняється від наведе(

них груп нематеріальних активів в П(С)БО 8, але теж зво(

диться до переліку видів нематеріальних активів з метою

привласнення їм облікового рахунку. Що стосується

П(С)БО 8, то облік ведеться щодо кожного об'єкта за гру(

пами, а в МСБО 38 не визначається [11, с. 141].

Для того, щоб якось сконструювати креативність бізне(

су і сприяти стійкості його фінансовій моделі, ГААП класи(

фікував нематеріальні активи в рамках п'яти категоріях (табл.

2). ГААП дає пояснення та приклади за кожним з цих кате(

горій. Примітно, що сукупність робочої сили виключається з

числа нематеріальних активів, оскільки не задовольняє кри(

терію. Компанія може мати кращих і високооплачуваних пра(

цівників в світі, але вони втрачають свою значимість і цінність,

будучи відокремленими від бізнесу даної компанії [12, с. 13].

В Україні Податковим кодексом України [1] передба(

чено, що термін корисного використання встановлюється

відповідно до групи нематеріальних активів, яких визначе(

но шість, зокрема для кожної групи застосовуються стро(

ки, протягом яких нараховується амортизація, що зазначені

у правовстановлюючому документі. В деяких групах (чет(

верта та п'ята) зазначено мінімальний строк, протягом яко(

го нараховується амортизація: відповідно не менш як 5 років

та не менш як 2 роки. В той же час, якщо відповідно до пра(

вовстановлюючого документа строк дії права користуван(

ня нематеріального активу не встановлено, такий строк корис(

ного використання визначається платником податку само(

стійно, але не може становити менше двох та більше 10 років.

Таблиця 1. Порівняння визнання, оцінки та шляхи отримання нематеріальних активів
у П(С)БО 8, МСФЗ 38 та ПСФЗ 142

Джерело: складено за [2; 4; 11; 13].

Ознака П(С)БО8 
«Нематеріальні активи» 

М(С)БО38 
«Нематеріальні активи» 

ПСФЗ 
«Гудвіл та інші нематеріальні 

активи» 142 
Ідентифікація Ідентифікувати так, щоб 

відокремлювати від гудвілу 
Ідентифікувати так, щоб 
відокремлювати від гудвілу 

Ідентифікувати так, щоб 
відокремлювати від гудвілу 

Визнання  Одержання майбутніх економічних 
вигод, вартість може бути 
достовірно визначена 

Одержання майбутніх 
економічних вигод та 
собівартість активу можна 
достовірно оцінити 

Одержання майбутніх 
економічних вигод, вартість не 
можна достовірно оцінити 

Первинна 
оцінка  

Нематеріальний актив потрібно 
оцінювати за справедливою 
собівартістю 

Нематеріальний актив слід 
первинно оцінювати за 
собівартістю 

Нематеріальний актив потрібно 
визнавати окремо по його 
справедливій вартості 

Шляхи 
отримання  

Отриманий в результаті розробки;
за оплату грошовими коштами;  
обмін на подібний актив;  
обмін на не подібний актив; 
безоплатно отриманий; 
як внесок до статутного капіталу; 
через об’єднання підприємств 

Окреме придбання.
Придбання як частина 
об’єднання бізнесу. 
Придбаний шляхом 
державних грантів. 
Отримання шляхом обміну 

Придбання за грошові кошти. 
Придбання як частина об’єднання 
бізнесу 

Переоцінка Підприємство/установа може 
здійснювати переоцінку за  
справедливою вартістю на дату 
балансу тих нематеріальних 
активів, щодо яких існує активний 
ринок 

Модель переоцінки 
застосовується після того, як 
актив було первинно визнано 
за собівартістю  

Згідно з вимогами Гаап США 
переоцінка нематеріальних 
активів забороняється, що 
збільшує вартість 
нематеріального активу 
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Однак у П(С)БО 8 також вказано, що нематеріальні активи

з невизначеним строком корисного використання аморти(

зації не підлягають. Така неконкретність викликає багато

питань у бухгалтерській практиці [7].

Щодо методів амортизації нематеріальних активів, то

як податковим законодавством, так і П(С)БО 8 передбаче(

но, що можуть застосовуватися усі п'ять методів амортизації,

якщо їх застосування є доцільним. При неможливості виз(

начення умов отримання майбутніх економічних вигід пере(

вага має віддаватися прямолінійному методу. В цьому по(

лягає основна відмінність принципів американського та ук(

раїнського обліку нематеріальних активів. З одного боку,

українське законодавство припускає набагато більше мож(

ливостей для планування амортизаційних відрахування з не(

матеріальних активів, в той час як американська система об(

межена двома методами. З іншого боку, відмінності в амор(

тизаційній політиці підприємств одного виду економічної

діяльності сприятиме погіршенню конкурентних переваг од(

ного з них, але в той же час надаватиме більше альтернатив

для покращення фінансового становища компаній [7].

На відміну від основних засобів, для списання нематеріаль(

них активів не потрібно очікувати їх повного фізичного зносу

або продажу. Переважно списання здійснюється при досягненні

нульової вартості, за винятком випадків, коли існує невідмовне

зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкту на(

прикінці строку його корисного використання та коли ліквіда(

ційна вартість може бути визначена на підставі інформації існу(

ючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме

наприкінці строку корисного використання цього об'єкта [9].

У таблиці 3 наведено порівняльну характеристику,

щодо нарахування амортизації та строку корисного вико(

ристання об'єкта нематеріальних активів у П(С)БО 8, МСФЗ

38 та ПСФЗ 142.

Відповідно до таблиці 3, було виявлено кілька протиріч

між чинними П(С)БО і відповідними їм МСБО. Протиріччя

пов'язані з тим, що деякі вимоги або підходи, викладені в

П(С)БО, відрізняються чи суперечать вимогам і підходам, яких

вимагають МСБО. Яскравий приклад таких протиріч — підхід

до нарахування амортизації. П(С)БО 7 "Основні засоби" про(

понує п'ять методів амортизації і, як альтернативу, дозволяє

використання методів амортизації, передбачених податковим

законодавством. МСБО 16 "Основні засоби" пропонує зас(

тосовувати різноманітні методи амортизації до суми активу,

що підлягає амортизації, протягом строку корисної експлуа(

тації цього активу. Згідно з МСБО метод амортизації має

відображати модель, за якою економічні вигоди від активу

споживаються підприємством. У цьому випадку податкові

методи амортизації можуть бути недоречними, оскільки вони

призначені для цілей оподаткування [8, с. 67].

Згідно з МСФЗ 142 нематеріальні активи з обмеженим

терміном служби амортизація нараховується протягом

всього терміну використання прямолінійним методом, крім

ситуації, коли для цілей достовірного представлення да(

них про діяльності компанії доцільніше використання іншо(

го методу. Розрахунок амортизації нематеріальних активів

прямолінійним способом здійснюється рівними частками

протягом всього терміну використання. Причому характер(

ним є її розрахунок за всіма видами амортизованих нео(

боротних (довгострокових) активів в кінці звітного періо(

ду (кварталу, року) на дату складання звітності [10, с. 27].

У міжнародній практиці в нематеріальних активах ви(

діляють гудвіл (ділова репутація) — це різниця між ціною,

заплаченої за підприємство, придбане на аукціоні або за

конкурсом, і оцінкою вартості його майна [6, с. 154].

Згідно з МСФЗ 3 гудвіл це актив, який втілює у собі

майбутні економічні вигоди, що виникають від інших ак(

тивів, придбаних в об'єднанні бізнесу, які неможливо інди(

відуально ідентифікувати та окремо визнати [5].

Гудвіл (вартість ділової репутації) — нематеріальний актив,

вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та

балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майно(

вого комплексу, що виникає в результаті використання кращих

управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, по(

слуг, нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амор(

тизації і не враховується під час визначення витрат платника

податку, щодо активів якого виник такий гудвіл [1].

П(С)БО 19 Гудвіл — перевищення вартості придбання

над часткою покупця у справедливій вартості придбаних

ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених

зобов'язань на дату придбання [3].

 У зарубіжній практиці існують різні методи обліку та

оцінки гудвілу: метод капіталізації, тобто відображення в

складі активів без амортизації; метод капіталізації з по(

дальшою періодичною амортизацією; негайне списання за

рахунок власного капіталу. В Україні гудвіл не ідентифі(

кують. У міжнародній практиці бухгалтерського обліку

питання щодо відображення гудвілу досить складний і ви(

рішується в різних країнах по(різному [6, с. 154—155].

ВИСНОВКИ
У ході проведеного дослідження різних стандартів бух(

галтерського обліку було виявлено суттєві відмінності у

шляху отримання, переоцінці, класифікації, строку корис(

ного використання та амортизації нематеріальних активів.

Порівняльний аналіз національних та міжнародних стан(

дартів показує, що МСБО 38 є базою для інших стандартів.
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Таблиця 2. Порівняння класифікації нематеріальних активів у П(С)БО 8, МСФЗ 38 та ПСФЗ 142

Джерело: складено за [2; 4; 12, с.13].

К
ла
си
фі
ка
ці
я 

П(С)БО 8 МСФЗ 38 ПСФЗ 142 
- права користування природними 
ресурсами; 
- права користування майном; 
- права на комерційні позначення; 
- права на об'єкти промислової 
власності; 
- авторське право та суміжні з ним 
права; 
- інші нематеріальні активи 

- назви брендів;
- заголовки та назви видань; 
- комп'ютерне програмне забезпечення; 
- ліцензії та привілеї; 
- авторські права, 
 - патенти та інші права на промислову власність, 
права на обслуговування та експлуатацію; 
- рецепти, формули, моделі, проекти та прототипи;  
- нематеріальні активи на етапі розробки 

Нематеріальні активи: 
- пов’язані з маркетингом; 
- пов’язані з клієнтами; 
- пов’язані з мистецтвом; 
- засновані на договорах; 
- засновані на технологіях 
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Таблиця 3. Порівняльна характеристика, щодо нарахування амортизації та строку корисного
використання об'єкта нематеріальних активів у П(С)БО 8, МСФЗ 38 та ПСФЗ 142

Джерело: складено за [1; 4; 7].

Система 
обліку Термін корисного використання Метод амортизації Нарахування амортизації 

П(С)БО 8 Строк корисного використання обмежується 
тим, що зазначений у правовстановлюючому 
документі; для 4 і 5 груп – відповідно не менше 
5 і 2 років; в інших випадках – 10 років. Якщо 
відповідно до правовстановлюючого документа 
строк дії права користування нематеріального 
активу не встановлено, такий строк корисного 
використання визначається платником податку 
самостійно, але не може становити менше двох 
та більше 10 років 

Прямолінійний метод.
Метод зменшення 
залишкової вартості. 
Метод прискореного 
зменшення 
залишкової вартості. 
Кумулятивний метод. 
Виробничий метод 
 

Відповідно до п. 25 – нарахування 
амортизації здійснюється протягом 
строку їх корисного використання, 
який встановлюється підприємство при 
визнанні цього об’єкта активом (при 
зарахуванні на баланс) 

МСБО 38 Термін корисного використання обмежений 
строком отримання економічних вигод від 
нематеріального активу; якщо його неможливо 
визначити, то приймається термін у 20 років 

Виключно 
прямолінійний метод 

Відповідно до п. 97 – нарахування 
амортизації слід починати, коли цей 
актив є наявним для використання 

МСФЗ 142 Термін корисного використання чітко не 
визначено; залежить від терміну, протягом 
якого актив приносить економічні вигоди 

Основний – лінійний;
в деяких випадках – 
кумулятивний 

Амортизація нараховується протягом 
всього терміну корисного 
використання 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах політичної та економічної нестабільності в

Україні, військових дій на сході, неефективного та вибір(

кового впровадження реформ, сектори національної еко(

номіки є слабкими та неконкурентоспроможними на міжна(

родному ринку. Однією з ключових складових українсь(
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Статтю присвячено дослідженню інноваційного розвитку аграрного сектору національної еко�
номіки в умовах інтеграції. Розкрито сутність поняття "аграрний сектор" та основи його фінан�
сового регулювання. Проведено оцінку сучасної структури експорту аграрної продукції на євро�
пейський ринок. Проаналізовано особливості функціонування організаційно�правового меха�
нізму підтримки аграрного сектору в Україні. Обгрунтовано пропозиції щодо стимулювання
розвитку сільськогосподарської діяльності, в частині виробництва екологічно чистої продукції
та забезпечення продовольчої безпеки. Визначено перспективи розвитку системи фінансово�
го регулювання інноваційної діяльності у аграрному секторі України в умовах інтеграційних про�
цесів.

The article is devoted to the research of innovative development of the agrarian sector of the
national economy in terms of integration. The essence of the concept "agrarian sector" and the basis
of its financial regulation are revealed. An estimation of the modern structure of export of agrarian
products to the European market is carried out. The peculiarities of functioning of the organizational
— legal mechanism of support of agrarian sector in Ukraine are analyzed. The proposals on stimulating
agricultural activity development, in the part of production of environmentally friendly products and
ensuring food security are substantiated. The prospects of the financial regulation of innovation
activity in the agrarian sector of Ukraine in the conditions of integration processes are determined.
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кого експорту та джерелом надходження іноземної валю(

ти є продукція аграрного сектору, яка на сьогодні складає

значну частку в структурі національного виробництва.

Аграрний сектор є важливим елементом української еко(

номіки, від рівня розвитку якого залежить економічна

стабільність, зростання добробуту, якості життя населен(
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ня та продовольча безпека держави загалом. У сфері

сільського господарства спостерігається активізація роз(

витку на основі впровадження інновацій та передових тех(

нологій. Однак аграрний сектор може ефективно сприяти

відновленню вітчизняної економіки, забезпечити реаліза(

цію національних інтересів країни лише за умови підвищен(

ня конкурентоспроможності на світових ринках. Тому дер(

жаві необхідно сформувати його стратегію підтримки з

метою стимулювання подальшого розвитку та зростання

ефективності, шляхом застосування нових дієвих інстру(

ментів фінансового регулювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній економічній науці значна увага приділяєть(

ся змінам, що відбулися та продовжують відбуватися в

сільському господарстві України, при чому аналізуються

позитивні зрушення, спричинені формуванням організац(

ійно(економічних структур ринкового типу та потенціал

фінансового стимулювання підприємницьких ініціатив у

цьому секторі. Зазначені проблеми були об'єктом науко(

вих пошуків як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зок(

рема, доцільно виокремити праці Андрійчука В.Г., Борей(

ко В.І., Варналія З.С., Дація О.І., Дем'яненко М.Я., Кири(

люка Є.М., Краснової В.В., Лупенко Ю.О., Міщенко H.M.,

Mиxасюка І.Р., Могильного О.М., Пишка Б.І., Сеперовича

Н.В., Ульянченка Ю.О. Попри значну кількість публікацій

нові реалії функціонування національної економіки в кон(

тексті посилення євроінтеграційних трендів зумовлюють

потребу у подальших наукових дослідженнях та обгрунту(

ванні пропозицій щодо вирішення проблем організації і уп(

равління інноваційною діяльністю, а також інноваційного

розвитку сільськогосподарського виробництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування теоретичних і методич(

них принципів фінансового регулювання інноваційного

розвитку аграрного сектору в Україні та практичних реко(

мендацій щодо підвищення його ефективності в умовах

євроінтеграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Узагальнюючи наукові погляди щодо тлумачення сут(

ності поняття "аграрний сектор" потрібно зауважити, що

існують різні підходи щодо його визначення. Зокрема Н.

Гончарук трактує аграрний сектор економіки як сукупність

взаємопов'язаних галузей сільського господарства і фун(

кціонально пов'язаних обслуговуючих формувань, які за(

довольняють потребу в продуктах харчування і сировини

для переробної промисловості, зорієнтованих на загаль(

ний результат — нарощування обсягів виробництва кон(

курентоспроможної продукції, забезпечення продоволь(

чої безпеки країни [4, с. 21—22]. Виходячи з цього, досл(

ідниця до системи аграрного сектора економіки, крім

сільськогосподарських підприємств (акціонерних това(

риств, товариств з обмеженою відповідальністю, сільсько(

господарських кооперативів, приватних підприємств),

інших формувань, селянських (фермерських) господарств,

обслуговуючих підприємств і організацій тощо, включає

також заклади аграрної освіти, наукові, науково(дослідні

установи та центральні і місцеві органи управління аграр(

ним сектором економіки.

Дещо інший підхід до визначення аграрного сектора

економіки пропонує І. Сурай, яка визначає його в широко(
му і вузькому контексті. У широкому розумінні аграрний

сектор економіки охоплює всі підприємства України неза(

лежно від форми власності і організаційно(правової фор(

ми, що виробляють сільськогосподарську продукцію й

продукти її первинної переробки, та пов'язані з ними об(

слуговуючі підприємства, а також організації (установи),

що здійснюють розробку та реалізацію державної аграр(

ної політики. У свою чергу, у вузькому розумінні — це

тільки сектор економіки, що охоплює всі підприємства, що

виробляють сільськогосподарську продукцію, здійснюють

її первинну переробку та обслуговують зазначені проце(

си. Тобто акцентується на необхідності розмежування по(

нять "агропромисловий комплекс" і "аграрний сектор еко(

номіки" [15, с. 6].

На нашу думку, аграрний сектор можна визначити як

сектор національної економіки, що охоплює всю сукупність

підприємств, які займаються виробництвом сільськогоспо(

дарської продукції та її первинною переробкою, обслуго(

вуючих підприємств та науково(дослідної інфраструктури.

До останньої відносимо освітньо(наукові заклади, що є

профільними у цій галузі, зокрема аграрні університети,

тощо, а обслуговуючі підприємства — це виробники

сільськогосподарської техніки. Водночас органи регулю(

вання розглядаємо окремо за принципом виділення керо(

ваної системи (агрокомплекс) та керуючої (безпосередньо

державні та місцеві органи влади і управління), що здійсню(

ють регулюючий вплив.

У сучасних умовах аграрний сектор займає чільне

місце в структурі економіки України. Сільськогосподарсь(

ка галузь для держави завжди була пріоритетною сферою

як для зовнішньоекономічного, так і для внутрішньо(еко(

номічного розвитку, адже вона є основою самодостатності

країни і суспільства.

Аналіз офіційної статистичної інформації дає підста(

ви стверджувати, що Україна є одним із провідних вироб(

ників сільськогосподарської продукції в світі, не лише за(

безпечуючи потреби вітчизняного ринку, але також успіш(

но експортуючи продовольчу та сільськогосподарську про(

дукцію. Так, експорт аграрної продукції до ЄС за 2016 рік

збільшився на $68,2 млн порівняно з 2015 р. У минулому

році до країн(членів Євросоюзу підприємствами вітчизня(

ного агрокомплексу було поставлено продукції на загаль(

ну суму $4,12 млрд, що становить 26,6% від всього аг(

рарного експорту країни [16].

Заслуговує на увагу й структура експорту на європейсь(

кий ринок. Так, найбільше до країн ЄС було експортовано

такої продукції [16]:

— зернові злаки (кукурудза, пшениця, ячмінь) — на

$1,28 млрд;

— олія (соняшникова, ріпакова, соєва) — на $1,19 млрд;

— насіння олійних культур (насіння свиріпи або ріпа(

ку, соєві боби, насіння соняшнику) — на $587,5 млн;

— залишки і відходи харчової промисловості (макуха

та інші тверді відходи, одержані під час добування соняш(

никової олії, соєвої олії, відходи від виробництва крохма(

лю, цукру, буряковий жмих тощо) — на $439,2 млн.

Назагал обсяги виробництва валової сільськогоспо(

дарської продукції з початку незалежності України мали

як негативну, так і позитивну динаміку, так до 2000 р. спо(

стерігався спад, що пояснюється ринковою трансформа(

цією держави, проте з 2000 р. і до сьогодні відбувається

зростання обсягів валової продукції сільського господар(

ства [5].

Вважаємо, що для підтримки експортного потенціалу

аграрного сектору та забезпечення ефективного функціо(

нування виробників необхідна активізація державного ре(

гулювання аграрної сфери, зокрема в частині використан(

ня інструментів фінансового регулювання.

Так, В. Андрійчук вважає, що державне регулювання

аграрної сфери представляє систему економічних, фінан(

сових, правових, організаційних і соціальних заходів, що
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здійснюються державою для ефективного і стабільного

розвитку аграрного виробництва та повного забезпечення

населення якісним продовольством за прийнятними рин(

ковими цінами [1, с. 56]. Тобто у зазначеному тлумаченні

робиться акцент на продовольчій безпеці. Більш загальне

визначення наводить О. Зінченко, який стверджує, що дер(

жавне регулювання аграрної сфери економіки є системою

заходів впливу з метою створення оптимальних умов роз(

витку [9, с. 82—83].

Заслуговує на увагу й наступна дефініція [14]: держав(

не регулювання аграрного сектора економіки — це су(

купність організаційних, правових, економічних та соціаль(

них заходів фінансової політики держави, спрямованих на

створення ефективного, стабільного та сталого розвитку

багатофункціонального сільського господарства з метою

забезпечення продовольчої безпеки країни та зміцнення

її конкурентної позиції на світовому ринку сільськогоспо(

дарської продукції.

Зауважимо, що нормативно(правова база державно(

го регулювання аграрного сектора формується на основі

Конституції України, Господарського та Податкового ко(

дексів, Законів України "Про засади державної регулятор(

ної політики у сфері господарської діяльності", "Про ко(

лективне сільськогосподарське підприємство", "Про охо(

рону земель", "Про основні засади державної аграрної

політики на період до 2015 року", розпорядження КМУ

"Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору еко(

номіки на період до 2020 року".

Однак вагомою перешкодою для функціонування і

успішного розвитку аграрного сектору, зокрема врахову(

ючи необхідність імплементації Угоди про асоціацію з ЄС

на вигідних для України умовах, є недосконалість норма(

тивно(правових актів щодо реалізації аграрної політики

держави. Тому їх потрібно переглянути та сформувати нор(

мативно(правову базу, яка б захищала інтереси сільсько(

господарських товаровиробників на основі гармонізації

вітчизняного законодавства з європейським. Особливість

функціонування організаційно(правового механізму для

підтримки та розвитку аграрного сектору в Україні поля(

гає у відсутності законів належної якості з цього питання,

а також невиконання вже прийнятих інших нормативно(

правових актів, що вказує на низьку виконавчу дисципліну

в органах державної влади та управління, що в свою чергу

знижує ефективність реалізації фінансового регулювання

та зменшує "простір" для інноваційних ініціатив підпри(

ємців.

Метою використання інструментів фінансового регу(

лювання аграрного сектора має бути досягнення конкурен(

тного рівня розвитку сільського господарства та розши(

рення експортного потенціалу суб'єктів агробізнесу, для

забезпечення продовольчої безпеки, як елемента еконо(

мічної безпеки країни в цілому.

У процесі регулювання держава значну увагу приділяє

підтримці аграрного сектору, цілями якої є також збалан(

сованість експорту та імпорту, зменшення безробіття та

сталий соціально(економічний розвиток країни. Одними з

методів державного регулювання аграрного сектору є ма(

теріальне стимулювання, фінансування, санкції за право(

порушення, прогнозування, планування і програмування та

кредитування.

Власне фінансове регулювання — це уже сукупність

лише інструментів фінансового характеру, які застосову(

ються з метою впливу на діяльність суб'єктів господарю(

вання, зокрема у аграрному секторі. Фінансове регулю(

вання аграрного сектору економіки України здійснюється

в першу чергу для збільшення обсягу виробництва

сільськогосподарської продукції за допомогою стимулю(

вання фінансового потенціалу аграрних підприємств.

Зважаючи на те, що сільське господарство є багато(

функціональним, адже реалізує сукупність соціально важ(

ливих для будь(якого суспільства функцій підтримки соці(

альної та економічної життєдіяльності сільських територій,

забезпечення продовольчої безпеки країни, то воно потре(

бує значної підтримки з боку держави, яка повинна поля(

гати, перш за все, у податковому стимулюванні. Зауважи(

мо, що податкова політика регулювання розвитку аграр(

ного сектору України передбачає встановлення спеціаль(

них податкових режимів для окремих категорій її суб'єктів,

які різняться за галузевою ознакою, територіальним роз(

міщенням і розміром підприємств. Кінцевою метою подат(

кового регулювання та застосування відповідних інстру(

ментів стимулювання ділової активності аграрних суб'єктів

господарювання є акумулювати на основі розширення їх

діяльності грошові кошти у бюджети через сплату податків

та зборів.

Протягом останніх років з метою стимулювання роз(

витку вітчизняних підприємств аграрного комплексу зас(

тосовувалися заходи щодо використання спеціальних ре(

жимів оподаткування. Такі режими передбачали пільги зі

сплати податку на додану вартість та фіксований сільсько(

господарський податок. Фіксований сільськогосподарсь(

кий податок — це податок, який не змінювався протягом

терміну визначеного Законом з питань оподаткування

фіксованим сільськогосподарським податком і справляв(

ся з одиниці земельної площі [8].

На сьогоднішній день внесені зміни до законодавства

і ЗУ "Про фіксований сільськогосподарський податок"

втратив чинність. З 1 січня 2017 року набув чинності Закон

України "Про внесення змін до Податкового кодексу Ук(

раїни та деяких законодавчих актів України щодо забез(

печення збалансованості бюджетних надходжень у 2017

році", яким регламентовано ряд змін до Кодексу в частині

врегулювання окремих питань, пов'язаних із скасуванням

спеціального режиму. Починаючи з 01.01.2017 у зв'язку із

скасуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ усі

сільсько(господарські виробники, які зареєстровані як

суб'єкти спеціального режиму оподаткування, переведені

на загальну систему оподаткування ПДВ [8].

Зокрема було передбачено такі зміни [8]:

— скасування реєстрації суб'єктів спеціального режи(

му та переведення їх на загальну систему оподаткування;

— закриття рахунків в системі електронного адміні(

стрування ПДВ, які додатково відкриті сільськогоспо(

дарським товаровиробникам, відповідно до пункту 2001.2

статті 2001 Податкового Кодексу України;

— обмеження терміну реєстрації податкових наклад(

них, складених сільськогосподарськими виробниками за

операціями з постачання сільськогосподарських товарів/

послуг в межах спеціального режиму (до 15 січня 2017 року

включно);

— перенесення від'ємного значення різниці між подат(

ковими зобов'язаннями та податковим кредитом, що сфор(

мувалася в результаті здійснення сільськогосподарської

діяльності, до податкової декларації з податку на додану

вартість, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

Вважаємо, що ці зміни мають достатньо суперечливий

характер, а їх вплив на підвищення ефективності податко(

вого регулювання можна буде оцінити лише у перспективі.

У свою чергу бюджетними інструментами стимулюван(

ня розвитку сільського господарства є: державні закупівлі,

підготовка кадрів, фінансова підтримка заходів, кредиту(

вання підприємств аграрного комплексу, компенсація ча(

стки витрат на страхування, субсидії та капітальні вкладен(

ня, екологічні програми тощо.

Доцільно відзначити, як вагомий крок, те, що з 1 січня

2017 року по 1 січня 2022 року уряд запровадив як інстру(
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мент з метою удосконалення діючої системи фінансового

регулювання аграрного сектору, бюджетну дотацію для

розвитку сільськогосподарських товаровиробників та сти(

мулювання виробництва сільськогосподарської продукції,

обсяг коштів якої склав 4000 млн гривень (у 2017 році) [12].

Встановлено, що право на її отримання мають сільсько(

господарські товаровиробники — платники податку на

додану вартість. Поширюється бюджетна дотація на: тва(

ринництво, вирощування фруктів, ягід, винограду, горіхів,

овочів, тютюну та цукрового буряку. Бюджетна дотація

буде виплачуватися щомісячно в автоматичному режимі

пропорційно до сплаченої суми ПДВ у межах виділених що(

місячних асигнувань. Метою використання бюджетних

коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогоспо(

дарської продукції, підвищення продуктивності в сільсько(

му господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та за(

безпечення продовольчої безпеки, що в цілому розцінює(

мо, як важливий елемент реалізації стратегії розвитку сек(

тору.

Також з метою ефективного розвитку сільського гос(

подарства важливо зміцнити продовольчу безпеку країни,

про що уже зазначалось вище. Продовольча безпека —

це такий рівень продовольчого забезпечення населення,

який гарантує соціально(політичну стабільність у

суспільстві, розвиток нації, стійкий економічний розвиток

[3, с. 62—70]. Необхідність забезпечення продовольчої

безпеки України вимагає підтримання належного рівня

"незалежності" продовольства, що власне передбачає ви(

користання державної підтримки вітчизняних виробників

сільськогосподарської продукції та застосування заходів

імпортного контролю для захисту національних виробників

від іноземної конкуренції. Рівень продовольчої безпеки

характеризується як достатнім самозабезпеченням про(

дуктами харчування, так і наявністю коштів для їх імпорту

в необхідних обсягах за умов потреби. Від стану аграрно(

го комплексу безпосередньо залежить рівень продоволь(
чої безпеки України, однак заходи протекціонізму у сучас(

них умовах реалізовувати стало складніше у зв'язку із дією

Угоди про асоціацію із ЄС, зокрема після її останньої ра(

тифікації у 2017 р.

На наш погляд, в Україні пріоритетним у розвитку аг(

рарного сектору має бути вирощування екологічно чистої

продукції, що може сформувати відповідні конкурентні

переваги на ринку ЄС. Існує ряд проблем, що пов'язані з

генною модифікацією продуктів харчування, низьким кон(

тролем якості в процесі виробництва продуктів харчуван(

ня, а також з погіршенням умов навколишнього середови(

ща. Вважаємо, у нинішній екологічній ситуації необхідно

"просувати" на ринок власне екологічні інновації. Еколо(

гічно(чиста продукція необхідна на кожному з етапів жит(

тя. Тобто продукти аграрного сектору повинні виготовля(

тися з екологічно чистих матеріалів і не містити речовин,

які можуть мати поганий вплив на здоров'я людини, техно(

логії, які використовуються для створення продукту по(

винні нести мінімальний негатив для навколишнього сере(

довища, пакувальні матеріали мають бути такими, що мож(

на утилізувати або повторно використати. Саме це забез(

печить унікальність та конкурентоздатність на міжнарод(

ному ринку української продукції.

Враховуючи те, що Україна прямує до членства в Євро(

пейському союзі, вільна торгівля мала б вирішити низку

економічних проблем та фінансових труднощів населен(

ня, адже вона означає скасування імпортних тарифів і квот

на торгівлю товарами. Однак сільськогосподарські това(

ри є винятком в угодах про вільну торгівлю Європейсько(

го Союзу, що пов'язано із забезпеченням положень

Спільної аграрної політики ЄС. Квоти Євросоюзу для Ук(

раїни є надто малими порівняно з можливостями українсь(

кого аграрного комплексу. Це є проблемою, адже спро(

можність експортувати значно більша, а оскільки квоти

незначні, вони абсолютно не відповідають торговим мож(

ливостям України, отже, вільна торгівля існує тільки в рам(

ках квот. Водночас у 2017 р. ЄС прийняв рішення розши(

рити квоти по деяких видах продукції. Так, Європейський

парламент на початку 2017 року проголосував за розши(

рення торгових преференцій для українських сільськогос(

подарських продуктів. Зокрема, преференцію отрима(

ли [7]: мед на 3 тисячі тонн; ячмінь, ячмінні борошна і гра(

нули на 350 тисяч тонн; виноградний сік — на 500 тонн;

овес — 4 тисячі тонн; кукурудза, кукурудзяна мука і гра(

нули — на 650 тисяч тонн; ячмінна крупа і борошно — на

7,8 тисяч тонн. Проте, загалом, політика ЄС залишається

дискримінаційною по відношенню до українських аграріїв,

що підтверджує необхідність підвищення ефективності

використання інструментів фінансового регулювання.

Так, з метою посилення конкурентних позицій на світо(

вому ринку, в цілому, за програмою Стратегії розвитку

сільського господарства України на період до 2020 року

розбудова конкурентоспроможного і стабільного сільсько(

го господарства є можливою лише за умови його перехо(

ду на інноваційний шлях розвитку. Останній передбачає

формування інвестиційно(інноваційної моделі сільського

господарства, фінансування розвитку матеріально(техні(

чної бази наукових установ агропромислового комплексу,

формування ринку інноваційної продукції, поглиблення

міжнародного співробітництва в інноваційній сфері. Ці

пріоритети є достатньо реалістичними з огляду на перс(

пективи реалізації, зокрема, зважаючи на позитивну ди(

наміку капітальних інвестицій у агросектор упродовж

2014—2016 рр. (рис. 1).

Як бачимо з рисунка 1, для капітальних інвестицій у

агросектор України протягом 2014—2016 рр. характерною

є тенденція до стрімкого зростання. Так, у 2015 р. обсяг

капітальних інвестицій становив 31,01 млрд грн, що на
61,5% перевищувало рівень 2014 р. У 2016 р. капітальні

інвестиції у національний агросектор збільшилися до 51,31

млрд грн (на 65,5% порівняно з попереднім роком). Таке

зростання спричинене, в основному, відносною стабіліза(

цією економічної ситуації у 2016 р. порівняно із 2014 р. та

частковим задоволенням відкладеної потреби в інвестиці(

ях впродовж 2014—2015 рр., коли економічна та політич(

на нестабільність суттєво знизили інвестиційну активність

в агросекторі. Загалом, частка капітальних інвестицій в

агросектор у їх загальному обсязі становила 14,28% у 2016

р. (для порівняння: у 2014 р. — 8,75%, у 2015 р. — 11,35%)

[5].

Зауважимо, що серед капітальних інвестицій у

сільське, лісове та рибне господарство у 2016 р. 98,3%

припадало саме на сільське господарство. В основно(

му, залучені кошти спрямовувалися на модернізацію за(

старілого обладнання та виробничого устаткування, а

також на будівництво нових потужностей (соєперобних

заводів, елеваторних комплексів для прийому, перероб(

ки та відвантаження агропромислової продукції на екс(

порт).

Водночас загальний обсяг капітальних інвестицій в аг(

рарний сектор економіки в січні — березні 2017 року зріс

до 10,9 млрд грн або на 57,9% в порівнянні з аналогічним

періодом 2016 року. Зважаючи на зазначене, можна

стверджувати, що аграрний комплекс України на сьогодні

є одним з ключових секторів української економіки і при(

носить 12% ВВП [10]. Сільське господарство для України

є одним із важливих джерел надходження іноземної ва(

люти, що зміцнює гривню.

Для розширення частки на міжнародному ринку в аг(

ропромисловій сфері Україні необхідно використовувати
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новітні технологічні розробки. Однак на сьогодні відсоток

застосування високих технологій в українському агросек(

торі є низьким — близько 10—15%, що надто мало по(

рівняно зі світовими лідерами. Безумовно, конкурентною

перевагою є володіння технологією, адже нові технології

є економічно вигідними, а також вони зберігають довкіл(

ля, що в тому числі становить інтерес для країн ЄС. Украї(

нських фермерів цікавить питання забезпеченості кваліф(

ікованих трудових ресурсів, мінімізації часу, якості по(

сівного матеріалу, техніки та палива, адже нові технології

дають можливість максимізувати показники врожайності

та знизити собівартість продукції.

Відтак фінансове регулювання інноваційного роз(

витку аграрного сектору повинне відбуватися з ураху(

ванням того, що останній необхідно здійснювати в та(

ких напрямах, як: впровадження новітніх технологічних

схем виробництва для заощадження енергій та ресурсів,

покращення грунтів якісними, новими видами органіч(

них добрив, використання високопродуктивних сортів

сільськогосподарських культур, технологічне пере(

озброєння підприємств, відновлення на новій техно(

логічній основі потужностей підприємств тракторного та

сільськогосподарського машинобудування, застосуван(

ня новітніх ресурсозберігаючих систем, машин та ме(

ханізмів, застосування біотехнології та комп'ютерної

техніки у виробничому процесі, створення інноваційно(

орієнтованих корпорацій, промислово(фінансових груп,

аграрно(промислових холдингових компаній, науково(

технічних центрів, технопарків і лізингових фірм зі спри(

ятливими умовами для фермерів.

Водночас із залученням інновацій зросте продук(

тивність сектору з мінімальними ресурсними витрата(

ми. Наприклад, на світовому ринку сільського госпо(

дарства популярний контроль за використанням пали(

ва — GPS(трекінг. Застосування цієї технології дозво(

ляє контролювати та автоматизувати рух техніки в ре(

жимі реального часу, а також контролювати витрати на

кожен літр палива. Безпілотні літальні апарати (дрони)

сьогодні відіграють особливо важливу роль у сільсько(

му господарстві, бо вони в змозі швидко збирати і об(

робляти дані. За допомогою дронів в агросекторі праг(

нуть досягти зменшення фінансових витрат, наприклад,

заощадити можна під час посіву, коли насіння або па(

ростки завантажуються в спеціальні контейнери, які

розпорошуються на полі саме за допомогою безпілот(

ника, що було б актуальним у вітчизняному госпо(

дарстві.

Ефективне впровадження технологічних рішень у ви(

робничі процеси може відбуватись лише за умови партнер(

ства між державою, бізнесом та розробниками нових

рішень на основі передбачених у чинному законодавстві

відповідних бюджетних і податкових стимулів. Для засто(

сування інновацій в аграрному секторі необхідно завер(

шити земельну реформу, створити іпотечні механізми кре(

дитування сільськогосподарського бізнесу, необхідне

впровадження інновацій, технологічне переоснащення ви(

робництва, маркетингове дослідження інновацій, пол(

іпшення фінансування галузі за рахунок бюджетних коштів

та позабюджетних асигнувань в межах цілісної системи

фінансового регулювання аграрного сектору як одного із

провідних секторів національної економіки.

Як відомо у 2001 році в Україні було введено мора(

торій на відчуження сільськогосподарських угідь. Міжна(

родний валютний фонд очікує затвердження Верховною

Радою України законопроекту щодо скасування морато(

рію на продаж земель сільськогосподарського призначен(

ня, попри те, що Верховна рада прийняла законопроект

щодо продовження мораторію до 1 січня 2018 року. Це

означає, що власники земельних часток (паїв) тимчасово

не можуть укладати договори про купівлю(продаж, дару(

вання земельної ділянки (паю) або іншим способом відчу(

жувати ці землі, так як лише дозволяється передавати паї

у спадщину та продаж земельних ділянок для державних і

громадських потреб, також можна здавати паї в оренду,

обмінювати на іншу земельну ділянку. Згідно із законо(

давством, під мораторій підпадають сільськогосподарські

угіддя у державній та комунальній власності (10,5 млн га).

В Україні це понад 96% сільськогосподарських земель,

тобто проблема безпосередньо стосується щонайменше

16% громадян. Найбільша кількість підмораторних земель

перебуває у власності пайовиків — близько 68% [13]. Гро(

мадяни не можуть розпоряджатися цими землями на влас(

ний розсуд, відтак мораторій стримує розвиток територі(

альних громад та сільського господарства, оскільки він

перешкоджає перерозподілу земельних ресурсів до більш

ефективного власника та виробника, знижує ціну оренди

та доходи власників, що стратегічно негативно впливає на

галузь та економіку України в цілому.

Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій в агросектор України у 2014—2016 рр.

Джерело: побудовано за даними: [5].
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ВИСНОВКИ
Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної

сільськогосподарської продукції передбачає активне впро(

вадження інноваційних технології у веденні аграрного

бізнесу, що й повинно бути метою фінансового регулюван(

ня. Інноваційний розвиток супроводжується оновленням

науково(інформаційної, технічної та технологічної бази.

Передумовою успішного розвитку сільськогосподарського

виробництва є збільшення інвестування інноваційних про(

ектів, а також їх концентрація на стимулюванні розробки

та впровадження інноваційних продуктів. Незважаючи на

проблеми, властиві нинішньому етапу розвитку сільсько(

господарського виробництва, Україна повинна розвивати

виробничі потужності сектору, щоб у перспективі вітчиз(

няні продукти могли вийти на світовий ринок і конкурува(

ти з аналогами, зайнявши власну ринкову нішу. Водночас

розвиток аграрного сектору України є основою економіч(

ної стабільності, зростання рівня добробуту та якості жит(

тя населення й забезпечення продовольчої безпеки дер(

жави загалом.

Відтак формування збалансованої системи фінансо(

вого регулювання аграрного сектору на основі узго(

дженого й науково(обгрунтованого застосування бю(

джетних та податкових інструментів дасть змогу у довгос(

троковій перспективі, сформувавши один із базових кон(

курентоспроможних структурних елементів національної

економіки, сприяти досягненню цілей соціально(економі(

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

У лісовому господарстві України мають місце про(

блеми, які пов'язані як з високим рівнем фізичного
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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОJІННОВАЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
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FORMATION OF AN INVESTMENT AND INNOVATION STRATEGY FOR FORESTRY
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF INCREASING THE EFFICIENCY OF USE OF FOREST
RESOURCE POTENTIAL

У статті обгрунтовується необхідність формування інвестиційно�інноваційної стратегії розвитку
лісового господарства з метою підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціа�
лу. Проаналізовано основні проблеми інвестиційного забезпечення модернізації основного капіта�
лу лісогосподарського та деревообробного виробництва. Встановлено, що переважна більшість
державних лісогосподарських підприємств в останні роки демонструє прибуткову виробничо�гос�
подарську діяльність, що створює сприятливі передумови для активізації інвестиційної та іннова�
ційної діяльності. Доведено, що інвестиційно�інноваційна стратегія розвитку лісового господарства
має включати комплекс заходів стосовно модернізації парку лісогосподарської техніки, впрова�
дження новітніх технологій в систему вирощування садивного матеріалу, створення і утримання се�
лекційних комплексів, впровадження еколого�безпечних технологій заготівлі і транспортування де�
ревини, створення сучасної технічної бази для забезпечення лісовпорядкування та проведення
інвентаризації лісів. Встановлено, що важливою складовою інвестиційно�інноваційної стратегії
розвитку лісового господарства має бути диверсифікація джерел фінансового забезпечення про�
цесів модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основних засобів у лісогосподарсь�
кому виробництві та в лісопереробній ланці державних лісогосподарських підприємств.

Formation of an investment and innovation strategy for forestry development in order to increase the
efficiency of use of forest resource potential is substantiated in the article. The main problems of
investment support for modernization of capital stock of forestry and woodworking production have been
analysed. It has been established that the overwhelming majority of state forestry enterprises demonstrate
profitable production and economic activity in recent years, which creates favourable conditions for
activating investment and innovation activity. It has been proven that the investment and innovation
strategy of forestry development should include a set of measures on modernization of the park of forestry
machinery, implementation of the modern technologies into the system of planting stock, creation and
maintenance of breeding complexes, introduction of ecologically safe technologies for harvesting and
transportation of wood, creation of a modern technical base for provision of forest management and
forest inventory. It has been established that diversification of sources of financial support for the
modernization, reconstruction and technical re�equipment of the main assets in the forestry industry
and in the forest�processing chain of state forest enterprises should be an important component of the
investment and innovation strategy of forestry development.

Ключові слова: інвестиційно$інноваційна стратегія, ефективність, капітальні видатки, основні засо$

би, модернізація, лісогосподарська техніка.

Key words: investment and innovation strategy, efficiency, capital expenditures, main assets, modernization,

forestry machinery.

спрацювання та морального старіння виробничого ус(

таткування, так і з методами і способами розширено(

го відтворення лісоресурсного потенціалу. Активіза(

ція процесів модернізації та реконструкції основних

засобів у лісогосподарському виробництві та впровад(

ження сучасних технологій лісорозведення та лісови(
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рощування знаходиться в прямій залежності від пере(

гляду принципів державної підтримки розширеного

відтворення лісоресурсного потенціалу, застосування

комплексу стимулів стосовно підвищення ефективності

здійснення лісогосподарських заходів, а також ство(

рення інституціональних передумов для залучення по(

стійними лісокористувачами приватних інвестицій на

ринку позикового капіталу. О. Майор до переліку не(

гативних тенденцій розвитку державних лісогоспо(

дарських підприємств відносить правову неврегульо(

ваність підстав для отримання з державного бюджету

необхідного фінансування, а також порядку його ви(

користання; відсутність системи стимулювання якості

лісогосподарських заходів; обмеженість коштів (дер(

жавних та власних) для фінансування належного ве(

дення лісового господарства [3].

Одним з основних чинників низького рівня інвес(

тиційної привабливості лісогосподарського виробниц(

тва та хронічного інвестиційного дефіциту на більшості

суб'єктів лісогосподарського підприємництва є

відсутність адекватної грошової оцінки лісоресурсно(

го потенціалу.

Надані у постійне користування лісові ресурси не

можуть бути гарантом отримання необхідних банківсь(

ких кредитів, які до того ж переважно на цей час є не(

доступними для пілотних територій [3].

Одним з важливих чинників інвестиційно(інновацій(

ного розвитку лісового господарства, зокрема його

лісопереробного сегменту, є прив'язка темпів зростан(

ня обсягів виробництва у середньостроковій та довго(

строковій перспективі до пріоритетів техніко(техноло(

гічного оновлення як активної, так і пасивної частини

основних засобів у сфері лісорозведення, лісовирощу(

вання, лісозаготівель, первинної переробки деревини та

утилізації деревних відходів.

На думку О. Мних та Б. Гречин, виникає необхідність

у розробці інвестиційно(інноваційного забезпечення

стратегічних рішень на макрорівні у сфері деревооброб(

ної промисловості, а також формування системи пла(

нування взаємозалежностей технологічного розвитку

суб'єктів деревообробної промисловості, темпів зрос(

тання доданої вартості у структурі ВВП і соціальних

наслідків.

Потребують обгрунтування інноваційні інструменти

менеджменту на різних рівнях управління економікою

та оцінювання впливу експортних обмежень на торгів(

лю необробленою деревиною на зміну виробничої, мар(

кетингової та інвестиційної політики товаровиробників

і обслуговуючих посередників для цілей покращення

соціально(економічних та екологічних показників роз(

витку вітчизняної деревообробної і меблевої промис(

ловості [4].

Також актуалізувалися в останні роки і проблеми

захисту лісів від різних хвороб та шкідників. Значною

мірою існуюча ситуація зумовлена відсутністю довгий

час відповідної стратегії розвитку лісового господар(

ства, яка забезпечувала б інвестиційно(інноваційне

оновлення як основних лісогосподарських засобів і ви(

робничо(технічної бази деревообробки, так і технологій

лісовирощування і лісорозведення.

Крім того, у зв'язку з обмеженістю бюджетного фі(

нансування не вдалося повною мірою виконати окремі

завдання Державної цільової програми "Ліси України"

на 2010—2015 роки як у цілому, так і по лінії Держав(

ного агентства лісових ресурсів України. Все це свідчить

про необхідність формування інвестиційно(інноваційної

стратегії розвитку лісового господарства на основі вра(

хування пріоритетів підвищення ефективності викорис(

тання лісоресурсного потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Технічний стан та технологічний рівень виробничо(

го устаткування у лісогосподарському та деревооброб(

ному виробництві вимагають обгрунтування стратегіч(

них пріоритетів як диверсифікації інвестиційного забез(

печення модернізації основного капіталу лісового гос(

подарства, так і впровадження інновацій у сферу лісо(

розведення, лісовирощування, лісопереробки та утилі(

зації деревних відходів.

Як стверджує М. Шершун, у галузі нагромадилось

чимало об'єктів (цехів, дільниць, складів тощо), еконо(

мічна доцільність використання яких потребує перегля(

ду, адже подальше утримання деяких з них на балансі

підприємств призводить до збитків. Необхідно завер(

шити інвентаризацію основних фондів та обладнання і

по кожному виявленому низькоефективному об'єкту

сформувати відповідні пропозиції для потенційних інве(

сторів [9].

Оцінюючи стан виробничо(технічної бази держав(

них лісогосподарських підприємств, О. Майор стверд(

жує, що близько 70 % основних засобів держлісгоспів

є зношеними, що не сприяє їх ефективному використан(

ню; має місце значна частка кредиторської заборгова(

ності (80—90%) у структурі джерел фінансування гос(

подарської діяльності держлісгоспів. Про низький тех(

ніко(технологічний рівень управлінської діяльності та

інформаційного забезпечення свідчить те, що спосте(

рігається недостатня забезпеченість (повна відсутність)

підприємств сучасними технічними засобами (розгалу(

женими лініями зв'язку, локальними та глобальними

системами оброблення та передачі інформації, доско(

налим програмним забезпеченням і службовим авто(

транспортом) [3].

На переконання О. Ференца та Р. Кіндрата, у лісо(

пильно(деревообробному виробництві спостерігається

катастрофічний стан основних фондів, низький техно(

логічний та технічний рівень виробництва, малоефектив(

не використання деревної сировини. Технології, що за(

безпечують повну переробку всіх компонентів дереви(

ни мають відповідати вимогам економічного, екологіч(

ного та організаційного характеру [7].

Характерною рисою функціонування вітчизняно(

го лісового сектора є те, що інвестиційний дефіцит та

низький рівень інноваційної діяльності спостерігаєть(

ся не лише у лісовому господарстві, а й у сфері вітчиз(

няної деревообробки, що не дозволяє забезпечити

прийнятний рівень капіталізації і підвищити частку про(

дукції з високою доданою вартістю у лісопереробних

підрозділах державних лісогосподарських підпри(

ємств, що негативним чином відображається на спро(

можності цих суб'єктів господарювання інвестувати

достатній обсяг коштів у відтворення лісоресурсного

потенціалу.
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Вітчизняні деревообробні підприємства, на думку

Н. Наливайко, є недостатньо конкурентними за світо(

вими стандартами. В основному, це зумовлено незадо(

вільною техніко(технологічною базою. Недостатність

інвестиційних ресурсів, відсутність власних коштів де(

ревообробних підприємств і недоступність банківсько(

го кредитування вимагають пошуку альтернативних

інструментів фінансування оновлення основних вироб(

ничих засобів [5].

Значна кількість вчених і практиків в останні роки

наголошують на необхідності запровадження новітніх

технологій у сферу лісового господарства в контексті

підвищення ефективності використання лісоресурсно(

го потенціалу, зведення до мінімуму втрат лісосиро(

вини та використання наявних резервів розширення

площі земель лісогосподарського призначення.

А. Карпук у контексті реалізації державних пріоритетів

у сфері енергозбереження та використання нетради(

ційних джерел енергії важливу роль відводить напря(

мам застосування різноманітних інструментів стимулю(

вання екобезпечного й ресурсоощадливого лісокори(

стування. Серед найдієвіших інструментів фінансово(

го характеру він виділяє зменшення або повне

звільнення від оподаткування відповідних видів діяль(

ності, спрощення та здешевлення процедури митного

регулювання імпорту новітніх енергозберігаючих і ре(

сурсоощадливих технологій [1].

В. Холявка переконаний, що для реформування

лісового господарства України на засадах ринкової еко(

номіки необхідно розробити правові основи лісової

політики, які стимулювали б застосування природо(

ощадних технологій лісозаготівель, розробити механі(

зми економічного стимулювання охорони, захисту і ра(

ціонального використання лісових ресурсів та відтво(

рення лісів, надання пільг підприємствам лісового гос(

подарства, які використовують прогресивні природо(

ощадні технології [8].

Окремі вчені і практики інвестиційний та іннова(

ційний дефіцит пов'язують із надмірно звуженим на(

бором методів та інструментів використання власних

фінансових ресурсів, а також залучених та позико(

вих коштів [2]. Суттєве зростання інвестиційного по(

тенціалу державних лісогосподарських підприємств

може бути досягнуте через максимізацію прибутку

за рахунок розширення номенклатури виробництва

готової продукції, виконання робіт та надання по(

слуг.

Для покращення ефективності розвитку державних

лісових господарств, на думку О. Майора, необхідно

законодавчо розширити можливості власного фінансо(

вого забезпечення держлісгоспів, зокрема це стосуєть(

ся політики формування цін на лісогосподарську про(

дукцію, регулювання лісового ринку України, політики

кредитування державних лісових господарств, розви(

вати інші продуктивні види діяльності, які зможуть за(

безпечити стабілізацію дохідної частини та максимізації

прибутку підприємств (розвиток деревообробки, різних

видів побічного користування лісу, виробництво дерев(

ного вугілля, розвиток тваринництва, бджільництва та

туризму) [3].

Існують підходи стосовно умонтування інвестицій(

но(інноваційної складової в економічний механізм лісо(

користування через формування відповідного інстру(

ментарію стимулювання залучення внутрішніх та

зовнішніх інвестицій в оновлення об'єктів лісогоспо(

дарської та лісоохоронної інфраструктури, а також

більш результативної поведінки суб'єктів лісогоспо(

дарського підприємництва на ринку позикового капіта(

лу.

На думку В. Полюги, вдосконалення чинного еко(

номічного механізму лісокористування та формування

стабільних джерел його фінансування у найближчій пер(

спективі має стати необхідною органічною складовою

системи заохочування охорони і відтворення лісоресур(

сного потенціалу, створення сприятливих умов для інве(

стицій, податків, кредитів [6].

Враховуючи фінансові обмеження державних лісо(

господарських підприємств, оскільки значна частина

прибуткових надходжень вилучається через сплату ди(

відендів у Державний бюджет України, активізація

лізингових угод між спеціалізованими лізинговими

компаніями та державними лісогосподарськими

підприємствами сприятиме подоланню фінансових

обмежень в частині придбання сучасного високотех(

нологічного лісогосподарського та лісопереробного

обладнання.

З огляду на значне спрацювання основних засобів

деревообробних підприємств, яскравим прикладом

успішного забезпечення екологізації виробництва де(

ревообробних підприємств є отримання у лізинг об(

ладнання, яке дає змогу реалізувати програми дер(

жавного значення, зокрема щодо запровадження

інноваційних, енергоощадних маловідходних техно(

логій і технологій, що не шкодять довкіллю. На пере(

конання Н. Наливайко, лізинг є однією з найперспек(

тивніших форм інвестування, що здатна значно по(

жвавити процес оновлення матеріально(технічної

бази, прискорити науково(технічний прогрес та інно(

ваційні процеси на деревообробних підприємствах

[5].

Тобто потребують додаткових обгрунтувань підхо(

ди стосовно інвестиційно(інноваційного оновлення ви(

робничо(технічної бази як власне лісового господар(

ства, так і лісопереробних підрозділів державних лісо(

господарських підприємств, виходячи з необхідності

диверсифікації джерел фінансового забезпечення мо(

дернізації і реконструкції основних засобів та впровад(

ження сучасних технологій лісорозведення та лісови(

рощування.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є обгрунтування напрямів формуван(

ня інвестиційно(інноваційної стратегії розвитку лісово(

го господарства, виходячи з результатів виробничо(гос(

подарської діяльності державних лісогосподарських

підприємств, динаміки капітальних видатків по лісово(

му господарству регіону, а також з врахуванням пріо(

ритетів підвищення ефективності використання лісоре(

сурсного потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування інвестиційно(інноваційної стратегії

розвитку лісового господарства має відштовхувати(
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ся від фактору територіальної асиметрії стосовно

рівня лісистості та породно(вікової структури лісово(

го фонду. При цьому більшість державних лісогоспо(

дарських підприємств в останні роки у багатолісних

регіонах Поліського та Карпатського економічних

районів, а також зони Лісостепу демонструють при(

буткову діяльність, що свідчить про ефективний ме(

неджмент на цих підприємствах навіть в умовах знач(

ної кількості обмежень стосовно вибору пріоритетів

виробничо(господарської діяльності, встановлення

договорів з контрагентами та залучення фінансових

ресурсів банківських установ та інституціональних

інвесторів.

Певні інституціональні підвалини формування

інвестиційно(інноваційної стратегії розвитку лісово(

го господарства було закладено ще у попередні пе(

ріоди, оскільки центральним органом виконавчої вла(

ди, який покликаний формувати національну лісову

політику, було проголошено курс на поширення у

лісогосподарській та лісоохоронній діяльності окре(

мих форм державно(приватного партнерства, а також

механізмів взаємодії з малим і середнім бізнесом в

частині виконання окремих лісогосподарських опе(

рацій.

Як зазначає колишній Голова Державного комітету

лісового господарства України М. Шершун, було об(

грунтовано пріоритети впровадження інвестиційно(інно(

ваційної моделі розвитку, які полягають в модернізації

всіх напрямів діяльності та господарювання. Першочер(

говий акцент було зроблено на реалізації стратегічних

напрямів ведення лісового господарства, а саме на пе(

реході до державно(приватної форми партнерства в

лісогосподарській діяльності. Йдеться не про привати(

зацію лісу, а про залучення бізнесу до окремих видів

лісогосподарських робіт та впровадження окремих інве(

стиційних проектів.

Практикувалася співпраця з малим і середнім

бізнесом з виконання лісогосподарських операцій по

лісозаготівлі, вивезенні деревини, догляді за насад(

женнями. Близько 53 % лісозаготівельних робіт і 6%

лісових операцій виконували суб'єкти підприємниць(

кої діяльності, що дало змогу додатково залучити в

галузь майже 130 млн грн. Для подальшого зменшен(

ня собівартості лісогосподарських операцій і відпо(

відно витрат у цих господарств планувалося забезпе(

чити виконання 70% лісозаготівельних та 30 % інших

робіт саме підприємцями. Завдяки цьому можна зе(

кономити до 50 млн грн і направити вивільнені кошти

на інвестиційні програми та соціальні виплати. Наго(

лос робився на підвищенні ефективності лісогоспо(

дарського виробництва за рахунок раціональної роз(

робки деревини, тобто забезпечення максимального

виходу ділових сортиментів особливо цінних порід, а

також за рахунок безвідходного виробництва, тобто

використання лісосічних відходів як сировини для

біопалива [9].

Враховуючи значну територіальну неоднорідність

лісоресурсного потенціалу та рівня розвитку лісогоспо(

дарської інфраструктури, формування інвестиційно(

інноваційної стратегії розвитку лісового господарства

має отримати основний акцент на регіональному рівні.

Вагоме значення інвестиційно(інноваційне забезпечен(

ня розвитку лісового господарства у стратегічній перс(

пективі має для лісогосподарських підприємств Чер(

каської області.

Державні лісогосподарські підприємства Чер(

каського обласного управління лісового і мисливсь(

кого господарства у 2010—2015 рр. демонструють

Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Відхилення 2015/2010
Абс. Відн.,%

ДП "Звенигородське лісове 
господарство" 

19526 28522 31105 34436 38230 66160 46634 238,8

ДП "Золотоніське лісове 
господарство" 

6569 11276 12099 12770 14564 24025 17456 265,7 

ДП "Кам’янське лісове 
господарство" 

14387 22207 22527 24007 28244 59859 45472 316,1

ДП "Канівське лісове 
господарство" 

6818 10249 12360 11860 13990 17486 10668 156,5

ДП "Корсунь-
Шевченківське лісове 
господарство" 

11065 17533 18626 20725 25116 30773 19708 178,1

ДП "Лисянське лісове 
господарство" 

5559 8196 8525 9132 10664 17199 11640 209,4

ДП "Смілянське лісове 
господарство" 

18279 28552 32579 34644 41251 69688 51409 281,2

ДП "Уманське лісове 
господарство" 

21687 31476 33360 36055 43945 71985 50298 231,9

ДП "Черкаське лісове 
господарство" 

23718 37025 35475 41641 52944 60327 36609 154,4 

ДП "Чигиринське лісове 
господарство" 

8476 12870 12551 14168 25560 43102 34626 408,5

Черкаське обласне 
управління лісового та 
мисливського 
господарства в цілому 

136084 207906 219207 239438 294508 460604 324520 238,5

Таблиця 1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
лісогосподарських підприємств, підпорядкованих Черкаському обласному управлінню

лісового та мисливського господарства, тис. грн

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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покращення показників виробничо(господарської

діяльності. У 2015 р. порівняно з 2010 р. по всіх дер(

жавних лісогосподарських підприємствах, які підпо(

рядковані Черкаському обласному управлінню лісо(

вого та мисливського господарства, спостерігалося

збільшення чистого доходу (виручки) від реалізації

продукції (товарів, робіт та послуг). Найбільш інтен(

сивно даний показник збільшився на ДП "Звениго(

родське лісове господарство" (46634 тис. грн),

ДП "Кам'янське лісове господарство" (45472 тис. грн),

ДП "Смілянське лісове господарство" (51409 тис. грн),

ДП "Уманське лісове господарство" (50298 тис. грн),

ДП "Черкаське лісове господарство" (36609 тис. грн)

(табл. 1).

У цілому по Черкаському обласному управлінню

лісового та мисливського господарства у 2015 р. по(

Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Відхилення 
2015/2010 

Абс. Відн., % 
ДП "Звенигородське лісове 
господарство" 

5098 7955 8617 10306 10528 25370 20272 397,6

ДП "Золотоніське лісове 
господарство" 

1452 2468 3204 3673 3891 5870 4418 304,3 

ДП "Кам’янське лісове 
господарство" 

2944 5403 4850 6591 8059 25988 23044 782,7

ДП "Канівське лісове 
господарство" 

1671 3945 4847 5176 5552 5011 3340 199,9 

ДП "Корсунь-
Шевченківське лісове 
господарство" 

2806 4106 4680 5269 7118 7617 4811 171,5

ДП "Лисянське лісове 
господарство" 

949 2705 2644 2011 3612 5855 4906 517,0

ДП "Смілянське лісове 
господарство" 

3377 5488 8897 10425 11368 26318 22941 679,3 

ДП "Уманське лісове 
господарство" 

5652 7361 9888 11830 13168 31412 25760 455,8

ДП "Черкаське лісове 
господарство" 

5216 9881 9538 10289 13615 13125 7909 151,6

ДП "Чигиринське лісове 
господарство" 

1302 2658 2699 3032 6389 9067 7765 596,4

Черкаське обласне 
управління лісового та 
мисливського 
господарства в цілому 

30467 51970 59864 68602 83300 155633 125166 410,8

Таблиця 2. Валовий прибуток або збиток лісогосподарських підприємств, підпорядкованих
Черкаському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, тис. грн

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Відхилення 
2015/2010 

Абс. Відн., %
ДП "Звенигородське лісове 
господарство" 

731 402 661 762 814 1443 712 97,4

ДП "Золотоніське лісове 
господарство" 

201 244 187 318 271 517 316 157,2

ДП "Кам’янське лісове 
господарство" 

351 288 285 460 577 640 289 82,3 

ДП "Канівське лісове 
господарство" 

159 218 259 293 272 286 127 79,9

ДП "Корсунь-
Шевченківське лісове 
господарство" 

258 274 329 371 460 615 357 138,4

ДП "Лисянське лісове 
господарство" 

69 65 59 59 103 265 196 284,1 

ДП "Смілянське лісове 
господарство" 

293 439 483 1019 1562 1270 977 333,4

ДП "Уманське лісове 
господарство" 

596 915 860 2066 1165 1445 849 142,4 

ДП "Черкаське лісове 
господарство" 

664 572 575 731 715 853 189 28,5

ДП "Чигиринське лісове 
господарство" 

218 246 382 360 766 1170 952 436,7

Черкаське обласне 
управління лісового та 
мисливського 
господарства в цілому 

3540 3663 4080 6439 6705 8504 4964 140,2

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Таблиця 3. Амортизаційні відрахування лісогосподарських підприємств, підпорядкованих
Черкаському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, тис. грн
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рівняно з 2010 р. чистий дохід (виручка) від реалізації

продукції збільшилась на 324520 тис. грн (в 2,4 разу).

Менший приріст чистого доходу (виручки) від реалізації

продукції спостерігався на ДП "Золотоніське лісове гос(

подарство" (17456 тис. грн), ДП "Канівське лісове гос(

подарство" (10668 тис. грн), ДП "Лисянське лісове гос(

подарство" (11640 тис. грн).

У 2015 р. порівняно з 2010 р. найбільший приріст

валового прибутку мав місце на ДП "Звенигородське

лісове господарство" (20272 тис. грн), ДП "Кам'янське

лісове господарство" (23044 тис. грн), ДП "Смілянське

лісове господарство" (22941 тис. грн), ДП "Уманське

лісове господарство" (25760 тис. грн).

Найменший приріст валового прибутку у 2015 р.

порівняно з 2010 р. спостерігався на ДП "Золотоніське

лісове господарство" (4418 тис. грн), ДП "Канівське

лісове господарство" (3340 тис. грн), ДП "Корсунь(

Шевченківське лісове господарство" (4811 тис. грн),

ДП "Лисянське лісове господарство" (4906 тис. грн),

ДП "Черкаське лісове господарство" (7909 тис. грн),

ДП "Чигиринське лісове господарство" (7765 тис. грн).

У цілому по Черкаському обласному управлінню лісо(

вого та мисливського господарства у 2015 р. порівняно

з 2010 р. збільшення валового прибутку становило

125166 тис. грн (в 4,1 рази) (табл. 2).

На відміну від високих темпів приросту виручки та

валового прибутку більш ніж на половині лісогоспо(

дарських підприємств, які функціонують у підпорядку(

ванні Черкаського обласного управління лісового та

мисливського господарства, темп приросту амортиза(

ційних відрахувань є значно нижчим, що свідчить про

уповільнене формування внутрішніх джерел модерні(

зації та оновлення індустрії лісорозведення, лісоза(

готівель та деревообробки. Так у 2015 р. порівняно з

2010 р. сума амортизаційних відрахувань на ДП "Зве(

нигородське лісове господарство" збільшилася на 97,4%,

на ДП "Кам'янське лісове господарство" — 82,3%, на

ДП "Канівське лісове господарство" — 79,9%, ДП "Чер(

каське лісове господарство" — 28,5%. В цілому по управ(

лінню у 2015 р. порівняно з 2010 р. сума амортизацій(

них відрахувань збільшилася на 4964 тис. грн (у 1.4 рази)

(табл. 3).

У 2015 р. порівняно з 2010 р. на всіх без винятку

лісогосподарських підприємствах Черкаського облас(

ного управління лісового і мисливського господарства

мало місце зростання первісної вартості основних за(

собів, що пов'язано з їх переоцінкою у зв'язку з інфля(

ційними процесами. Найвищі темпи приросту первісної

вартості основних засобів мали місце на ДП "Кам'янсь(

ке лісове господарство" (126,9%), ДП "Смілянське лісо(

ве господарство" (168,2%), ДП "Уманське лісове гос(

подарство" (178,0%), ДП "Чигиринське лісове госпо(

дарство" (205,4%). В цілому по Черкаському обласно(

му управлінню лісового та мисливського господарства

у 2015 р. порівняно з 2010 р. збільшення первісної вар(

тості основних засобів становило 67862 тис. грн

(103,1%).

На переважній більшості лісогосподарських підпри(

ємств Черкаської області у 2015 р. порівняно з 2010 р.

спостерігається збільшення залишкової вартості основ(

них засобів. Виняток становить лише ДП "Канівське

лісове господарство", де у 2015 р. порівняно з 2010 р.

залишкова вартість основних засобів зменшилася на

227 тис. грн (13,2%).

Натомість на ДП "Кам'янське лісове господарство"

залишкова вартість основних засобів у 2015 р. порівня(

но з 2010 р. збільшилася на 6206 тис. грн, ДП "Смілянсь(

ке лісове господарство" — 8619 тис. грн, ДП "Умансь(

Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Відхилення 
2015/2010 

Абс. Відн., %
ДП "Звенигородське 
лісове господарство" 

4649 5227 5655 5917 6197 7713 3064 65,9

ДП "Золотоніське лісове 
господарство" 

1151 1063 1419 1803 1842 2713 1562 135,7

ДП "Кам’янське лісове 
господарство" 

2236 2381 3101 3735 4003 8442 6206 277,5

ДП "Канівське лісове 
господарство" 

1719 1717 1665 1608 1530 1492 -227 -13,2

ДП "Корсунь-
Шевченківське лісове 
господарство" 

2868 2738 3205 4565 5690 6518 3650 127,3

ДП "Лисянське лісове 
господарство" 

725 664 574 768 955 1088 363 50,1

ДП "Смілянське лісове 
господарство" 

3354 4511 5966 8226 8144 11973 8619 257,0

ДП "Уманське лісове 
господарство" 

3811 3865 8180 7902 8844 15183 11372 298,4

ДП "Черкаське лісове 
господарство" 

5200 5680 5890 6826 7805 10082 4882 93,9

ДП "Чигиринське лісове 
господарство" 

1947 2388 2580 2402 4535 7480 5533 284,2

Черкаське обласне 
управління лісового та 
мисливського 
господарства в цілому 

27660 30234 38235 43752 49545 72684 45024 162,8

Таблиця 4. Залишкова вартість основних засобів лісогосподарських підприємств,
підпорядкованих Черкаському обласному управлінню лісового та мисливського господарства,

тис. грн

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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ке лісове господарство" — 11372 тис. грн. В цілому по

управлінню у 2015 р. порівняно з 2010 р. залишкова

вартість основних засобів збільшилася на 45024 тис. грн

(в 1,6 рази) (табл. 4).

Інвестиційно(інноваційний розвиток державних лі(

согосподарських підприємств, підпорядкованих Чер(

каському обласному управлінню лісового та мисливсь(

кого господарства, значною мірою залежить від обся(

гу капітальних видатків по лісовому і мисливському гос(

подарству.

У 2015 р. порівняно з 2011 р. по всіх лісогосподарсь(

ких підприємствах спостерігалося зростання величини

капітальних видатків. Збільшення обсягів фінансуван(

ня капітальних видатків на ДП "Звенигородське лісове

господарство" склало 1,7 млн грн, ДП "Кам'янське лісо(

ве господарство" — 4,7 млн грн, ДП "Смілянське лісове

господарство" — 4,6 млн грн, ДП "Уманське лісове гос(

подарство" — 6,5 млн грн. У цілому по Черкаському об(

ласному управлінню лісового та мисливського госпо(

дарства у 2015 р. порівняно з 2011 р. обсяг капітальних

видатків по лісовому і мисливському господарству

збільшився на 25,7 млн грн (у 5,7 рази) (табл. 5).

Позитивним моментом фінансування капітальних

видатків на державних лісогосподарських підприєм(

ствах, підпорядкованих Черкаському обласному управ(

лінню лісового та мисливського господарства, є висока

питома вага капітальних видатків, які спрямовуються у

придбання виробничого обладнання, автомобілів, при(

ладів, машин, механізмів. У 2015 р. порівняно з 2011 р.

обсяг капітальних видатків у придбання виробничого об(

ладнання та інших складових активної частини основ(

них засобів лісогосподарських підприємств збільшив(

ся на ДП "Звенигородське лісове господарство" (1,8 млн

грн), ДП "Кам'янське лісове господарство" (4,6 млн грн),

ДП "Смілянське лісове господарство" (4,2 млн грн),

ДП "Уманське лісове господарство" (5,9 млн грн), ДП "Чер(

каське лісове господарство" (2,2 млн грн) (табл. 6). У

цілому по Черкаському обласному управлінню лісово(

го та мисливського господарства у 2015 р. порівняно з

2011 р. обсяг капітальних видатків у придбання вироб(

ничого обладнання та інших складових активної части(

ни основних засобів збільшився на 24,4 млн грн (у 7,3

рази).

Результати аналізу основних показників виробни(

чо(господарської діяльності державних лісогоспо(

дарських підприємств, підпорядкованих Черкаському

управлінню лісового та мисливського господарства,

засвідчують, що постійні лісокористувачі в цілому де(

монструють прибуткову діяльність і відповідно мають

критично необхідні передумови для реалізації цілей

інвестиційно(інноваційної стратегії розвитку лісового

господарства.

У відповідності зі Стратегією сталого розвитку та

інституційного реформування лісового та мисливсько(

го господарства України на період до 2022 року на регіо(

нальному рівні доцільно формувати інвестиційно(інно(

ваційну стратегію розвитку лісового господарства, щоб

поступово активувати комплекс конкурентних переваг,

якими потенційно володіють державні лісогосподарські

підприємства, що підтверджують результати аналізу

діяльності підприємств, підпорядкованих Черкаському

обласному управлінню лісового та мисливського гос(

подарства.

Основними цілями інвестиційно(інноваційної стра(

тегії розвитку лісового господарства регіону мають ви(

ступити:

1) модернізація, реконструкція та технічне переос(

нащення активної частини основних засобів лісогоспо(

Підприємство 2011 2012 2013 2014 2015 Відхилення 2015/2011
Абс. Відн.,%

ДП "Звенигородське 
лісове господарство" 

545 1010 1176 1258 2327 1782 327,0 

ДП "Золотоніське лісове 
господарство" 

116 159,5 702 279,1 1356 1240 1069,0

ДП "Кам’янське лісове 
господарство" 

337 820 1003 634 5079 4742 1407,1

ДП "Канівське лісове 
господарство" 

218 242 215 26 1083 865 396,8 

ДП "Корсунь-
Шевченківське лісове 
господарство" 

213 692 1314,6 1612 1106 893 419,2 

ДП "Лисянське лісове 
господарство" 

87 50 176 328 471 384 441,4 

ДП "Смілянське лісове 
господарство" 

443,5 1611 826 498 5066 4622,5 1042,3

ДП "Уманське лісове 
господарство" 

1220 780 1580 2119 7708 6488 531,8 

ДП "Черкаське лісове 
господарство" 

1096 717 1263,3 972 3225 2129 194,3 

ДП "Чигиринське лісове 
господарство" 

189 178 230 1541 2799 2610 1381,0

Черкаське обласне 
управління лісового та 
мисливського 
господарства в цілому 

4464,5 6259,5 8485,9 9267,1 30220 25755,5 576,9 

Таблиця 5. Обсяг капітальних видатків по лісовому і мисливському господарству
на лісогосподарських підприємствах, підпорядкованих Черкаському обласному управлінню

лісового та мисливського господарства, тис. грн

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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дарських підприємств як власне лісового господарства,

так і лісопереробних підрозділів (мова йде про вироб(

ниче устаткування здійснення лісогосподарських за(

ходів, лісозаготівель, транспортування деревини, лісо(

пильно(стругального виробництва, утилізації лісосічних

відходів та відходів деревообробки);

2) оновлення пасивної частини основних засобів

лісогосподарських підприємств шляхом будівництва

логістично мобільних будівель та споруд на основі су(

часних енерго( та ресурсоощадних технологій;

3) розбудова індустрії вирощування садивного мате(

ріалу, формування сучасних селекційних комплексів, план(

тацій і розсадників, придбання і оновлення парку лісогос(

подарського устаткування для лісорозведення, будівниц(

тво і ремонт протиерозійних гідротехнічних споруд;

4) створення технічної бази для забезпечення без(

перервного лісовпорядкування, проведення грунтово(

лісотипологічних обстежень, проведення інвентаризації

лісового фонду та здійснення перманентного моніто(

рингу зрушень у породно(віковій структурі лісового

фонду і використання лісосічного фонду;

5) формування техніко(технологічної бази прове(

дення лісопатологічних обстежень, здійснення винищу(

вальних робіт в осередках шкідників і хвороб, оновлен(

ня парку пожежної відомчої охорони, придбання дорож(

ньо(будівельної техніки, будівництво, реконструкція і

відновлення лісових доріг;

6) створення сучасних систем переробки лісосічних

відходів та відходів деревообробки через придбання пе(

ресувних та стаціонарних щепобійних машин (виробниц(

тво з неліквідної деревини щепи відповідних фракцій),

придбання ліній для виробництва пелетів і деревних

брикетів, реалізація інноваційних напрямів використан(

ня забруднених деревних відходів для отримання енергії

кондиційної якості;

7) створення у багатолісних регіонах технологічних

парків для розробки і пілотного впровадження сучас(

них технологій лісорозведення, лісовирощування, ути(

лізації деревних відходів, а також для формування мар(

кетингових каналів просування "лісових" інновацій у ви(

робничо(господарську діяльність суб'єктів лісогоспо(

дарського підприємництва;

8) формування на базі декількох лісогосподарських

підприємств розгалужених виробничо(технічних комп(

лексів по збору, сортуванню та переробці недеревних лісо(

вих ресурсів з метою диверсифікації номенклатури вироб(

ництва готової продукції, підвищення рівня комплексності

використання лісоресурсного потенціалу в цілому;

9) запровадження комплексних систем боротьби з

ерозією грунтів шляхом створення захисних лісонасад(

жень та розширення масштабів агролісомеліорації че(

рез здійснення спільної діяльності із суб'єктами аграр(

ного підприємництва (сільськогосподарським підприє(

мствами та об'єднаннями особистих селянських і фер(

мерських господарств), особливо на самозаліснених

сільськогосподарських угіддях.

Реалізація інвестиційно(інноваційної стратегії роз(

витку лісового господарства на регіональному рівні ви(

магає також диверсифікації джерел фінансування кон(

кретних напрямів інноваційної діяльності постійних лісо(

користувачів. Такими джерелами можуть бути:

1) інвестиції у модернізацію, реконструкцію та тех(

нічне переоснащення основних лісогосподарських за(

собів та виробничого устаткування лісопереробних

підрозділів державних лісогосподарських підприємств

за рахунок чистого прибутку і амортизаційних відраху(

вань; коштів, акумульованих в результаті спільної діяль(

ності із суб'єктами підприємницької діяльності, а також

коштів, залучених у рамках реалізації угод державно(

приватного партнерства;

Підприємство 2011 2012 2013 2014 2015 Відхилення 2015/2011
Абс. Відн.,%

ДП "Звенигородське лісове 
господарство" 

289 647 1016,1 1021 2148 1859 643,3 

ДП "Золотоніське лісове 
господарство" 

116 152 413 279,1 1179 1063 916,4

ДП "Кам’янське лісове 
господарство" 

275 275 595,8 634 4935 4660 1694,5 

ДП "Канівське лісове 
господарство" 

218 242 185 26 974 756 346,8

ДП "Корсунь-Шевченківське 
лісове господарство" 

213 692 987,8 1369 701,3 488,3 229,2

ДП "Лисянське лісове 
господарство" 

87 50 87 328 422 335 385,1

ДП "Смілянське лісове 
господарство" 

420,5 427 610 498 4610 4189,5 996,3

ДП "Уманське лісове 
господарство" 

545 735 1127,7 2021,1 6533 5988 1098,7

ДП "Черкаське лісове 
господарство" 

973,9 542 1023,9 837,1 3136 2162,1 222,0

ДП "Чигиринське лісове 
господарство" 

189 178 185 1087,3 1050 861 455,6

Черкаське обласне 
управління лісового та 
мисливського господарства в 
цілому 

3326,4 3940 6231,3 8100,6 27703,3 24376,9 732,8

Таблиця 6. Обсяг капітальних видатків у придбання виробничого обладнання, автомобілів,
приладів, машин, механізмів на лісогосподарських підприємствах, підпорядкованих
Черкаському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, тис. грн

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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2) фінансові ресурси суб'єктів аграрного підприєм(

ництва, особливо сільськогосподарських підприємств,

які входять до вертикально та горизонтально інтегро(

ваних агропромислових об'єднань холдингового типу

при реалізації проектів відновлення захисних лісосмуг

та здійснення інших агролісомеліоративних заходів;

3) централізовані фінансові фонди, сформовані гру(

пою державних лісогосподарських підприємств для ре(

алізації капіталомістких проектів, важливих для кожно(

го окремо взятого підприємства (будівництво лісопере(

робного комбінату, формування центрів по переробці

лісосічних відходів та відходів деревообробки);

4) фінансові ресурси міжнародних фінансово(кре(

дитних організацій та урядів іноземних держав у рам(

ках виконання багатосторонніх міжнародних угод низь(

ковуглецевого розвитку, зокрема через розширення

площі земель лісогосподарського призначення та збе(

реження водно(болотних угідь;

5) збільшення обсягів бюджетного фінансування

потреб державних лісогосподарських підприємств че(

рез забезпечення цільової прив'язки частини дивідендів,

які сплачуються до Державного бюджету України по(

стійними лісокористувачами, до реалізації лісогоспо(

дарських та лісоохоронних проектів.

Формування інвестиційно(інноваційної стратегії

розвитку лісового господарства має передбачати посту(

пову диверсифікацію джерел інвестиційного забезпе(

чення через формування відповідних фондів лісовіднов(

лення не лише на загальнодержавному, а й на регіональ(

ному та місцевому рівнях. Цього можна досягти через

залучення в процес відтворення лісоресурсного потен(

ціалу коштів місцевого самоврядування, оскільки тери(

торіальні громади через співучасть в реалізації окремих

лісогосподарських та лісоохоронних проектів зможуть

підвищити рівень задоволення місцевих жителів у про(

дуктах і послугах лісу. В. Полюга виступає за виділення

і передачу у володіння (власність) населених пунктів

земельних угідь під заліснення за рахунок коштів місце(

вого самоврядування з метою розширення лісоволодінь

територіальних громад та задоволення їх продуктами і

послугами лісу відповідно до вимог загальнодержавно(

го і лісового законодавства; встановлення для місцево(

го рівня фіксованого відсотку відрахувань від загаль(

нодержавних податків до місцевих бюджетів (зокрема

це стосується плати за землі лісового фонду), які гаран(

товано мають спрямовуватись на відновлення лісових

ресурсів і охорону довкілля [6].

Темпи інвестиційно(інноваційного розвитку лісогос(

подарських підприємств в умовах імплементації морато(

рію на експорт необробленої деревини можуть упо(

вільнитися, оскільки значна частина постійних лісокори(

стувачів левову частку прибуткових надходжень отриму(

вала за рахунок експорту лісу(кругляка. Компенсувати

ці втрати суб'єкти господарювання зможуть за умови

збільшення виробництва продукції з високою доданою

вартістю, але для цього вони спочатку мають модернізу(

вати виробничо(технічну базу лісопереробки та підвищи(

ти рівень комплексності використання лісоресурсного

потенціалу в цілому. За нинішнього інституціонального

середовища інвестиційної діяльності державних лісогос(

подарських підприємств вирішити це завдання надто про(

блематично, тому інвестиційно(інноваційна стратегія роз(

витку лісового господарства має включати комплекс за(

ходів, які дадуть можливість лісогосподарським підприє(

мствам залучати достатній обсяг інвестицій.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

На цьому етапі розвитку продуктивних сил та по(

глиблення ринкової трансформації у природно(ресур(

сному секторі національного господарства доцільним є

умонтування в стратегію реформування лісового госпо(

дарства пріоритетів інвестиційно(інноваційного забез(

печення розвитку державних лісогосподарських

підприємств відповідно до принципів сталого управлін(

ня лісами та передового іноземного досвіду. Розроб(

лена Державним агентством лісових ресурсів України

Стратегія сталого розвитку та інституційного реформу(

вання лісового та мисливського господарства України

до 2022 року має включати широкий спектр форм, ме(

тодів та інструментів інвестиційного забезпечення про(

цесів лісорозведення, лісовирощування, лісозаготівель,

вивезення деревини, переробки деревини та утилізації

відходів, а також перевірений закордонною практикою

набір стимулів стосовно прискорення випровадження

продуктових та процесних інновацій в окремі ланки

всього лісопродуктового ланцюга.

Особливістю формування інвестиційно(інноваційної

стратегії розвитку лісового господарства є те, що регі(

они України відзначаються різним рівнем лісистості,

неоднаковими умовами лісокористування, різною по(

родно(віковою структурою лісового фонду, що вима(

гає максимально можливого врахування регіональних

аспектів нарощення лісоресурсного потенціалу та здійс(

нення лісогосподарського виробництва. Варто макси(

мальною мірою використати іноземний досвід у частині

здійснення інноваційної діяльності, щоб мати змогу от(

римувати фінансові ресурси в рамках виконання вимог

міжнародних природоохоронних конвенцій.

Основними цілями інвестиційно(інноваційної стра(

тегії розвитку лісового господарства на регіональному

рівні мають бути: модернізація, реконструкція та техні(

чне переоснащення основних лісогосподарських за(

собів та парку виробничого устаткування лісоперероб(

них підрозділів державних лісогосподарських підпри(

ємств; розбудова індустрії вирощування садивного ма(

теріалу, формування сучасних селекційних комплексів,

плантацій і розсадників; створення технологічних лан(

цюгів переробки лісосічних відходів та відходів дере(

вообробки; модернізація технічко(технологічної та ви(

робничої бази лісовпорядкування; комплексна модер(

нізація системи відновлення захисних лісонасаджень та

здійснення агролісомеліоративних заходів спільно із

суб'єктами аграрного підприємництва.

Активізація інноваційної діяльності державних лісо(

господарських підприємств потребує диверсифікації

джерел інвестиційного забезпечення проектів модерні(

зації, реконструкції та технічного переоснащення основ(

них засобів лісогосподарського і деревообробного ви(

робництва, а також впровадження сучасних технологій

системи лісорозведення та лісовирощування. Така ди(

версифікація буде можливою через залучення фінан(

сових ресурсів суб'єктів приватного підприємництва в

рамках спільної діяльності та в рамках реалізації угод
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державно(приватного партнерства, а також через залу(

чення коштів суб'єктів аграрного бізнесу при проведенні

робіт зі створення захисних лісосмуг та здійснення ін(

ших агролісомеліоративних заходів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Велике значення на сучасному етапі модернізації

економіки приділяється ринку праці і соціальній сфері

в цілому, без всебічного врахування і розвитку конку(

рентоспроможності яких неможливе становлення де(

мократичного суспільства та здійснення науково(техні(

чного прогресу. Ринок праці не можна розглядати ізо(

льовано від економічної системи в цілому, оскільки вони

тісно взаємодіють, а людський фактор стає рушійною

силою економічного прогресу.

Підвищення конкурентоспроможності робочої сили,

незалежно від сформованих соціально(економічних

умов — складний і тривалий процес. Успішність його

реалізації багато в чому залежить від наявності страте(

гічного плану координації ринку праці, який контро(

люється державою. Здійснення єдиної державної полі(

тики у сфері регулювання кількісних і якісних показників

ринку робочої сили і коригування генеральної лінії його

розвитку значною мірою зумовлює основні тенденції

зміни галузевої і соціально(економічної структури сус(

пільного виробництва в тривалій перспективі. Відтак

аналіз основних показників сучасного стану та тенденцій
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зміни конкурентоспроможності робочої сили в Україні,

а також визначення першочергових завдань у напрямі

її покращення, є необхідністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико(методологічні засади конкуренції у

сфері праці, її динаміку, сучасні форми, особливості

глобального конкурентного середовища на ринку праці,

формування новітніх заходів і забезпечення конкурен(

тних переваг досліджувалися як українськими, так і за(

рубіжними вченими, зокрема: Дж.М. Кейнсом, А. Мар(

шаллом, М. Фрідменном. С.І. Бандуром, В.В. Близнюк,

О.А. Грішновою, Т.А. Заяць, Е.М. Лібановою, Л.С. Лісо(

гор, В.В. Онікієнко та іншими.

Однак, попри наявність необхідного теоретико(

методологічного базису та понятійного апарату дос(

ліджуваної проблематики, окремі теоретичні та ме(

тодичні питання, що стосуються конкурентоспромож(

ності робочої сили, у нашій країні залишаються вирі(

шеними недостатньо й вимагають подальшого дослі(

дження.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування підгрунтя для дослід(

ження конкурентоспроможності робочої сили та об(

грунтування пріоритетних напрямів її підвищення у кон(

тексті трансформаційних змін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливим орієнтиром гармонійної інтеграції еконо(

міки країни в глобальне економічне середовище стає

підвищення національної конкурентоспроможності.

Своєчасне реагування на технічні, економічні, інфор(

маційні зміни, що відбуваються у світі на рівні підпри(

ємств і на рівні країн, забезпечує підтримання конкурен(

тних переваг країни, які гарантують можливість вироб(

ляти товари та послуги, що задовольняють потреби сві(

тового ринку.

Перспективна орієнтація на висококваліфіковану

працю в умовах української економіки обумовлюється

її відносно високою вартістю порівняно з багатьма краї(

нами, що динамічно розвиваються (наприклад, держа(

вами Східної Азії) і тенденцією скорочення її чисельно(

го складу в найближчому майбутньому. Враховуючи

постійне відставання темпів приросту заробітної плати

у порівнянні з індексом споживчих цін, подібні втрати

буде неможливо усунути за рахунок імміграційних про(

цесів ні в якісній, ні в кількісній складовій. Отже, од(

нією з ключових проблем українського ринку праці в

найближчій перспективі лишатиметься неухильне ско(

рочення сукупної пропозиції національної робочої сили.

У такій ситуації пріоритетними напрямами викорис(

тання праці повинні стати ті, які забезпечують високі по(

казники її продуктивності на підставі перерозподілу тру(

дового потенціалу між основними сегментами економі(

ки. В цьому випадку правомірно чекати скорочення діло(

вої активності в галузях економіки, заснованих на ви(

користанні слабо механізованої та ручної праці і посту(

пового їх витіснення системою взаємопов'язаних інно(

ваційних виробничих комплексів.

Рівень конкурентоспроможності визначає позицію

країни в глобальному економічному просторі, демон(

струє її шанси вижити в умовах жорсткої гіперконку(

ренції. За даними Індексу глобальної конкурентоспро(

можності у 2016 році, Україна посіла 85(е місце серед

138 країн світу, втративши за рік шість позицій (у попе(

редньому рейтингу займала 79(у позицію) [1, с. 7]. Вже

традиційно, рейтинг очолили Швейцарія та Сінгапур. До

десятки найконкурентоспроможніших увійшли США,

Нідерланди, Німеччина, Швеція, Великобританія, Япо(

нія, Гонконг та Фінляндія.

Згідно з даними рейтингу, Україна погіршила свої

позиції у 7 з 12 основних показників. Найбільше нами

втрачено (мінус 17 пунктів) за складовою "Ефективність

ринку праці", втрачено позиції за показниками, що ха(

рактеризують зарахування до закладів середньої осві(

ти, навчання за місцем роботи, гнучкість визначення за(

робітної плати, здатність країни утримувати таланти

(табл. 1).

У 2016 році Національна академія наук та її підроз(

діли загалом отримали всього 0,81% від ВВП. Лідером

світового рейтингу є США — там на науково(дослідну

роботу виділяють 2,7% від ВВП — $405 млрд. Друге

місце з показником 2,08% від ВВП або $338 млрд зай(

няв Китай. Трійку лідерів замикає Японія — 3,67% або

$ 160 млрд. Загальний рейтинг країн показує, що ліде(

ри світового науково(технічного прогресу вкладають у

дослідження стільки ж грошей, скільки 70 інших країн,

що входять у рейтингу.

Аналітики відзначають, що існуюча в Україні фінан(

сова політика, що стосується наукових досліджень при(

звела до того, що в нашій країні за роки незалежності в

3,3 рази знизилася чисельність співробітників в сфері

інновацій. В США і Західній Європі, тим часом, цей по(

казник виріс у 2 рази, у Південно(Східній Азії — в 1,4 рази

[2, с. 12].

По числу дослідників на 1 млн жителів ми поступає(

мося не тільки азіатським тиграм або скандинавським

країнам, а й своїм сусідам — Польщі, Словаччині, Угор(

щині, Чехії.

Також у 3,5 рази знизилася кількість дослідників в

галузі технічних наук — при цьому, їх кількість збільши(

лася в політичних науках у 5,6 разів, в юридичних — в

Таблиця 1. Індекс глобальної конкурентоспроможності України за окремими показниками

Джерело: [1].

Індекс глобальної конкурентоспроможності 
(позиції України) 

2014/2015
(144 країни) 

2015/2016 
(140 країн) 

2016/2017
(138 країн) 

76 79 85 
Вища освіта і професійна підготовка 40 34 33 
Частка освіти: 
- зарахування до закладів середньої освіти; 
- зарахування до закладів вищої освіти 

14
41 
13 

14 
39 
14 

11 
53 
11 

Якість освіти: 
- якість освітньої системи; 
- якість математичної та природничої освіти; 
- якість шкіл менеджменту; 
- доступ до Інтернету в школах 

65
72 
30 
88 
67 

46 
54 
38 
87 
44 

46 
56 
27 
93 
35 

Навчання за місцем роботи:
- доступність спеціалізованих науково-дослідних і навчальних закладів; 
- ступінь підготовки персоналу 

88
84 
92 

74 
78 
74 

85 
77 
94 

Ефективність ринку праці 80 56 73 
Гнучкість: 
- гнучкість визначення заробітної плати; 
- вплив оподаткування на стимули до роботи 

89
77 
135 

66 
71 
121 

73 
81 
124 

Використання талантів: 
- здатність країни утримувати таланти; 
- здатність країни залучати таланти 

70
132 
130 

58 
114 
97 

69 
127 
93 
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3,5 рази. Освоєння нових видів техніки в Україні знизи(

лося в 14,3 разів, у 5 разів (з 56% до 11,2%) скоротила(

ся частка інноваційно(активних промислових підпри(

ємств (в ЄС цей показник у середньому 60%).

Загальний приріст ВВП за рахунок введення нових

технологій в Україні складає 0,7%, тоді як у розвине(

них країнах цей показник коливається в районі 60—

90%.

В економіці розвинених країн світу експорт освітніх

послуг стає однією з важливих статей доходу. Освітні

установи США, які підтримуються національним уря(

дом, контролюють близько 30% ринку освітніх послуг,

зі щорічнім доходом около 17 млрд дол. Причому після

завершення навчання більше половини студентів зали(

шаються в країні, поповнюючи американський ринок

праці висококваліфікованими фахівцями. Ядро міжна(

родного ринку НДДКР формують КНР (61,8%), США

(41,2%), Індія (29,4%), Японія (14,7%) та Великобри(

танія (13,2%) [3]. Україна належить до країн периферії

міжнародного ринку знань. При цьому виникає супе(

речність між сформованим доволі високим освітнім і

науковим потенціалом країни та нерозвинутістю інсти(

туційних і економічних механізмів функціонування рин(

ку знань. Проблему поглиблює формування загальноє(

вропейського ринку знань, основою якого є інтеграція

національних освітніх систем і cтворення міжнародних

мереж, що підвищують мобільність міжкраїнних потоків

молоді та студентів. Через це входження України в євро(

пейський та світовий ринки значною мірою залежить від

здатності продукувати й використовувати знання для

забезпечення внутрішнього і зовнішнього ринків дос(

татньою кількістю конкурентоспроможних продуктів та

товарів.

Основним сегментом міжнародного ринку освітніх

послуг є програми вищої освіти. За оцінками Організації

з економічного співробітництва та розвитку (OECD), зараз

у світі близько 140 млн студентів проходять навчання в

36000 вищих навчальних закладах. За прогнозами ек(

спертів, через 10 років число студентів подвоїться,

значною мірою за рахунок збільшення числа тих, хто

отримує вищу освіту в Азії і Європі. Під впливом про(

цесів глобалізації кількість студентів, які обирають на(

вчання поза межами своєї країни, продовжує зростати

[4].

Україна поступово об'єднується з єдиною світовою

освітньою системою через вступ до міжнародних орга(

нізацій, приєднання до декларацій та спільних угод про(

відних країн світу. Вступ України до Світової організації

торгівлі та прийняття основних положень Генеральної

угоди про торгівлю послугами, приєднання до Ліса(

бонської конвенції, Сорбонської декларації та Болонсь(

кої системи значно наблизили Україну до загальносві(

тових тенденцій у сфері вищої освіти. Наведена на рис.

2 динаміка чисельності студентів ВНЗ І—ІV рівнів акре(

дитації України свідчить про тенденції їх зниження в

цілому протягом останніх років (1586,7 тис. осіб у 2016/

17 н. р. порівняно з значенням у 2010/11 н. р. — 2491,3

тис. осіб) та водночас зростання чисельності іноземних

студентів (52,1 тис. осіб у 2016/17 н. р.) (рис. 1). Це

підтверджує той факт, що нарощення обсягів експорту

освітніх послуг виконує компенсаторну функцію та є

одним із вагомих чинників збереження потенціалу вищої

освіти України за умов демографічно обумовленого ско(

рочення контингенту студентів на внутрішньому ринку

освітніх послуг.

Навіть за умови цілеспрямованої генерації в рамках

системи вищої освіти творчих перспективних молодих

кадрів, здатних пропонувати все нові і нові технічні

рішення, модернізація економіки буде неможлива без

паралельного навчання фахівців прикладних наук і сфер

Джерело: [5].
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* Дані з 2014/2015 р. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та части(
ни зони проведення антитерористичної операції.

Рис. 1. Динаміка чисельності студентів в цілому та іноземних студентів у ВНЗ I—IV рівнів
акредитації України у 2010—2017 рр.
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діяльності, здатних використовувати нестандартні ідеї

на практиці. Все це вимагає модифікації не стільки про(

філю основних спеціальностей, на які повинна орієнту(

ватися система вузівської підготовки, скільки видозмі(

нення існуючих досі форм науково(технічної творчості

студентів та організації їх професійної діяльності.

Зауважимо, що крім розробки програм з розвитку

системи освіти відповідно до поточних потреб націо(

нальної економіки, необхідна її орієнтація та перспек(

тивні цілі. Перехід до так званої "випереджаючої" осві(

ти відповідає критеріям інноваційного розвитку еконо(

мічних систем і дозволить готувати фахівців для висо(

котехнологічних виробничих комплексів. Державна

підтримка талановитих учених, аспірантів і студентів

дозволить підняти вищу освіту на якісно вищий рівень

розвитку і сформувати сприятливе середовище для по(

силення інноваційного потенціалу країни.

На наш погляд, система професійної освіти має на(

бути більш чітку спрямованість на забезпечення потреб

в кваліфікованій робочій силі для основних секторів

економіки. Співпраця ВНЗ з великими промисловими

підприємствами та науково(дослідними осередками

необхідна як з точки зору надання цільового характеру

освітньому процесу, працевлаштування та стажування

перспективних студентів у межах інноваційних вироб(

ничих комплексів, так і для внесення коректив у сам

навчальний процес, навчальні програми, рекомендовані

переліки спеціальної літератури та інше.

Масовий характер вищої освіти, що склався на сьо(

годні, лише знецінює її статус, у той час як ще менше

двох десятиліть тому вона позиціонувалася як головна

конкурентна перевага ринку праці. Згідно з офіційною

статистикою, в Україні на початок 2017 року функціо(

нувало 370 коледжів, технікумів, училищ та 287 універ(

ситетів, академій, інститутів. Чисельність прийнятих в ук(

раїнські ВНЗ студентів в останнє десятиліття перебуває

на високому рівні, хоча в останні роки тенденція зміни(

лася на спад (рис. 2). Таку динаміку можна пояснити як

впливом глобальної фінансово(економічної кризи, так

і самокоригуванням вітчизняного ринку послуг вищої ос(

віти, у відповідь на зміни макроекономічної кон'юнкту(

ри в країні і трансформацію національного ринку праці.

Таку національну структуру підготовки фахівців не(

можливо назвати ефективною, оскільки вона не відоб(

ражає реальних потреб українського ринку праці та зу(

мовлює неспроможність багатьох випускників універ(

ситетів знайти для себе перше робоче місце за спеціаль(

ністю після завершення навчання, а відтак — високий

рівень безробіття серед молоді.

За оцінками соціологів, за отриманою спеціальні(

стю працевлаштовуються не більше 40% випускників

вищих навчальних закладів, що свідчить про відсутність

попиту національної економічної системи на працівників

у відповідних сферах діяльності. Здебільшого це харак(

терно для випускників популярних насьогодні еконо(

мічних, соціологічних і юридичних інститутів.

Необхідність модернізації та якісного удосконален(

ня структури зайнятості визначається особливостями

сучасного стану соціальної сфери. Ці заходи, в першу

чергу, повинні базуватися на вдосконаленні вітчизняної

системи підготовки кваліфікованих кадрів для тради(

ційних галузей і виробництв, а також на поширенні її ме(

ханізмів на нові сфери господарювання (рис. 3).

На наш погляд, освіта, що носить безперервний ха(

рактер, буде основою підтримки та розвитку людсько(

го потенціалу суспільства. За умови його орієнтації на

інноваційну активність і дієву участь у всіх стадіях роз(

витку інноваційної системи можливе посилення сприй(

нятливості праці до новітніх тенденцій економічного

розвитку. При цьому, чим раніше здійснюються інвес(

тиції в людину, тим до більшого сумарного і довготри(

валого ефекту вони призводять, оскільки працездатний

період носія інтелектуального капіталу є вирішальним

чинником при визначенні віддачі від його інвестування.

Окрім необхідності підвищення якості освіти фахів(

ців в інноваційних секторах економіки, на що неодно(
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Рис. 2. Динаміка чисельності прийнятих студентів у ВНЗ I—ІІ та ВНЗ ІІІ—IV рівнів акредитації
України у 2004–2014 рр.

Джерело: [5].

* Дані за 2014 р. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини
зони проведення антитерористичної операції.
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разово було наголошено вище, слід розширити і вдос(

коналити систему підготовки кадрів для сільського гос(

подарства. Вже зараз переважне право на вступ у від(

повідні ВНЗ країни мають жителі сільських населених

пунктів, проте більшість з них після закінчення вузу вва(

жають за краще працевлаштуватися в промислово роз(

винених містах без урахування специфіки отриманої

освіти, що обумовлює неефективність і вкрай витрат(

ний характер даної системи. Зрозуміло, повністю вик(

лючити подібну тенденцію неможливо, однак її можна

скоротити шляхом більш тісної прив'язки існуючих

сільськогосподарських ВНЗ до підприємств аграрного

сектора економіки, тобто через надання системі освіти

яскраво вираженого цільового характеру.

Особливу увагу також необхідно приділити загаль(

ноосвітнім закладам середньої ланки, які готують ба(

зис для подальшої реструктуризації зайнятості. Необ(

хідно підвищувати вимоги до якості освіти в школах, за(

безпечувати їх сучасними засобами інформаційних тех(

нологій, приділяти більше уваги системі підготовки, пе(

репідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних

кадрів. Спроба запровадити єдині стандарти в загаль(

ноосвітні заклади поки не принесла значних позитив(

них результатів, а, навпаки, викликає занепокоєння в

посиленні формального підходу в навчанні, спрямова(

ного лише на підготовку майбутніх фахівців до ЗНО, що

негативно позначається на глибині і якості отримуваних

знань.

Одним із напрямів освітньої політики повинна стати

адресна підтримка обдарованих дітей незалежно від

соціального середовища їх походження, створення оп(

тимальних умов для реалізації творчого потенціалу мо(

лоді та закріплення механізмів пільгового зарахування

талановитих абітурієнтів до кращих ВНЗ країни. Існу(

ючі нині урядові ініціативи, пов'язані з фінансуванням

освіти, зачіпають лише незначний спектр перерахова(

них проблем і повинні набути більш масовий і відкритий

характер.

Закордонною практикою накопичено великий

досвід з виявлення талантів, які є головним елементом

національного надбання. Так, Міжнародні асоціації по

обдарованим дітям вдаються до суттєвих кроків по ство(
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Рис. 3. Напрями удосконалення системи підготовки кадрів
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ренню найбільш сприятливих умов для розвитку непе(

ресічних здібностей дітей та молоді. Головними агента(

ми міжнародної співпраці виступають міжнародні та

національні організації у сфері освіти обдарованих і

талановитих, зокрема Всесвітня рада сприяння освіті

обдарованих та талановитих дітей (World Council for

Gifted and Talented Children — WCGTC), Європейська

рада з високих здібностей (European Council for High Abil

ity — ECHA), Національна асоціація обдарованих дітей,

США (National Association for Gifted Children (NAGC)

USA), Національна асоціація обдарованих дітей, Вели(

кобританія (National Association for Gifted Children

(NAGC) UK), Асоціація талановитих (The Association for

the Gifted — TAG), Національне товариство обдарова(

них і талановитих (National Society for the Gifted and

Talented), Національний дослідний центр з обдарова(

ності та таланту (The National Research Center on Gifted

and Talented — NRC/Gt) тощо. У США чималі кошти

виділяються на вивчення феномену обдарованості і

існує налагоджений механізм відстеження великими

державними і приватними корпораціями талановитих

студентів, яким надаються пільгові умови з працевлаш(

тування з перспективою кар'єрного росту.

Реформування системи освіти в Україні також має

здійснюватися з урахуванням вимог, що пред'являють(

ся особливостями посилення конкурентоспроможності.

Її інституційний каркас, заснований на наданні освітніх

послуг в рамках системи початкового, загального серед(

нього, професійно(технічного і вищого рівня, має до(

повнюватися комплексними програмами перепідготов(

ки та навчання без відриву від виробництва, а також

різними формами нетрадиційної професійної освіти, що

додають яскраво вираженої практичної спрямованості

в противагу традиційної академічності.

На розвиток і формування конкурентоспроможності

робочої сили країни безпосередньо впливає стан соці(

альної сфери, в тому числі такі її аспекти як середня

тривалість життя, забезпеченість житловими умовами,

рівень злочинності тощо. Без подолання масової

бідності населення та зниження соціальної напруже(

ності позитивні зміни в економіці країни також немож(

ливі. Незважаючи на нібито економічну нерента(

бельність соціальних витрат, зокрема, пов'язаних з на(

данням додаткових соціальних гарантій у сфері медич(

них та освітніх послуг, вони є не тільки обов'язковою

функцією будь(якої держави, але і дієвим інструментом

подолання структурної економічної кризи, оскільки

відновлюють належний рівень споживання, а отже, і по(

пит на продукцію більшої частини галузей економіки.

Інвестиції в людський капітал є не менш значущою

передумовою економічного зростання, ніж вкладання

в матеріальні активи, оскільки подібно речовим елемен(

там основних фондів підприємства вони зазнають мо(

рального і фізичного зношення і збільшуються пропор(

ційно обсягу вкладень. Небажання держави здійснювати

значні вливання в соціальний розвиток країни, науку і

освіту пояснюється значним періодом їх окупності. Так,

якщо інвестиції у найбільш довгострокові інфраструк(

турні проекти дають позитивні результати максимум

через 10—15 років, то вкладення в людський капітал

— лише зі зміною поколінь, тобто через 25—30 років.

Однак подальше примноження національного багатства

можливе лише при більш повному задоволенні потреб

населення в основних засобах життєзабезпечення, без

поліпшення рівня яких подальше вдосконалення якіс(

ного і розширення кількісного складу трудових та інте(

лектуальних ресурсів є нездійсненними.

ВИСНОВКИ
Таким чином, збереження та примноження конкурен(

тних переваг української економіки, у тому числі пов'я(

заних з високим кваліфікаційним та освітнім рівнем тру(

дового потенціалу, важливе не лише з точки зору поліп(

шення показників продуктивності праці та конкурентос(

проможності робочої сили, а й з позиції інституційної

складової економічної структури, що охоплює системи

освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Контекст масового виробництва з використанням зас(

тарілих організаційних принципів на вітчизняних підприє(

мствах, спонукає до спаду його виробничої складової. Така
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У статті розкрито теоретичні аспекти становлення та розвитку виробничої системи підприємства
за сучасних тенденцій ринкової економіки. Наведено основні компоненти виробничої системи
підприємства та окремі прийоми її оптимізації. Визначено, що індикатором ефективності людської
діяльності з перетворення предметів праці для задоволення потреб суспільства відводять вироб�
ництву, де виробництво є найважливішою сферою, яка охоплює всі безпосередні дії пов'язані з ви�
готовленням готового продукту чи наданням послуг. Ядром таких дій є ресурсні вкладення в отри�
манні бажаного результату, який знаходить вираження в ефекті синергії — функціонування вироб�
ничої системи в цілому значно вище, ніж сукупність одиничних її циклів. Зокрема окреслено дина�
мічний перебіг матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, які є основними складовими елемен�
тами у визначенні ефективності спрацювання виробничої системи підприємства, що визначають її
якісні властивості. Запропоновано оптимізацію виробничої системи у створенні взаємопов'язаних
підсистем: ідеологія управління і інструмент "бережливого виробництва".

The article deals with the theoretical aspects of the formation and development of the production system
of the enterprise in accordance with the modern tendencies of the market economy. The main components
of the production system of the enterprise and some methods of its optimization are given. It is determined
that an indicator of the effectiveness of human activity on the transformation of labor objects to meet the
needs of society is diverted to production, where production is the most important area that covers all
direct actions associated with the manufacture of the finished product or the provision of services. The
core of such actions is the resource investment in obtaining the desired result, which finds expression in
the effect of synergy — the functioning of the production system in general is much higher than the totality
of its individual cycles. In particular, the dynamic flow of material, financial and labor resources is outlined,
which are the main constituent elements in determining the efficiency of the operation of the production
system of the enterprise, which determine its qualitative properties. The optimization of the production
system in the creation of interconnected subsystems is proposed: ideology of management and the tool
of "lean production".

Ключові слова: виробнича система, оптимізація, бережливе виробництво, підприємство, витрати, кон$

курентоспроможність, ефективність виробничої системи.

Key words: production system, optimization, lean production, enterprise, costs, competitiveness, efficiency of

the production system.

тенденція потребує необхідної зміни моделі організації ви(

робничої системи підприємства щодо скорочення витрат,

підвищення продуктивності праці та покращення якісної

складової готового продукту.
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Масове виробництво вважається виробничою систе(

мою XX століття, "оптимізоване виробництво" — відносять

до виробничої системи XXI століття, яке впроваджується

підприємством на будь(якій стадії його розвитку. Крім того,

є ситуації, в яких постає нагальна необхідність оптимізу(

вати виробництво з ціллю підвищення рентабельності та

конкурентоспроможності підприємства на товарному рин(

ку.

Проблема оптимізації виробничих систем завжди ак(

туальна і особливо серед підприємств пострадянського

розвитку, які працювали фактично без контролю над со(

бівартістю, де головним гаслом було виконання плану.

Звідси і ментальність управління багатьох керівників ра(

дянського загартування збереглася і в час ринкових пере(

творень національної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням всебічного обгрунтування організаційних ви(

робничих систем займалися відомі вітчизняні та зарубіжні

вчені. Значний вклад у теоретичну базу організації вироб(

ничих систем внесли М. Бусленко, Л. Канторович, А. Аган(

бегян, М. Федоренко та ін.

Розробка методологічного підгрунтя щодо впровад(

ження ефективного оперативного управління виробничи(

ми системами на підприємствах, в умовах ринкового їх

функціонування, висвітлено у роботах сучасних науковців

таких, як: І. Бойчика, Б. Андрушківа, М. Войнаренка,

С. Ілляшенка, А. Ільїна, М. Йохни, О. Орлова, О. Кузьміна,

П. Перерви, Й. Петровича, С. Покропивного, Я. Плоткіна,

Р. Тяна, Г. Семенова, М. Хопчана, Л. Федулової, Ф. Хміля,

М. Чумаченка та багато інших.

Сприймаючи наукові дослідження і здобутки зарубіж(

ного та вітчизняного досвіду у застосуванні різноманітних

методів оптимізації виробничої системи на рівні промис(

лового підприємства, необхідно зауважити, що це питан(

ня є доволі актуальним, і потребує більш широкого свого

дослідження у плані окреслення нових можливостей опти(

мізаційних методів на основі сучасних підходів до опера(

тивного управління організацією виробничої системи

підприємства, що має неабияке теоретичне та практичне

значення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування не(

обхідності оптимізації виробничих систем та переходу до

бережливого виробництва на вітчизняних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відкритість української економіки на фоні загострен(

ня міжнародної конкуренції, посилює пошук способів

підвищення ефективності та конкурентоспроможності

вітчизняних підприємств. Необхідність зміни виробничої

системи на підприємстві шляхом оптимізації структури

витрат, підвищення продуктивності праці і покращення

якості продукції, потребує свого кардинального перегля(

ду організаційної складової виробничих циклів та управ(

ління ними.

За своєю суттю, виробнича система підприємства

включає всі етапи його діяльності, починаючи від надход(

ження матеріалів та сировини, техніко(технологічної скла(
дової, працеприкладання і закінчуючи реалізаційними про(

цесами. Від ефективної побудови виробничої системи за(

лежить якість продукції, обсяг витрат виробництва і, в

кінцевому результаті, конкурентоспроможність підприєм(

ства.

Як правило, підприємству властиві всі типові ознаки

системної організації виробничих процесів, тому підприє(

мство слід розглядати і аналізувати як цілісну виробничу

систему яка потребує своєї оптимізації.

За визначенням науковців, виробнича система — це

специфічний клас систем, що включає робітників, предмети

та знаряддя праці, а також інші елементи, які потрібні для

функціонування системи, в процесі чого створюються про(

дукція та послуги. Підрозділи підприємства виступають в

ролі підсистем, що складаються з компонентів різного

рівня складності (працівники, знаряддя і предмети праці

тощо) [1, с. 57].

Для розуміння завдань оптимізації, необхідно ос(

мислити поняття "виробнича система". Це поняття

включає абсолютно всі операції та процеси пов'язані

зі створенням цінності для споживача, включаючи і ті,

що несуть в собі втрати. Виробнича система включає в

себе фінансовий аспект, розробку нової продукції, ви(

робничі процеси, комунікації зі споживачами, закупівлі,

продаж і логістику. Основним елементом цієї системи

постає робітник, а все інше — механізми, машини, лише

допомагають робітникам виконання виробничих про(

цесів.

У широкому сенсі під системою мається на увазі дея(

ка сукупність виробничих елементів, які утворюють єдине

ціле, що має властивості які відсутні в окремих його скла(

дових елементів. У такому разі система постійно взаємодіє

з оточуючим середовищем, яке є сукупністю елементів

виробничих процесів і виробничих відношень, зміна влас(

тивостей яких, безпосередньо впливає на систему, а також

на ті окремі об'єкти, властивості яких змінюються в залеж(

ності від поведінки самої системи.

Підприємство як виробнича система є соціальним

інститутом, що входить до категорії відкритих систем. Це

означає, що підприємство на вході отримує ресурси із зов(

нішнього середовища, а на виході — віддає у зовнішнє

середовище створений готовий продукт. Тобто підприєм(

ство, взаємодіючи із зовнішнім середовищем, бере участь

у трьох основоположних процесах:

1. Отримання ресурсів, сировини із зовнішнього сере(

довища.

2. Перетворення ресурсів в бажаний для зовнішнього

середовища продукт (послуги).

3. Видача готового продукту у зовнішнє середови(

ще.

У цілях підтримання на належному рівні свого вироб(

ничого потенціалу, підприємству необхідно забезпечува(

ти динамічний перебіг усіх трьох процесів. Зокрема про(

цес входу в систему можна охарактеризувати не тільки

структурою і складом одержаних з навколишнього сере(

довища фінансових, трудових, матеріальних та інформа(

ційних ресурсів, але й розміщенням підприємства у зовні(

шньому середовищі, плановою стратегією, динамікою роз(

витку. Параметри виходу до системи повинні відповідати

вимогам зовнішнього середовища, тобто вимогам об'єктів,

що функціонують у ньому, вимогам конкретних спожи(

вачів, і на основі цього забезпечувати умови відновлюва(

ності виробництва та повноти усіх його процесів. А саме,

це організація виробництва та управління основними ком(

понентами виробничої системи підприємства, до якої слід

віднести:

— управління товарно(матеріальними закупками та

використанням запасів;

— оптимальною структурою та розміщенням цехово(

го обладнання;
— керованістю робочими операціями та операціями з

їх обслуговування;

— управління матеріальними потоками та якістю ви(

робляємого продукту;

— задоволення споживачів продукції.
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При цьому прояв якісної ознаки такої виробничої сис(

теми, зазвичай знаходить своє вираження в ефекті синергії,

який проявляється в тому, що результат функціонування

системи в цілому значно вище, ніж сума одиничних резуль(

татів окремих елементів (складових системи). На практиці

це вказує на те, що з одних і тих самих підходів до еле(

ментів управління організаційно(виробничою структурою,

можна отримати системну цілісність з різними або одна(

ковими властивостями, але різного рівня ефективності,

залежно від того, як будуть взаємодіяти ці взаємопов'я(

зані елементи між собою, тобто як буде організована сис(

тема в цілому.

Ефективність виробничої системи залежить від того,

наскільки раціонально використовують наявні на підпри(

ємстві ресурси (сировину, матеріали, працю, капітал тощо)

з урахуванням виробничої специфіки підприємства та особ(

ливостей його навколишнього оточення.

У цьому випадку "роботоздатність" виробничої си(

стеми в плані порівняння її ефективності з іншими під(

приємствами та отриманням на цій основі обгрунто(

ваної оцінки, визначаються певними індикаторами

(табл. 1).

Якщо звернутись до світового досвіду оптимізації ви(

робничих систем, то він доволі різноманітний, і складаєть(

ся з управлінських методик які покращують організацію

окремих виробничих процесів шляхом виявлення та вик(

лючення "зайвих" виробничих витрат і використання

інших не капіталомістких способів підвищення продуктив(

ності.

У такому випадку це включає способи і заходи підви(

щення організації окремих виробничих процесів на основі

виявлення та виключення з виробництва "не потрібних"

ланок з використанням не капіталомістких засобів підви(

щення продуктивності. Результати аналітичних досліджень

та звітів консалтингових фірм показують, що у переважній

більшості підприємства, оптимізувавши свої виробничі си(

стеми, покращують якість продукції, зростає ефективність

виробничих процесів за скороченням тривалості виробни(

чого циклу. Головними індикаторами ефективності вироб(

ничої системи на таких підприємствах виступають не тільки

інтенсивність поставок, витрати часу на основні та до(

поміжні процеси, але й підвищується оборотність незавер(

шеного виробництвом продукції та зменшення кількості її

дефектів.

У зв'язку з цим, ефективність виробничої системи має

визначатися раціональністю використання наявних на

підприємстві ресурсів: праці, капіталу, матеріалів та ін. з

урахуванням конкретної виробничої специфіки під(

приємства та наявних особливостей його зовнішнього се(

редовища.

На нашу думку, в сучасних умовах вектор оптимізації

виробничої системи вітчизняних підприємств повинен бути

направлений не на капіталомісткий спосіб підвищення

якості та продуктивності виробництва, а виступати одним

з перспективних шляхів підвищення конкурентоспромож(

ності.

Це зумовлюється декількома причинами. По(перше,

відбувається підвищення міжнародної конкуренції, в про(

цесі чого привабливість продукції стає визначним факто(

ром для визначення позиції України на міжнародному рин(

ку. По(друге, у багатьох підприємств існує дефіцит інвес(

тиційних ресурсів, що скорочує їх можливості до розвитку

та підвищення конкурентоспроможності, що "…зумовлює

використання існуючих внутрішніх резервів. Головним тут

резервом можна вважати своєчасну оптимізацію наявної

виробничої системи" [3, с. 112].

В умовах ринкового способу господарювання май(

же всі успішні підприємства використовують ті чи інші

елементи оптимізованих виробничих систем. У біль(

шості випадків це стосується і системи управління які(

стю. Так, найбільші металургійні та машинобудівні під(

приємства України активно оптимізують та покращують

наявні виробничі системи за допомогою закордонних

партнерів.

Більшість вітчизняних підприємств орієнтовані на оп(

тимізацію виробничої системи з використанням японсько(

го досвіду, відомого як TPS — Виробнича Система Тойота

(Toyota Production System), яка вважається загальним

взірцем організації виробничої системи. Свою виробничу

систему автомобільна компанія розробляла близько трьох

десятиліть (1945—1975 р.). Цією системою зацікавились

та запозичили США, країни західної Європи, а в останні

роки і Україна. Західна інтерпретація японської виробни(

чої системи отримала назву Lean production — бережливе

виробництво. Нині високий потенціал до трансформації

виробничих систем, спираючись на японський досвід, де(

монструють і передові компанії розвинених країн світу [4,

с. 26].

Бережливе виробництво (Lean production) є сучасним

підходом до управління організацією, що спрямований на

підвищення якості роботи за рахунок скорочення втрат [5,

с. 233]. Цей підхід поширюється на всі аспекти діяльності

— від проектування і виробництва, до збуту продукції.

В ідеальному варіанті, впровадження методології бе(

режливого виробництва дає змогу вирішити ряд значних

проблем, з якими повсякчас стикається переважна

більшість підприємств, це домогтися високої якості при

мінімальних витратах, скоротити терміни виготовлення

продукції, врегулювати питання поставок, уникнути пере(

виробництва.

Таблиця 1. Індикатори ефективності виробничої системи

Джерело: складено автором за [2, с. 167].

Компоненти виробничої 
системи Індикатори ефективності виробничої системи 

Управління закупівлями Обсяг і оборотність запасів на складах.
Частка бракованих комплектуючих. 
Інтенсивність поставок. 
Кількість зривів поставок 

Операції робітників Витрата часу на основні і допоміжні робочі операції.
Кількість і час незапланованих простоїв робітників. 
Кількість раціональних пропозицій на одного робітника 

Обслуговування 
обладнання 

Кількість і час незапланованих простоїв обладнання.
Витрата часу у зв’язку з установкою, запуском, переналагодження устаткування 

Управління матеріальними 
потоками 

Час на рух ресурсів від надходження на підприємство до відправки кінцевому споживачу. 
Обсяг і оборотність незавершеного виробництва продукції 

Управління якістю Кількість виявлених дефектів.
Частота виникнення дефектів через відмову обладнання, помилок у робочих операціях, 
бракованої продукції постачальників та ін. 
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Перехід від звичайного виробництва до бережливого

означає повний перегляд загальних основ виробничих

відносин всередині підприємства та відносини із спожива(

чами та постачальниками. Бережливе виробництво — це

сучасна управлінська філософія боротьби з втратами.

Згідно з концепцією бережливого (ощадливого) виробниц(

тва всю діяльність підприємства можна класифікувати як

процеси та операції, що додають цінність для споживача

та процеси, що не несуть ніякої цінності для споживача.

Останнє означає, все що не збільшує цінність для спожи(

вача, з погляду ощадливого виробництва, підпадає під стат(

тю — втрати, і має бути усунуто.

Інструментарій бережливого виробництва дозволяє

побачити весь ланцюг просування товарів (послуг) по

спіралі бізнес(процесів, виявивши в ній ті етапи на яких

бувають втрати. Бачення ситуації в такому світлі, дозво(

ляє керівництву та персоналу підприємства усвідомити,

через що не досягаються заплановані цілі. Що за нинішніх

умов глобальної конкуренції — основною ціллю є знижен(

ня витрат, збільшення обсягів виробництва, підвищення

гнучкості номенклатури вироблених товарів і надання по(

слуг.

Виявлення та усвідомлення причин неефективності

підприємства на певних рівнях окремих операцій, допома(

гає скоротити та навіть усунути витрати на виконання тих

операцій, які не створюють доданої вартості в процесі руху

товарів від закупки до відвантаження.

При цьому до основних підходів управління, яке вхо(

дить до складу інструментів бережливого виробництва,

необхідно віднести [6, с. 45]:

— Justin Time (точно в строк) — підхід до управління

виробництвом на основі попиту споживачів. Дозволяє ви(

готовляти продукцію в потрібний час і в необхідній

кількості.

— Kaizen — підхід до управління організацією на ос(

нові постійного покращення якості. За цим підходом

співробітники підприємства активно та регулярно працю(

ють над покращенням своєї трудової діяльності та її ре(

зультативності.

— 5(S — методологія покращення, що включається

до складу підходу Kaizen. Дає можливість зменшити втра(

ти, пов'язані з невдалою організацією окремого робочого

місця.

— Andon — візуальна система зворотного зв'язку

на виробництві, яка дає змогу всім співробітникам під(

приємства бачити стан виробництва, допомагає виявити

коли потрібна допомога, операторам дозволяється тим(

часово зупинити виробничий процес у разі появи про(

блем.

— Kanban — система врегулювання потоків матеріалів

і товарів всередині підприємства та за його межами — із

замовниками та постачальниками. Дозволяє знизити втра(

ти, пов'язані з перевиробництвом та накопиченням над(

мірних запасів.

— SMED (Single Minute Exchange of Die) — система,

що дозволяє зменшити втрати часу, який пов'язаний з

організацією виготовлення майбутнього продукту.

— Poka(Yoke — метод моделювання помилок і їх за(

побігання у виробничих процесах. Дає змогу знизити втра(

ти, пов'язані з дефектами на виробництві і не передавати

дефектну продукцію до наступної операції.

Варто звернути увагу, що при застосуванні наведених

інструментів та способів бережливого виробництва для

оптимізації виробничих систем на вітчизняних підприєм(

ствах, ці концепції знаходяться в органічному поєднанні із

законами традиційної східної філософії, мета яких — пра(

вильна орієнтація людських цінностей та їх гармонізація

на духовній основі і сучасної західної технології.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Необхідність оптимізації виробничих систем обумов(

лена підвищенням міжнародної конкуренції, а також де(

фіцитом ресурсів на вітчизняних підприємствах. Способом

скорочення непродуктивних витрат постає бережливе ви(

робництво. Вивчення іноземного досвіду впровадження

бережливого виробництва на підприємствах, довів акту(

альність і необхідність подальшого дослідження теорії та

методології його організації в умовах української економ(

іки, і насамперед її промислового сектора. Віддаючи при

цьому перевагу ідеології і набору інструментів у станов(

ленні та розвитку виробничої системи "бережливого вироб(

ництва", спираючись на світову практику, надасть мож(

ливість досягти високої результативності вітчизняним

підприємствам.
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ —
ЗАПОРУКА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Yu. Prokopenko,
Post(graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

TAX STIMULATION IS THE GUARANTEE OF ACTIVATION OF INNOVATIVE ACTIVITY
OF ENTERPRISES AND EFFICIENCY MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS

У статті констатовано, що за наявності в країні значних фундаментальних і технологічних до�
робок, відбувається зниження активності інноваційної діяльності, пов'язаної з браком власних
коштів у підприємств і обмеженістю бюджетного фінансування. Обгрунтовано, що вирішення
цієї проблеми можливе за умови створення дієвої моделі податкового стимулювання, яка б
сприяла формуванню належного інвестиційного забезпечення інноваційних проектів. Доведе�
но, що на відміну від зарубіжних країн податкова підтримка інноваційних проектів в Україні до
тепер не набула стимулюючого характеру та не стала засобом активізації процесу модерні�
зації матеріально�технічної бази підприємств як вагомої складової підвищення конкуренто�
спроможності національних продуцентів. Констатовано, що за показниками Європейського
інноваційного індексу, Україна входить до останньої, четвертої, групи з назвою "країни, що
рухаються навздогін", а перспективи наздоганяючого розвитку виглядають невтішними: в разі
збереження нинішнього рівня інноваційності українська економіка втратить останній шанс стати
конкурентоспроможною, тож за країною назавжди закріпиться статус сировинного придатку
розвинених економік. Наголошено, що розпочати складний процес інноваційного оновлення
національної економіки можливо за умови запровадження політики податкового стимулюван�
ня та побудови ефективної моделі оподаткування інноваційної діяльності стимулюючого ха�
рактеру.

Акцентовано увагу, що можливістю імпорту інститутів оподаткування із досвіду зарубіжних
країн є модель оподаткування виведеного капіталу, згідно з якою оподатковується не прибу�
ток до оподаткування, а розподілений прибуток, тобто прибуток, який виводиться із бізнесу (у
вигляді дивідендів та іншого розподілу прибутку, операцій та платежів, що використовуються
з метою оптимізації цього податку).

Доведено потребу набуття податком на виведений капітал стимулюючого впливу на активі�
зацію суб'єктами господарювання інноваційної діяльності та забезпечення ефективності реа�
лізації інноваційних проектів. Запропоновано практичні рекомендації щодо вирішення цієї про�
блеми.

The article states that in the presence of significant fundamental and technological developments
in the country, there is a decline in the activity of innovation activity, due to the lack of own funds at
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ситуація ж з розвитком інновацій в Україні є досить

складною, а ще більше її поглибила фінансова криза.

За наявності в країні значних фундаментальних і техно(

логічних доробок, відбувається зниження активності

інноваційної діяльності, пов'язаної з браком власних

коштів у підприємств і обмеженістю бюджетного фінан(

сування [15, с. 151]. Вирішення наявної на сьогодні про(

блеми можливе за умови створення сприятливого сере(

довища реалізації інноваційних проектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує,

що трансформаційні процеси, які нині спостерігаються

в економіці спонукають науковців до вивчення зарубі(

жного досвіду стимулювання інноваційного(інвестицій(

ного процесу та можливості його запровадження у

enterprises and the limited budget financing. It is substantiated that the solution of this problem is
possible provided that an effective model of tax incentives is created that would contribute to the
formation of adequate investment support for innovative projects. It is proved that, unlike foreign
countries, tax support for innovative projects in Ukraine is still not of a stimulating nature and has
not become a means of activating the process of modernizing the material and technical base of
enterprises as a significant component of increasing the competitiveness of national producers. It
is stated that according to the indicators of the European Innovation Index, Ukraine is in the last,
fourth, group called "the countries are moving in line", and the prospects of catching up
development look disappointing: if the current level of innovation is maintained, the Ukrainian
economy will lose its last chance to become competitive, therefore, for the country forever the
status of the raw material appendage of developed economies will be fixed. It is noted that starting
a complicated process of innovation of the national economy is possible, subject to the introduction
of a policy of tax incentives and the construction of an effective model of taxation of innovative
activity of a stimulating nature.

It is emphasized that the possibility of importing tax institutions from foreign experience is a model
of taxation of withdrawn capital, according to which no profit before taxation is levied, and distributed
profits, that is, profits which are deduced from business (in the form of dividends and other distribution
of profits, operations and payments , used to optimize this tax).

The necessity of acquiring the tax on the withdrawn capital has been proved to have a stimulating
effect on the activation of innovative activities by business entities and ensuring the effectiveness of
the implementation of innovative projects. Practical recommendations for solving this problem are
suggested.

Ключові слова: інновації, інноваційні проекти, податкове стимулювання, сумарний індекс інновацій

суб'єктів господарювання.

Key words: innovations, innovation projects, tax incentives, total index of innovations of business entities.

вітчизняній практиці. Питанням стимулювання інновацій(

ної діяльності значної уваги надавали такі науковці, як

А.В. Алєксєєв, О.І. Амоша, Л.Л. Антонюк, В.М. Геєць,

Ю.О. Забаренко, М.З. Згуровський, Н.М. Левченко,

А.В. Перетятько, Д.М. Рева, К.В. Сіренко та ін. Проте,

незважаючи на великий спектр наукових досліджень із

зазначеної проблематики, до тепер залишаються неви(

рішеними питання створення дієвої моделі податково(

го стимулювання, яка б сприяла формуванню належно(

го інвестиційного забезпечення інноваційних проектів.

У зв'язку із цим проблематики податкового стимулю(

вання інноваційної діяльності є важливим завданням, що

потребує на подальші дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування потреби набуття по(

датком на виведений капітал стимулюючого впливу на

активізацію суб'єктами господарювання інноваційної
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діяльності та забезпечення ефективності реалізації інно(

ваційних проектів.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Широке запровадження податкових стимулів інно(

ваційних проектів розпочалося ще у 1960(ті роки, коли

у провідних країнах ринкової економіки реалізовувала(

ся кейнсіанська економічна політика, що передбачала

гнучке використання державою заходів податкового

регулювання господарських процесів. За період засто(

сування ці пільги виявили себе як надійний інструмент

науково(технічної, промислової та інноваційної політи(

ки держави, який сприяє вирішенню важливих еконо(

мічних завдань — відтворенню технологічного базису

виробництва на основі передових науково(технічних

досягнень, підвищенню конкурентоспроможності націо(

нальної промисловості, залученню у сферу НДР додат(

кових коштів бізнесу та інших недержавних джерел [2,

с. 134].

Проте на відміну від зарубіжних країн податкова

підтримка інноваційних проектів в Україні до тепер не

набула стимулюючого характеру та не стала засобом

активізації процесу модернізації матеріально(технічної

бази підприємств як вагомої складової підвищення кон(

курентоспроможності національних продуцентів. За по(

казниками Європейського інноваційного індексу, Украї(

на входить до останньої, четвертої, групи з назвою "краї(

ни, що рухаються навздогін" із значенням індексу 0,23.

[4, с. 35]. А перспективи наздоганяючого розвитку ви(

глядають невтішними: в разі збереження нинішнього

рівня інноваційності українська економіка втратить

останній шанс стати конкурентоспроможною, а за краї(

ною назавжди закріпиться статус сировинного придат(

ку розвинених економік. Розпочати складний процес

інноваційного оновлення національної економіки мож(

ливо за умови запровадження політики податкового

стимулювання та побудови ефективної моделі оподат(

кування інноваційної діяльності стимулюючого харак(

теру [3, с. 90].

Запровадження політики податкового стимулюван(

ня інноваційної діяльності фактично означає винайден(

ня способів та меж балансування між державними та

приватними інтересами, результатом яких є обопільне

задоволення інтересів кожного з суб'єктів. Держава,

поступаючись своїм поточним фіскальним інтересом при

податковому стимулюванні інноваційної діяльності,

вправі розраховувати на задоволення інших потреб, як

то інвестування вивільнених ресурсів у виробництво,

фундаментальні дослідження, прикладні розробки,

зменшення відтоку з країни носіїв інтелектуального потен(

ціалу, тощо. Платник податків в обмін на понесення

значних фінансових затрат з довгостроковою окупні(

стю вправі розраховувати на зниження податкового тис(

ку, на дотримання гарантій незмінності законодавства

у довгостроковій перспективі тощо [14, с. 172].

Звертаючись до провідних світових тенденцій опо(

даткування інновацій, необхідно насамперед відзначи(

ти, що в зарубіжних країнах значного поширення набу(

ли податкові пільги, державні субсидії і дотації, що сти(

мулюють підприємства до розвитку інноваційної діяль(

ності. Величина податкових пільг, які надаються урядом

в промислово розвинутих країнах, є суттєвою для

суб'єктів інноваційної діяльності, що, за умови контро(

лю з боку фіскальних органів над формуванням витрат

підприємств, робить розвиток інноваційної діяльності

економічно вигідним [9, с. 32].

Розглядаючи окремі положення чинного Податко(

вого кодексу України (ПКУ) приходимо до висновку, що

українським законодавцем передбачено дві моделі по(

даткового стимулювання:

— перша представлена загальними податковими

преференціями (надання яких передбачається за дот(

римання умов, визначених ст. 30 ПКУ): звільнення від

сплати податку та збору; встановлення зниженої став(

ки податку та збору; податкове вирахування (знижка),

що зменшує базу оподаткування до нарахування подат(

ку та збору; зменшення податкового зобов'язання після

нарахування податку та збору;

— друга представлена спеціальним режимом опо(

даткування, що визначає особливий порядок оподат(

кування окремих категорій господарюючих суб'єктів

[11].

Такий неефективний по відношенню до сучасних

реалій спосіб створення в Україні моделей податково(

го стимулювання інноваційної сфери потребує ради(

кальних змін, оскільки нинішна податкова система в

Україні має переважно фіскальний характер і не стиму(

лює належним чином виробництво, інновації, інвесту(

вання, вимиває значні грошові кошти з реального сек(

тору економіки в тіньовий. Питома вага податків у ВВП

(податкове навантаження), включаючи обов'язкові від(

рахування на соціальне страхування, становить нині від

35 до 40%, що характерно для розвинутих країн, але

обтяжливо для країн з перехідною економікою. Фахів(

цями підраховано, що сумарні податкові вилучення, за

яких можливе економічне зростання в державах, по(

дібних до України, не повинні перевищувати 20—25%

ВВП. Доречно згадати, що і в розвинутих європейських

країнах у депресійні 20—30(ті роки минулого сторіччя

податки в структурі ВВП не перевищували в середньо(

му 16,5%, а в окремих країнах були значно меншими:

вШвейцарії — 6%, Швеції — 8,5%, Норвегії — 10,9%.

Таким чином, держава давала можливість підприєм(

ствам створити стабілізаційний капітал, достатній для

сталого розвитку [10]. Отже, вирішенням зазначеної

проблеми є трансформація моделі податкового стиму(

лювання інноваційних проектів, яку може бути здійсне(

но або ж шляхом генерації, або ж шляхом імпорту но(

вих інститутів оподаткування.

Враховуючи можливість імпорту інститутів оподат(

кування із досвіду зарубіжних країн (зокрема, Естонії),

альтернативою класичній європейській моделі оподат(

кування уряд України вбачає модель оподаткування ви(

веденого капіталу, згідно з якою оподатковується не

прибуток до оподаткування, а розподілений прибуток,

тобто прибуток, який виводиться із бізнесу (у вигляді

дивідендів та іншого розподілу прибутку, операцій та

платежів, що використовуються з метою оптимізації

цього податку). Варто зазначити, що це не естонська

модель оподаткування розподіленого прибутку, але

вона покладена в основу моделі податку на виведений

капітал з урахуванням національної специфіки України

[16].
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Метою запровадження податку на виведений капі(

тал є вивільнення прибутку від оподаткування у тій час(

тині, яка залишається у розпорядженні підприємства для

інноваційного розвитку та модернізації матеріально(

технічної бази.

Проте при здійсненні генерації чи імпорту інститутів

оподаткування із досвіду зарубіжних країн природним

залишається питання їх відповідності принципам ОЕСР

щодо Розмивання податкової бази та виведення при(

бутку з(під оподаткування (Base Erosion and Profit

Shifting, BEPS) та ефективності їх імплементації. Істо(

рія має багато як позитивних прикладів результатив(

ності імплементації імпорту інститутів, так і негативних,

зумовлених розбіжностями в інституційному середо(

вищі країни(експортера й країни(імпортера [5, с. 202].

Такі негативні наслідки спостерігалися і в Україні на

початку 90(х років, коли механічне копіювання досві(

ду зарубіжних країн у питаннях інституціонального за(

безпечення процесів приватизації, управління окреми(

ми сферами і галузями, формування ринкових відно(

син, оподаткування призвели до ускладнення економ(

ічної та соціальної ситуації в країні [6, с. 115]. До того

ж просте копіювання досвіду інших країн в частині

моделі оподаткування без урахування національної

специфіки може призвести врешті(решт до його спот(

ворення. Тож в умовах активізації реформування сис(

тем оподаткування в цілому і податкового стимулюван(

ня інноваційних проектів, зокрема існує нагальна по(

треба в оцінці відповідності принципам ОЕСР та ефек(

тивності, зрілості і придатності генерації та імпорту

інститутів оподаткування [5, с. 169].

Стосовно відповідності принципам ОЕСР щодо Роз(

мивання податкової бази та виведення прибутку з(під

оподаткування (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS),

зобов'язаннями в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС та

нормами чинних угод про уникнення подвійного оподат(

кування, слід зазначити, що сумнівів не має, оскільки

ПВК залишається податком на прибуток підприємств

(відкладеним), тож він відповідає законодавству ЄС

відповідно до рішення (Burda) Європейського Суду.

Стосовно ефективності ПВК слід зазначити, що за(

провадження цього податку безсумніву сприятиме

збільшенню вільних обігових коштів та можливість їх

реінвестування на розширення виробництва (поповнен(

ня власного капіталу), тобто зростанню рівня капіталі(

зації підприємств. Проте щодо впливу даного податку

на активізацію інноваційної діяльності існує ряд сумні(

вів:

— по(перше, капіталізація підприємств не завжди

пов'язана з інноваційністю;

— по(друге, згідно із Законопроектом про податок

на виведений капітал [12] передбачається, що платни(

Нормування 

Розрахунок ваги показників 

Розрахунок базових (часткових) показників 

Формування інформаційно-аналітичної бази даних 

Розрахунок СІІСГ 

Рис. 1. Послідовність розрахунку сумарного індексу інновацій суб'єктів господарювання
Джерело: [Методика].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       у сфері упровадження 

- упровадження продуктових інновацій 

- упровадження процесових інновацій 

- упровадження технологічних  інновацій 

- упровадження організаційних інновацій 

-упровадження маркетингових  інновацій 

- навальна підготовка впровадження 
інновацій 

- придбання програмного забезпечення, 
обладнання тощо 

                 у сфері розробок 

- участь у науково-дослідних розробках 

- розробка інновацій 

- комерціалізація інновацій 

- придбання зовнішніх знань 

- витрати на внутрішні НДР 

Критерії
інноваційності СГ 

- витрати на зовнішні НДР 

- реалізація продукції, послуг нових для 
ринку 

Рис. 2. Критерії визнання інноваційноKактивних суб'єктів господарювання

Джерело: доповнено [Методика].
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ками ПВК з числа резидентів є суб'єкти господарюван(

ня — юридичні особи, які провадять господарську

діяльність як на території України, так і за її межами,

крім неприбуткових підприємств/організацій та су(

б'єктів господарювання на спрощеній системі оподатку(

вання. Тож суб'єкти господарювання на спрощеній сис(

темі оподаткування (малі підприємства) позбавлені сти(

мулів активізації інноваційної діяльності, в той час, як

для малих підприємств додаткові оборотні кошти є на(

багато важливішими, ніж для великих. Великі підприє(

мства можуть акумулювати зазначені додаткові кошти

на інноваційну діяльність, скажімо, з інших підрозділів,

тоді як малі підприємства позбавлені таких можливос(

тей. Додаткове стимулювання інноваційної діяльності

для малих підприємств необхідно проводити і з тієї при(

чини, що саме малі підприємства більш "маневрені" на

ринку і швидше зможуть переорієнтувати свої науково(

дослідні та виробничі потужності під розробку та впро(

вадження актуальних інновацій для ринку, тоді як вели(

ким підприємствам потрібний додатковий час на ці зміни

[1, с. 314];

— по(третє, за умови запровадження ПВК як аль(

тернативи податку на прибуток одне підприємство вкла(

датиме в інноваційну діяльність, скажімо, 1% від загаль(

ної величини своїх витрат, а інше, припустимо, 50%, що

є нелогічним, а відповідно й економічно не обгрунтова(

ним.

З метою забезпечення дієвості моделі податкового

стимулювання інноваційної діяльності при сплаті ПВК,

вважаємо за необхідне на законодавчому рівні визна(

ти:

— платниками податку на виведений капітал інно(

ваційно(активних суб'єктів господарювання як з числа

резидентів, так і з числа нерезидентів;

— критерії визнання інноваційно(активних підпри(

ємств;

— умови переходу суб'єктів господарювання із за(

гальної та спрощеної системи оподаткування на сплату

податку на виведений капітал.

Інноваційно(активними слід вважати суб'єктів гос(

подарювання, діяльність яких пов'язана з розробкою

та реалізацією інноваційних проектів/розробкою чи

введенням у вживання інновацій. Інноваціями ж згідно

з Методологічними положеннями зі статистики іннова(

ційної діяльності (із змінами), затвердженими наказом

Держстату від 28.12.2015 № 369 [7] є введенням у вжи(

вання будь(якого нового або значно вдосконаленого

продукту (товару, послуги) або процесу, нового методу

маркетингу чи нового організаційного методу в діяль(

ності підприємства (організації), організації робочих

місць, зовнішніх зв'язків тощо.

Визнання інноваційно(активних суб'єктів господа(

рювання доцільно здійснювати за сумарним індексом

інновацій суб'єктів господарювання (далі — СІІСГ) —

зваженим агрегованим індикатором, визначеним на

підставі низки часткових показників, що надають мож(

ливість оцінити та виміряти стан інноваційної діяльності.

Джерелом даних для розрахунку СІІСГ має стати

первинна й узагальнена інформація, отримана в резуль(

таті проведення державного статистичного спостере(

ження за формою №ІНН "Обстеження інноваційної

діяльності підприємств". Обстеження мають проводить(

ся за спеціальною анкетою, що є аналогом анкети інно(

ваційного обстеження ЄС — Community innovation

Survey (СIS) [17]. Періодичність проведення обстежен(

ня згідно з рекомендаціями ЄС — передбачається один

раз на два роки.

Ураховуючи те, що державне статистичне спосте(

реження інноваційної діяльності підприємств прово(

диться відповідно до міжнародної методології СIS, по(

казники, отримані в результаті обстеження, є адапто(

ваними до стандартів європейської статистики та зістав(
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рівнем 

інноваційної 
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А – інноваційно-активні 
суб’єкти господарювання, 

(СІІСГ(%) понад 50%) 

Г – інноваційно-пасивні 
суб’єкти господарювання, 
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Б – помірно інноваційно-
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В – повільно інноваційно-
активні суб’єкти 
господарювання,  

(СІІСГ(%) яких 11-30%) 

Рис. 3. Категорії суб'єктів господарювання за рівнем інноваційної активності

Джерело: авторське бачення.
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Загальна Спрощена 

Рівень СІІСГ понад 
30% ні так

податок на виведений 
капітал

податок на прибуток єдиний податок 
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Рис. 4. Умови переходу із загальної чи спрощеної системи оподаткування на сплату податку на
виведений капітал

Джерело: авторське бачення.
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ними з даними країн Європи [8], що дозволить водно(

час оцінювати і рівень інноваційної активності суб'єктів

господарювання — нерезидентів.

Розрахунок СІІСГ слід здійснювати за наступними

етапами (рис. 1).

Підгрунттям побудови базових (часткових) показ(

ників, необхідних для визначення сумарного індексу

інновацій суб'єктів господарювання мають стати кри(

терії визнання інноваційності суб'єктів господарюван(

ня (рис. 2).

Ураховуючи, що до бланка анкети можуть вклю(

чаться додатково розділи для поглибленого дослід(

ження деяких аспектів інноваційної діяльності на

підприємствах, перелік критеріїв визнання інновацій(

ної активності суб'єктів господарювання, а отже і ба(

зових (часткових) показників для розрахунку СІІСГ в

залежності від мети дослідження може розширювати(

ся.

Для відображення ступеня унікальності кожного з

показників варто встановити їх вагові коефіцієнти, які

визначаються шляхом розрахунку кореляційної матриці,

що відображає парні кореляційні зв'язки всіх показ(

ників.

Для зменшення асиметрії ваг матриця, обернена до

матриці коефіцієнтів парної кореляції, мають логариф(

муватись:

)])1/()1/[(1ln( );( −−= ∑ Krw
lk xxk (1),

де w
k
 — вага, з якою k(й показник ураховується при

розрахунку сумарного показника;

r(x
k
;x

l
) — парний коефіцієнт кореляції між k та l по(

казниками (k=1,2,...К);

l=1,2,.. L; K=L=19 — загальна кількість показників);

x
k
, x

l
 — значення k(го та l(го показників відповідно

[8].

Отримані вагові коефіцієнти wk засвідчуватимуть

ступінь впливу кожного з показників k на загальну ве(

личину СІІСГ.

Для приведення показників до однієї основи слід

провести їх нормування. З цією метою за кожним по(

казником варто визначити максимальне та мінімальне

значення. Розрахунки доцільно проводити за такою

формулою:

)/()( minmaxmin kkkkjkj xxxxz −−= (2),

де z
kj
 — нормоване значення k(го показника j(го СГ;

 x
kj
 — фактичне значення k(го показника j(го СГ;

 x
kmin

 — мінімальне значення k(го показника за всіма

СГ;

 x
kmax

 — максимальне значення k(го показника за

всіма СГ;

 j — номер СГ, (j=1,2…J);

 J — загальна кількість СГ у регіоні.

Звідси СІІСГj для кожного j(го суб'єкта господарю(

вання має розраховуватись шляхом додавання всіх нор(

мованих значень показників, що входять до індексу,

помножених на вагу показника та діленням на суму ва(

гових коефіцієнтів, тобто за формулою [8]:

∑∑ ×=
K

k
k

K

k
kkjj wwzCII / (3).

Залежно від рівня СІІСГ суб'єктів господарювання

доцільно умовно поділити на наступні категорії (рис. 3).

Тож з метою побудови дієвого механізму подат(

кового стимулювання активізації інноваційної діяль(

ності та ефективності управління інноваційними про(

ектами вважаємо, що платниками податку на виведе(

ний капітал маю бути лише суб'єкти господарювання

категорій "А" та "Б" (незалежно за якої моделі опо(

даткування попередньо сплачувались податки та збо(

ри).

Визначальною умовою переходу з загальної чи

спрощеної моделі оподаткування має стати показник

СІІСГ (рис. 4).

Внесені зміни до Законопроекту на виведений ка(

пітал дозволять вирішити не тільки питання спрощен(

ня системи оподаткування бізнесу, зменшити фіс(

кальний тиск на нього, а й питання збільшення обі(

гових коштів та можливості їх реінвестування на

інноваційну діяльність та реалізацію інноваційних

проектів.

ВИСНОВКИ
Отже, приходимо до висновку, що вирішити диле(

му податкового стимулювання активізації інноваційної

діяльності та ефективності управління інноваційними

проектами може запровадження податку на виведення

капіталу, оскільки за своїм змістом він містить інвести(

ційну складову та стимулює реінвестувати прибуток у

розвиток бізнесу. Проте затверджений урядом Законо(

проект про податок на виведений капітал потребує на

доопрацювання (в частині визначення платників даного

податку, критеріїв їх визнання та умов переходу від

сплати податків за загальною чи спрощено моделлю до

сплати податку на виведений капітал), оскільки абсолют(

но позбавлений стимулюючого впливу до активізацій

інноваційної діяльності, яку в умовах сьогодення слід

визнати чи не єдиним шансом виходу України з еконо(

мічної кризи.
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TRENDS IN THE PROCESS OF REFINANCING THE BANKING SYSTEM AS A KEY INSTRUMENT
OF STATE REGULATION OF CREDIT SERVICES IN UKRAINE

У цій науковій статті проблематикою дослідження виступили тенденції розвитку процесу ре�
фінансування банківської системи, як ключового інструменту державного регулювання кредит�
них послуг в Україні. В рамках цієї роботи проаналізовано еволюцію нормативно�правової бази
рефінансування Національного банку України, обсяги кредитів рефінансування наданих цент�
ральним банком, у період 2007—2015 років, динаміку зміни відсоткових ставок за кредити ре�
фінансування в Україні протягом 2007—2016 років. Поданий повний список інструментів рефі�
нансування, які задля забезпечення ліквідності національної банківської системи використо�
вує центральний банк України. Розроблено та запропоновано основні шляхи та напрями удос�
коналення процесу рефінансування в Україні. Зазначено, що рефінансування є дієвим інстру�
ментом державного регулювання ринку кредитних послуг в умовах банківської кризи, метою
якого є підтримка ліквідності банківської системи та стимулювання кредитної діяльності банків.

 In this research article, the research issues were the tendencies of the process of refinancing the
banking system as a key instrument of state regulation of credit services in Ukraine. Within the
framework of this work, the analysis of the evolution of the regulatory base of refinancing of the
National Bank of Ukraine, the volume of refinancing loans provided by the central bank, in the period
of 2007—2015, and the dynamics of interest rate changes for refinancing loans in Ukraine for 2007—
2016. A complete list of refinancing instruments is provided, which are used by the central bank of
Ukraine to ensure the liquidity of the national banking system. The main ways and directions of
perfection of the refinancing process in Ukraine have been developed and proposed. It is noted that
refinancing is an effective instrument of state regulation of the market of credit services in the
conditions of the banking crisis, the purpose of which is to support the liquidity of the banking system
and stimulate the lending activity of banks.

Ключові слова: кредити рефінансування, Національний банк України, державний нагляд, банківська си$

стема, монетарна політика.

 Key words: refinancing loans, National Bank of Ukraine, state supervision, banking system, monetary policy.

проблема ліквідності банків постала під час світової

фінансової кризи 2008—2009 років, а також нової її

хвилі в Україні протягом 2014—2015 років. На жаль,

існує ряд недоліків та проблем у вітчизняній практиці

рефінансування, які проявилися під час системної бан(
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ківської кризи, ще не повністю подолані. Подальшого

додаткового дослідження та доопрацювання потребує

і чинна нормативно(правова база та механізми рефі(

нансування за кожним окремим інструментом, особ(

ливості забезпечення повернення кредитів з рефінан(

сування тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням процесу становлення та розвитку

рефінансування банківської системи держави, Націо(

нальним банком України займались наступні науковці:

С. Лобозинська, В. Міщенко, А. Мороз, О. Васюренко,

О. Гриценко, М. Денисенко, В. Кротюк, С. Льовочкін,

Л. Московкина, М. Савлук, А. Сомик, А. Шаповалов,

В. Ющенко та інші. Проте, зважаючи на значний науко(

вий вклад означених вчених, вважаю, що банківське ре(

фінансування в Україні потребує подальшого удоско(

налення і тому його дослідження є актуальним завдан(

ням економічної науки держави.

ЦІЛІ СТАТТІ
Визначення основних тенденцій розвитку процесу

рефінансування банківської системи, як ключового

інструменту державного регулювання кредитних послуг

у період 2006—2016 років і розробка шляхів та напрямів

його удосконалення в Україні.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Українське законодавство регламентує, що рефі(

нансування — це надання банкам кредитів у встановле(

ному НБУ порядку. При цьому НБУ виконує функції кре(

дитора останньої інстанції. А регулювання ліквідності

банківських установ є основною метою рефінансуван(

ня.

До інструментів рефінансування, які задля забез(

печення ліквідності національної банківської системи

використовує НБУ відносимо:

— постійно діючу лінію рефінансування для надан(

ня банкам кредитів овернайт з метою підтримки їх ко(

роткострокової (миттєвої) ліквідності в національній

валюті (під забезпечення державними облігаціями Ук(

раїни (крім облігацій зовнішньої державної позики) або

депозитними сертифікатами та без забезпечення (блан(

ковий кредит);

— кредити рефінансування строком до 90 днів (кре(

дити до 14 днів, до 90 днів, операції РЕПО);

— кредити рефінансування шляхом проведення тен(

дерів (кількісний та процентний), які здійснюється лише

під відповідне забезпечення;

— стабілізаційний та стимулюючий кредити, які на(

даються під відповідну програму фінансового оздоров(

лення банку;

— операції СВОП [12].

 Основними важелями регулювання при рефінансу(

вання виступають облікова ставка та строк надання кре(

диту. НБУ здійснює рефінансування банків за процент(

ною ставкою, що не нижча, ніж облікова ставка НБУ, та

яка протягом дії кредитного договору не підлягає ко(

ригуванню. А у випадку кредиту овернайт розмір про(

центної ставки залежить від його виду (під забезпечен(

ня або бланковий) [11].

Регулювання процесу рефінансування в Україні забез(

печує Постанова правління НБУ №16 від 28.02.2017 р.

"Про деякі питання застосування Національним банком

України стандартних інструментів регулювання ліквід(

ності банківської системи" [16].

Проаналізуємо еволюцію нормативно(правової

бази рефінансування НБУ, що передувала створенню

згаданої вище Постанови правління НБУ.

У 2008 р., НБУ прийняв Постанову №319 від

11.10.2008 р. "Про додаткові заходи щодо діяльності

банків" [10], якою запроваджувався механізм під(

тримання ліквідності на основі програми фінансово(

го оздоровлення строком до 1 року та оперативне

підтримання ліквідності банків. Метою цієї постано(

ви, на нашу думку, було зменшення впливу зовніш(

ньої фінансової кризи та забезпечення стабільності

банків, проте цей документ містив низку правопору(

шень, наприклад, щодо рівноправної можливості от(

римання банківськими установами рефінансування,

адже інструментами оперативного рефінансування

для відновлення ліквідності могли скористатись лише

17 найбільших банків України. НБУ, незважаючи на

хвилю критики, яка вилилась після виходу постано(

ви, видавав кредити рефінансування окремим банкам,

які не відповідали вимогам. І, відповідно, згодом у

грудні 2008 року була прийнята Постанова НБУ № 413

від 04.12.2008 р., яка відмінила нелегітимну Постано(

ву № 319.

Однією з причин прийняття нової постанови був

ряд звинувачень НБУ в корупції щодо надання кре(

дитів рефінансування в умовах банківської кризи.

Тому була ухвалена Постанова № 459 від 25.12.2008

p. "Про затвердження Тимчасового положення про

надання Національним банком України кредитів для

підтримки ліквідності банків у разі реальної загро(

зи стабільності банківської системи", де визначались

більш жорсткі правила надання рефінансування та

стабілізаційних кредитів. У зазначеній постанові

НБУ регламентував широкі обмежувальні правила,

а саме: право обмежувати та забороняти видачу но(

вих кредитів; вводити жорсткі умови рефінансуван(

ня; було значно звужено коло потенційних позичаль(

ників кредитів рефінансування, а процес рефінансу(

вання можна було трактували як санацію банку під

контролем НБУ [15].

НБУ, в умовах світової фінансової кризи, був зму(

шений розробити нові механізмів рефінансування бан(

ківської системи України які б відповідали стандартам

Федеральної резервної системи США та Європейсько(

го центрального банку. Тому у 2009 році було видано

ряд нормативно(правових актів: Постанова НБУ № 259

від 30.04.2009 р. "Про затвердження Положення про

регулювання Національним банком ліквідності банків

України" [12], Постанова НБУ №260 від 30.04.2009 р.

"Про затвердження Технічного порядку проведення На(

ціональним банком України операцій з банками" [14],

Постанова НБУ № 262 від 30.04.2009 р. "Показники, на

підставі яких Національний банк України приймає рішен(

ня щодо надання кредитної підтримки банкам у разі

реальної загрози стабільності їх роботи" [9]. Перева(
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гою оновленої нормативно(правової бази, щодо під(

тримки ліквідності банківських установ стало те, що в

Технічному порядку проведення НБУ операцій з банка(

ми відображено коефіцієнти обрахунку вартості забез(

печення, яке надається банками під час одержання кре(

дитів НБУ. Чіткі правила обрахунку вартості забезпе(

чення під час отримання кредитів рефінансування, які

визначені на постійній основі, дають змогу банкам своє(

часно формувати необхідні обсяги активів для забез(

печення та збалансованіше управляти своєю ліквідністю

[2, с. 288]. Найважливішим поступом вперед було вра(

хування потреб банків різних рівнів. Однозначно інстру(

ментами рефінансування могли скористатись лише

фінансово стабільні банки І категорії, до яких входило

17 найбільших банків, тому що тільки вони відповідали

якісним і кількісним критеріям, висунутим до банків для

надання їм послуги рефінансування, але і для банків,

які не відповідали критеріям, але перебували на межі

втрати фінансової стабільності, було передбачив ме(

ханізм надання кредитів строком до 1 року як однора(

зово, так і у формі кредитної лінії за умови подання до

регулятора програми фінансового оздоровлення. По(

чаток 2010 року вніс позитивні тенденції із відновлення

платоспроможності банківського сектору України, тому

НБУ знов перейшов на довгострокове кредитування.

Постановою НБУ №47 від 04.02.2010 р. було затверд(

жено Положення про рефінансування та надання НБУ

кредитів банкам України на період їх виходу на докри(

зові параметри, яке визначало порядок надання стабі(

лізаційного та стимулюючого кредиту [13]. В черговий

раз вітчизняні банківські установи мали не рівних мож(

ливостей для отримання рефінансування. Тому справед(

ливою була критика Українського кредитно(банківсь(

кого союзу, в якій Постанову № 47 було названо диск(

римінаційною стосовно малих і середніх банків і такою,

яка формує неоднакові конкурентні умови щодо досту(

пу до механізмів рефінансування [1, с. 24].

 Довершеності документу додають положення щодо

здійснення контролю за виконанням кредитного дого(

вору банком. Логічним є і запровадження постійного

моніторингу за станом виконання програми фінансово(

го оздоровлення. Крім цього, НБУ залишає за собою

право у разі настання ознак неплатоспроможності

прийняти рішення про призначення тимчасової адміні(

страції, а також переважне та безумовне право на спи(

сання в безспірному порядку заборгованості з корес(

пондентського рахунку банку, що відкритий в Системі

електронних платежів НБУ [2, с. 293—294].

 Протягом 2010—20017 років НБУ продовжував

вдосконалення законодавства щодо рефінансування.

Ряд позитивних змін відбувся починаючи червня 2014 року,

коли заборгованість банків за рефінансуванням стано(

вила 111.7 млрд грн, а у квітні 2017 року цей показник

становить 15.2 млрд грн, 14.4 млрд грн, з яких припа(

дає на ПАТ "Приватбанк". Заборгованість неплатосп(

роможних банків перед НБУ у липень 2017 року ста(

новить 45.2 млрд грн.

 Отже, як бачимо, національний регулятор не спро(

мігся ефективно організувати власну діяльність, щоб не

допустити, а потім не дати можливості розвитку кризо(

вих явищ. Одним із прикладів такої дезорганізації була

розробка нормативно(правової бази щодо рефінансу(

вання, яка тривала весь час перебування банківської

системи України у кризі ліквідності [3, с. 314]. Чинними

сьогодні є Постанови №259 від 30.04.2009 р. №327 від

13.07.2010 р. та №445 від 30.09.2010 р., із внесеними

змінами, а також Постанова правління НБУ №16 від

28.02.2017 р. "Про деякі питання застосування Націо(

Таблиця 1. Динаміка зміни кредитів рефінансування наданих НБУ банкам України
протягом 2007—2015 років

Джерело: розраховано автором на основі [5].

Механізм 
рефінансування 

Період (роки)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Облікова ставка 
НБУ,% 8,0 12,0 10,25 7,75 7,75 7,5 6,5 14 22 

Середньозважена 
ставка за всіма  
інструментами,% 

10,1 15,3 16,7 11,6 12,4 8,13 6,84 18 22,1 

Загальний обсяг 
кредитів рефінан-
сування у т.ч. 

2,5 169,5 64,4 5,2 28,9 97,6 71,5 115,6 17,3 

1. Кредити надані 
шляхом проведення 
тендера, млрд грн 

2,0 91,8 1,2 0,5 3,2 11,7 13,8 45,1 3,2 

2. Кредити 
овернайт, млрд грн 0,4 15,2 12,7 0,2 2,1 28,7 19,8 23,04 - 

3. Операції РЕПО, 
млрд грн _ 23,1 0,5 0,1 23,6 56,7 36,0 19,28 2,3 

4. Довгострокові 
кредити, млрд грн _ _ 1,7 1,0 _ _ _ _ _ 

5. Стабілізаційні 
кредити, млрд грн _ 36,8 46,9 _ _  0,5  2,0 28,17 11,7 

6. Через операції 
СВОП, млрд грн _ 2,6 1,4 3,4 _ _ _ _ _ 

7. Під заставу 
майнових прав на 
кошти банківського 
вкладу (депозиту), 
розміщеного в 
НБУ, млрд грн 

0,1 _ _ _ _ _ _ _ _ 

Повернено кредитів 2,1 110,4 39,8 18,5 29,5 93,6 70,5 111,7 50,8
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нальним банком України стандартних інструментів ре(

гулювання ліквідності банківської системи". Цією поста(

новою скасовано вимогу дотримання банком порядку

формування та зберігання обов'язкових резервів для

участі у проведенні операцій з розміщення депозитних

сертифікатів НБУ. Банки отримали можливість надава(

ти змішану заставу за кредитом овернайт. Застава змо(

же складатися з державних облігацій України, депозит(

них сертифікатів НБУ та облігацій міжнародних фінан(

сових організацій. Метою розробки даного положення

є вдосконалення підходу до проведення операцій за

стандартними інструментами регулювання ліквідності

банківської системи.

За допомогою даних наведених у таблиці 1, проана(

лізуємо обсяги кредитів рефінансування наданих НБУ,

у період 2007—2015 років.

Протягом 2005—2007 pоків в Україні спостеріга(

лось макроекономічне зростання ваги банківської сис(

теми, яка динамічно розвивалась. Процентні ставки на

міжбанківському кредитному ринку були значно ниж(

чими за ставки рефінансування НБУ. За таких умов у

2007 році рефінансування здійснювалося у незначних

обсягах, і загальний обсяг кредитів становив всього 2,5 млрд

грн Як відомо, у 2008 році банківські системи більшості

країн світу охопила криза ліквідності. Проте показники

вітчизняних банків, станом на 01.01.2008 року, відпові(

дали нормативам ліквідності встановленим НБУ, навіть

на початок жовтня того ж року банківська система Ук(

раїни мала запас ліквідності, який удвічі перевищував

необхідні нормативи [6].

Проте вже в кінці 2008 року, прослідковується їх

значне зниження. І як наслідок, за 2008 рік НБУ надав

кредитів рефінансування 138 банкам на загальну суму

169,5 млрд грн, з них за жовтень(грудень 2008 року —

135 банкам на загальну суму 105,4 млрд грн, що склало

62% від загальної кількості наданих НБУ кредитів за

2008 рік [8]. У 2008 році було повернуто банками кре(

дитів рефінансування на загальну суму 110,4 млрд грн

Протягом 2009 року, ситуація глобально не зміни(

лась, але виникла нова, невирішена і сьогодні пробле(

ма простроченої заборгованості за кредитами. Так,

станом на 01.01.2009 р. 97 банків мали заборгованість

за кредитами рефінансування в сумі 60,5 млрд грн, із

них 38% припадало на державні банки, хоча їхня час(

тка в загальних активах банків становить лише 11,5%,

а відплив коштів у період кризи становив близько 2%

[4, с. 5]. Саме на цей час припадає "пік" надання кре(

дитів рефінансування, у 2009 році було видано кре(

дитів на суму 64,4 млрд грн, основну частку з яких ста(

новлять стабілізаційні кредити в сумі 46,9 млрд грн,

що можна пояснити впорядкуванням нормативно —

правової бази рефінансування, зокрема щодо стабілі(

заційних кредитів. Подібна тенденція простежується і

протягом наступного 2010 року, коли частка даного

виду кредитів склала 65% загального обсягу кредиту(

вання. У тому ж, 2010 році кредитів рефінансування

видано в значно менших обсягах, загальна сума яких

складала 5,2 млрд грн, що на 59,2 млрд грн менше, ніж

у 2009 році.

У 2011 році загальний обсяг операцій з рефінансу(

вання банківських установ склав 28,9 млрд грн, що на

18,7 млрд грн більше, ніж у 2010 році, причому обсяг

операцій прямого РЕПО становив 23,6 млрд грн [18]. Це

явище пояснюється потребою розвиту ринку держав(

них цінних паперів. Відсоткова ставка за операціями

прямого РЕПО становила 12,6 %, що на 4,85% більше

за облікову ставку НБУ у 2011 року. Динаміка зміни

відсоткових ставок за кредити рефінансування наданих

НБУ банкам України протягом 2007—2016 років наве(

дена у таблиці 2.

Впродовж 2012 року загальний обсяг кредитів ре(

фінансування наближався до обсягів кризового 2008 ро(

ку і становив 97,6 млрд грн, що на 68,7 млрд грн біль(

ше, ніж у 2011 році [17;18]. Пояснюється дана ситуація

поточною дефляційною динамікою, адже основна фун(

кція НБУ — підтримка цінової стабільності: якщо інфля(

ція йде в мінус, то НБУ збільшує обсяги операцій РЕПО

і проводить тендери по рефінансуванню. Крім того, в

цей період банки звертались до НБУ за рефінансуван(

ням для підтримки короткострокової ліквідності, у тому

Таблиця 2. Динаміка зміни відсоткових ставок за кредити рефінансування наданих НБУ
банкам України протягом 2007—2016 років

Джерело: розраховано автором на основі [5].

Механізм 
рефінансування 

Період (роки)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Облікова ставка НБУ 8,0 12,0 10,25 7,75 7,75 7,5 6,5 14 22 14
Середньозважена 
ставка за всіма 
інструментами 

10,1 15,3 16,7 11,6 12,4 8,13 6,84 18 22,1 17,4

 Кредити надані 
шляхом проведення 
тендера 

10.0 16.6 20.6 11.1 12.5 7.7 6.8 19.1 22.1 17,7

 Кредити овернайт 11.1 16.0 18.1 11.3 9.4 8.8 7.6 17.5 24.0 18,6
 Операції РЕПО _ 13.8 21.6 9.4 12.6 7.9 6.9 19.2 _ –
Довгострокові кредити _ _ _ _ _ _ _ _ _ –
Стабілізаційні кредити _ _ _ _ _ 9.5 8.9 _ _ –
Кредити надані через 
операції СВОП 

_ 15.1 23.1 _ _ _ _ _ _ –

Кредити надані під 
заставу майнових прав 
на кошти банківського 
вкладу (депозиту), 
розміщеного в НБУ 

8.3 _ _ _ _ _ _ _ _ –

Інші кредити _ 14.1 16.0 11.9 _ _ _ _ _ – 
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числі і через підвищення її вартості на міжбанківському

ринку [7].

У 2013 р. обсяг наданого рефінансування змен(

шився на 26,1 млрд грн і становив 71,5 млрд грн. Ха(

рактерним для цього періоду було зменшення на 8,9

млрд грн обсягів наданих кредитів овернайт, тобто

кредитів які підтримують короткострокову ліквідність

банківських установ; та збільшення обсягів кредитів

наданих шляхом проведення тендерів на 2,1 млрд грн

та стабілізаційних кредитів на 1,5 млрд грн [19]. Таке

явище можемо пояснити політичною кризою, яка ви(

никла у кінці звітного року і мала негативний вплив

на банківську систему України загалом. Протягом

наступного 2014 року ситуація у вітчизняному банкі(

вському секторі змінилась суттєво. Через нову хви(

лю кризових явищ, банки України знову відчули не(

обхідність підтримки ліквідності, і тому обсяги рефі(

нансування становили рекордних за довгий час 115,6

млрд грн, основну частку яких у сумі 45,1 млрд грн,

складали кредити надані шляхом проведення тенде(

ра. А із середини 2015 року Національний банк не

надає банкам стабілізаційні кредити, а використовує

виключно монетарні інструменти підтримки ліквід(

ності банків, терміни погашення яких не перевищують

трьох місяців.

Тепер банки отримують кредити рефінансування в

результаті тендерів із підтримання ліквідності банків. Всі

банки, які подають заявки на тендер і надають висо(

коліквідні застави (ОВДП, депозитні сертифікати, кош(

ти в іноземній валюті), отримують кредит автоматично.

Високоліквідні застави роблять такі кредити без ризи(

ковими [2]. І, як наслідок протягом 2015 року НБУ ви(

дав всього 17,3 млрд грн на кредити рефінансування,

серед яких валову частку займають стабілізаційні кре(

дити у сумі 11,7 млрд грн, ці кредити, на відміну від ін(

ших, мають довгостроковий характер і надаються пла(

тоспроможним банківським установам. У 2015 році бан(

ками було повернуто кредитів рефінансування на за(

гальну суму 50,8 млрд грн.

Отже, рефінансування — є дієвим інструментом

державного регулювання ринку кредитних послуг в умо(

вах банківської кризи, метою якого є підтримка ліквід(

ності банківської системи та стимулювання кредитної

діяльності банків.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вважаємо необхідним, за результатами досліджен(

ня процесів рефінансування банків в Україні, визначи(

ти основні шляхи вдосконалення його здійснення, тому

пропонуємо:

— по(перше: надання кредитів за адекватною про(

центною ставкою та на рівних для всіх банків умовах;

— по(друге: встановлення критеріїв розподілу ре(

сурсів рефінансування між банками та його обсягів, що

може надаватись одному банку. Адже високий рівень

концентрації ресурсів рефінансування, в "руках" одно(

го банку, генерує суттєві ризики ліквідності НБУ;

— по(третє: зменшення обсягів рефінансування

державних банків, адже в такий спосіб фактично

здійснюється кредитування уряду, а не банківського

сектору;

— по(четверте: унеможливлення надання нової по(

зики, не погасивши попередню заборгованість, така

політика центрального банку призводить до розвитку

інфляційних процесів,

— по(п'яте: підвищення контролю за здійсненням

операцій рефінансування та цільовим використання кре(

дитних ресурсів через їх облік на субрахунках, відпо(

відно до їх цільового призначення за кожною окремою

операцією.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ключовим фактором успіху підприємства, прагну(

чого збільшити свою вартість, є розробка і реалізація

стратегії її максимізації, яка виокремлює перш за все

вартість бізнесу, концентрує увагу менеджменту підпри(

ємства на тому, як і на скільки кожне стратегічне рішен(

ня може підвищити вартість. Ефективне управління вар(

тістю підприємства в сучасних умовах господарювання

потребує розвитку та уточнення концептуальних засад

побудови відповідної системи менеджменту з метою за(

УДК 336.6

Ю. О. Кульбач,
аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА

Y. Kulbach,
post graduate student National university of life and environmental science of Ukrain, Kyiv

MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE COST

У статті розглядається сутність концепції вартісно�орієнтованого управління, висвітлено її
позитивні і негативні сторони, визначено основні компоненти вартісно�орієнтованого підходу.
Розглянуто механізм управління вартістю підприємства, що базується на концептуальному
підході та його складові елементи. Висвітлено проблему інтересів, що виникла між менедже�
рами підприємства та акціонерами, в результаті переорієнтації з ринкового мислення на вар�
тісне.

The essence of the concept of value�oriented management is considered in the article, its positive
and negative aspects are highlighted, the main components of the value�oriented approach are
determined. The mechanism of cost management of the enterprise, based on the conceptual
approach and its components, is considered. The problem of interests that arose between the
managers of the company and the shareholders, as a result of a reorientation of market thinking in
value, is highlighted.

Ключові слова: вартісно$орієнтований підхід, компоненти, механізм, оцінка вартості, управління вар$

тістю.

Key words: value$based management, components, mechanism, evaluation, value management.

безпечення найбільш ефективного отримання вартісних

характеристик підприємства в цілому.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливий внесок у розвиток теорії управління вар(

тістю та визначення механізму вартісно(орієнтованого

управліня був здійснений такими західними дослід(

никами, як Едвард, С. Бредлі, Р. Брейлі, Т. Коупленд,

Т. Коупленд, С. Майєрс та ін. Базисні ідеї та вагомі тео(
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ретичні положення, які визначають формат розвитку

вартісно(орієнтованого управління знайшли відобра(

ження у працях вітчизняних вчених С. Валдайцева,

О. Мендрула, Т. Момот.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на високу теоретичну цінність розро(

бок учених, не вирішеними залишаються питання ефек(

тивного впровадження у практику фінансового управ(

ління на підприємстві вартісних показників.

Головною метою цієї роботи є визначення сутності

вартісно(орієнтованого управління та розробка систе(

ми, яка забезпечать отримання вартісних характерис(

тик підприємства вцілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Протягом останніх десятиліть вартісно(орієнтова(

ний підхід до корпоративного управління набув значної

уваги серед науковців і практиків у сфері фінансів, ме(

неджменту та обліку. Основна ідея вартісно(орієнтова(

ного менеджменту полягає в управлінні фінансовими

параметрами підприємства на основі оцінювання, пла(

нування та контролю чинників, які визначають його

вартість. У центрі уваги даного підходу є максимізація

ринкової вартості власного капіталу, тобто ринкової ка(

піталізації підприємства [1, c. 186].

Управління вартістю для національних підприємств:

є актуальним з огляду щонайменше на три обставини [2,

с. 21]. По(перше, проведена масова безоплатна привати(

зація зробила акціонерами переважну більшість населен(

ня України і наступним кроком має бути створення сис(

теми управління, яка б дозволила реалізувати природні

інтереси акціонерів у зростанні належної їм вартості. По(

друге, величезні інвестиційні потреби немодернізованих

підприємств в умовах глобалізації економіки та нестачі

внутрішніх фінансових ресурсів неможливо задовольни(

ти, не націливши управління на збагачення інвесторів і

надання йому звичної для них форми. По(третє, значна

кількість національних підприємств за своїми виробни(

чими та управлінськими характеристиками "належить ми(

нулому" і потребує докорінної комплексної внутрішньо(

господарської трансформації з метою надання їм стату(

су ринковоорієнтованих підприємств, які мають за мету

не лише виживання, а й збагачення акціонерів.

У вітчизняній літературі західний термін "value(ba(

sed management" часто інтерпретується як "управління

вартістю", але більш коректним буде використання тер(

міна "управління, орієнтоване на вартість", "вартісно(

орієнтоване управління" або просто "вартісне управлі(

ння". Зміст самого поняття при цьому не змінюється:

воно добре пояснюється таким визначенням: "всі рішен(

ня менеджменту компанії повинні оцінюватися з точки

зору їх впливу на її ринкову вартість" [3].

Досліджуючи сутність вартісно(орієнтованого

підходу до управління підприємством, необхідно виок(

ремити три його основні компоненти, а саме: процес

створення вартості, безпосередньо управління, орієн(

товане на вартість, та вимірювання вартості [4, с. 252].

Перша компонента уособлює загальну сукупність чин(

ників формування вартості, а також особливості функ(

ціонування підприємства, що впливають чи можуть

вплинути на величину створюваної вартості. Компонен(

та управління, орієнтованого на вартість, передбачає

створення такої організації, корпоративної культури,

способу мислення менеджменту тощо, які б забезпечу(

вали найкраще досягнення цілей, що ставляться у вар(

тісно(орієнтованому управлінні. Третя компонента —

вимірювання вартості — включає методику оцінюван(

ня вартості, конкретизацію цільового показника, а та(

кож урахування ймовірної динаміки зміни внутрішніх і

зовнішніх умов функціонування (рис. 1).

Вартісно(орієнтований підхід має свої переваги і

недоліки (табл. 1).

Для оцінювання ефективності функціонування під(

приємства потрібно використовувати показники, які б вра(

 

 

Процес формування 
вартості – джерела 

максимізації майбутньої 
вартості 

Управління орієнтоване на 
вартість – організація, 
корпоративна культура, 

комунікації 

Вимірювання вартості – 
показники, методика 
оцінки, врахування 
динаміки змін 

Рис. 1. Процес вартісноKорієнтованого управління
Джерело: складено на підставі [5, с. 149].

Таблиця 1. Переваги та недоліки вартісноKорієнтованого підходу

Джерело: розроблено автором на основі [6—8].

Переваги Недоліки 
1) узгодження інтересів акціонерів та менеджерів підприємства; 
2) здійснення постійного та максимально повного  моніторингу діяльності 
підприємства, що значно підвищує якість та ефективність прийнятих 
рішень (за рахунок надання керівникам і ключовим фахівцям 
оптимального обсягу, структури і формату інформації, необхідної для 
прийняття управлінських рішень); 
3) визначення ключових факторів, які мають вплив на зміну вартості та 
можуть бути інструментами стратегічного та оперативного управління; 
4) зручне порівняння, що дозволяє менеджменту підприємства 
сфокусуватись на факторах, які створюють вартість і дозволяє створити 
більш високу акціонерну вартість підприємства; 
5) оптимальне поєднання довгострокових і короткострокових цілей 
підприємства на основі використання показників вартості; 
6) забезпечення зв’язку між вартістю та стратегією підприємства. 
7) спостереження та прогноз зміни вартості у довгостроковій перспективі 

1) вартість бізнесу вкрай важко оцінити об’єктивно, оскільки 
використовуються прогнозні дані про майбутні доходи; 
2) ринкова ціна акцій точно відображає вартість акціонерного 
капіталу організації тільки в умовах досконалого та інформаційно 
ефективного фінансового ринку; 
3) механізми, що пов’язують менеджерів із ринковою вартістю 
організації не завжди ефективні, оскільки менеджери можуть 
маніпулювати інформацією; 
4) власники не завжди зацікавлені в підвищенні вартості бізнесу, 
оскільки економічні цілі деяких власників можуть бути обмежені 
лише поточним споживанням, а не збільшенням вартості в 
довгостроковій перспективі; 
5) рішення, що підвищують вартість бізнесу, не завжди є 
суспільно ефективними 
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хували весь економічний потенціал підприємства та давали

можливість оцінювати ефективність використання капіталу

підприємства [8, c. 116]. Таку можливість дає концепція вар(

тісно(орієнтованого управління (Value based management),

в основі якої лежить постулат, що вартість підприємства

визначається майбутніми грошовими доходами її власників,

а нова вартість створюється лише коли отримана віддача

від інвестиційного капіталу перевищує його затрати. На сьо(

годні актуальним є завдання щодо уточнення та розвитку

концептуальних підходів до формування самого механізму

управління вартістю підприємства [9, c. 89].

Основними елементами концепції побудови визна(

ченого механізму є [9]:

— змістовне визначення сутності вартісно(орієн(

тованого управління;

— обгрунтування мети, цілей, завдань та функцій

управління вартістю;

— уточнення суб'єктів і об'єктів VBM;

— розробка системи базових принципів вартісно(

орієнтованого управління;

— диференціація технологій оцінки вартості під(

приємств (методів та моделей) з використанням систе(

ми збалансованих показників;

— виокремлення чинників формування вартості з

метою з'ясування їх підпорядкованості, спрямованості

дії на вплив на вартість;

— оцінка ефективності системи управління вартістю

підприємства.

Для ефективного вартісно(орієнтованого управлін(

ня перш за все необхідно визначити мету, яка відобра(

жає повну характеристику процесу управління фінанса(

ми для збільшення вартості підприємства та задоволен(

ня інтересів власників і акціонерів.

Щоб досягти поставленої перед вартісно(орієнто(

ваним управлінням мети, необхідно, використовуючи

комплексний підхід, розробити систему взаємопов'яза(

них цілей. Основу вартісного мислення топ(менеджмен(

ту підприємства становить чітке бачення головної фінан(

сової цілі в максимізації вартості підприємства і розу(

міння того, які параметри впливають на її підвищення.

Інструменти механізму управління вартістю підприє(

мства є способом впливу на фактори вартості, що при(

зводять до її змін. Зазвичай, традиційний набір інстру(

ментів управління вартістю підприємства у поєднанні зі

специфічними засобами та пріоритетами, що врахову(

ють фінансово(економічний стану та цілі розвитку ма(

ють більший ефект на зростання вартості підприємства.

Наявні методи оцінювання вартості підприємства

можна об'єднати в три групи: майновий (затратний),

дохідний та порівняльний (ринковий) [11].

Дослідження характерних особливостей застосу(

вання різних підходів до оцінювання вартості підприє(

мства дозволяє зробити такі висновки [11; 12]:

1. Затратний підхід застосовується для підприємств

з нестабільними фінансовими результатами, а також для

новостворених і технологічно унікальних підприємств.

При цьому слід враховувати, що результати оцінюван(

ня вартості підприємства з використанням методів да(

ного підходу викликають зниження його якості при умові

недооцінки нематеріальних переваг підприємства.

2. Дохідний підхід до оцінювання вартості підприє(

мства дає змогу одержати найбільш точні результати

при умові, що досліджуване підприємство не є новоство(

реним, інформація щодо його діяльності є достовірною,

прозорою і доступною, і підприємство є стабільно при(

бутковим протягом останніх декількох років функціо(

нування.

3. Ринковий підхід до оцінювання вартості підприє(

мства може застосовуватись як для прибуткових, так і

для неприбуткових підприємств. Основною умовою за(

стосування даного підходу є наявність аналогічних

підприємств до досліджуваного. Ефективнішим цей

підхід буде для новостворених підприємств, що займа(

ються наданням послуг чи виконанням робіт, які не є

унікальними в певному ринковому сегменті.

Фінансова інформація щодо зміни вартості фірми

отримується шляхом розрахунку та моніторингу вар(

тісно(оріентованих показників, що можна класифікува(

ти як відносні (ROI, ROIC, RONA, CFROI та інші) та абсо(

лютні (EVA, MVA, SVA та інші). Можливість і доцільність

використання будь(якого показника визначається наяв(

ною та достовірною фінансовою інформацією та зав(

даннями, що стоять перед менеджментом компанії [14,

c. 56].

Поняття "ефективність управління" характеризує

відповідність результату (ефекту) діяльності встановле(

ним цілями, та відображає результат з погляду ефектив(

ності управління фінансовим забезпеченням, матеріаль(

ними та трудовими ресурсами. На сьогоднішній день

єдиної науково(обгрунтованої методики визначення

ефективності вартісно(орієнтованого управління ще не

розроблено, що свідчить про складність цього питання

та відсутність системного підходу до його розв'язання.

За два останні десятиріччя відбувся перехід від рин(

кового мислення до вартісного, основою якого є захист

прав власників та акціонерів від неефективного та нед(

балого прийняття рішень менеджерами. Вартісне мис(

лення як основа ефективного управління підприємства(

ми передбачає, що діяльність менеджерів вищої ланки

спрямована на досягнення стратегічної мети діяльності —

зростання вартості підприємства. Вище керівництво

підприємством повинне побудувати таку систему управ(

ління, яка б сприймалася менеджерами всіх рівнів і була

спрямована на досягнення поставленої мети. Управлін(

ня фінансами підприємства, засноване на вартісному

підході, повинне бути безперервним та зрозумілим кож(

ним виконавцем та неодмінно приносити позитивний

результат [13, c. 210].

Відсутність рейтингів підприємств, складених на

основі їх вартості та нестача інформації про вартість

підприємства у фінансовій звітності, свідчить про те, що

вартісне мислення не є домінуючим в нашій державі, на

відміну від держав з розвиненою економікою. Специф(

іка української практики полягає в тому, що основною

ціллю українського топменеджементу є питання вироб(

ництва і раціонального спрямування грошових коштів,

а не ринкова вартість очолюваних ними підприємств.

Основна увага менеджерів направлена на якість вико(

нання своїх обов'язків та отримання прибутку як показ(

ника, що демонструє ефективність діяльності підприє(

мства. Така спрямованість вступає в протиріччя з інте(

ресами власників, яким важливіше щоб підприємство по(

стійно створювало додану вартість їхнього капіталу,

тобто безперервне зростання вартості підприємства.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Адже в кінцевому підсумку власник або акціонер най(

частіше планує продати свою частку в капіталі підприє(

мства, і звичайно з прибутком. Отже, власники зацікав(

лені в організації такої системи управління, щоб працю(

ючі були націлені на загальний фінансовий результат —

зростання вартості підприємства та підвищення добро(

буту акціонерів [14, c. 53].

ВИСНОВКИ
Побудова механізму вартісно(орієнтованого управ(

ління потребує розробку системи, інструментом якої є

системний підхід до компонент і процесів управління

вартістю. Детально описати всі складові системи управ(

ління вартістю підприємства та зв'язки між ними немож(

ливо, оскільки їх дуже багато. Тому необхідно систе(

матизувати елементи і сформувати системи та підсис(

теми, які забезпечать отримання вартісних характерис(

тик підприємства вцілому.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Необхідною умовою реалізації політичних та со(

ціально(економічних перетворень в Україні є поступове

приведення державного управління до рівня європейсь(

ких стандартів, забезпечення єдиного злагодженого ме(

ханізму діяльності всіх державних структур. Водночас

прагнення до належного вдосконалення процесу дер(

жавного управління передбачають доцільність науково(

го аналізу цих змін та визначення шляхів оптимізації тих

організаційно(економічних механізмів, які використо(

вуються державою під час здійснення своїх основних

функцій.

УДК 351.82.332.12
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д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЩОДО ДІЄВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
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ON THE EFFICIENCY AND OF THE EFFECTIVENESS ORGANIZATION OF THE NATIONAL
CIVIL SETTLEMENT SYSTEM

У статті обгрунтовано сутність методологічних основ організації національної системи дер�
жавного контролю. Проаналізовано дієвість законодавчих та нормативно�правових механізмів
організації державного контролю і визначено шляхи підвищення ефективності механізмів фінан�
сового, податкового та митного державного контролюв умовах економічного реформування
України.

In article substantiates the essence of the methodological foundations of the organization of the
national system of state control. The effectiveness of legislative and regulatory mechanisms of
organization of state control is analyzed and ways of improving the efficiency of financial, tax and
customs control mechanisms in the conditions of economic reform of Ukraine are determined.
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В Україні на сьогодні чимало зроблено в напрямі

створення правових засад здійснення функції контро(

лю у сфері державного управління. У першу чергу йдеть(

ся про Конституцію України та низку законів України,

що регулюють контрольні повноваження органів дер(

жавної влади. Серед них закони України "Про Держав(

ну контрольно(ревізійну службу в Україні", "Про банки

і банківську діяльність" тощо.

Основу нормативно(правового забезпечення меха(

нізму державного фінансового контролю складає роз(

різнена множина законодавчих документів, що регла(

ментують порядок здійснення фінансового контролю
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(Бюджетний кодекс, Господарський кодекс, постанови

Кабінету Міністрів України, стандарти державного

фінансового контролю, різноманітні закони та інші нор(

мативно(правові акти).

Найважливішою в цьому відношенні є створена си(

стема державного контролю, котра призначена для ви(

міру законності, доцільності, результативності та ефек(

тивності використання державних фінансових ресурсів,

державної власності, а також реалізації фінансової,

бюджетної, податкової, митної, грошово(кредитної,

валютної, боргової, інвестиційної, антимонопольної

політики. Тому державний контроль виступає одним з

дієвих інструментів збереження стабільності та еконо(

мічної безпеки держави. Однак сучасна система держав(

ного контролю, сформована в Україні, не відповідає

вимогам сьогодення. В таких умовах все більшої акту(

альності набуває дослідження основних тенденцій роз(

витку вітчизняної системи державного контролю з ме(

тою удосконалення механізмів його організації.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналізуючи вітчизняне законодавство стосовно си(

стеми державного контролю потрібно відмітити, що в

Україні напрацьована значна нормативно(правова база,

котра забезпечує реалізацію механізмів державного

контролю. Постійно оновлюється та вдосконалюється

комплекс базових нормативно(правових документів

щодо організації державного контролю у відповідності

до вимог законодавства Європейського Союзу, що

свідчить про послідовну координацію державними орга(

нами практичної роботи з реалізації євроінтеграційно(

го курсу.

У той час національне законодавство з вищезазна(

чених питань не пов'язане єдиною концептуальною ос(

новою, відтак характеризується системною неузгодже(

ністю, фрагментарністю та нестабільністю. Пріоритетом

вирішення має стати інвентаризація та систематизація

чинного законодавства України, котрі регулюють меха(

нізми державного контролю з метою кодифікації його

норм, проведення вартісної оцінки чинних нормативно(

правових актів стосовно здійснення державного конт(

ролю.

Доцільним є прийняття єдиного системного норма(

тивно(правового документу загального користування,

яким би комплексно визначались методологічні аспек(

ти контрольної діяльності: принципи, стандарти, види,

способи, форми та методи здійснення державного кон(

тролю, система органів та правила їх взаємодії, основні

вимоги до процедури (права і обов'язки об'єктів та об(

сяг повноважень суб'єктів, стадії, наслідки недотриман(

ня процедурних норм, способи оскарження тощо).

З метою оптимізації системи державного управлін(

ня констатовано результативність законодавчого обме(

ження кількості органів державного контролю, більш

чіткого визначення їх функції й повноваження, а також

сфери їх спільної діяльності. Багато неврегульованих

питань, пов'язаних з міграційним контролем, залишаєть(

ся у сфері міждержавних відносин, що вимагає укла(

дання двосторонніх або багатобічних міжнародних до(

говорів та угод. Належні нормативно(правові акти євро(

пейського зразка сприятимуть створенню оптимальної

системи державного контролю в Україні.

Проведений аналіз законодавчих, нормативно(пра(

вових актів, які регламентують правове регулювання

відносин у сфері державного контролю в Україні дає

можливість зробити висновок, що у кожному з існую(

чих нині напрямів цього контролю напрацьована відпо(

відна законодавча база, яка в основному забезпечує

організаційно(функціональні потреби контролюючих

органів.

Однак вона не в повній мірі вирішує питання розме(

жування повноважень між цими органами, взаємодії між

ними, періодичності проведення перевірок різними дер(

жавними службами [4, с. 203]. Треба відмітити, що на

державному, регіональному й місцевому рівнях діє

безліч нормативних правових актів, які тією або іншою

мірою стосуються питань державного контролю, однак

вони розроблялися й приймалися в різний час і не по(

в'язані єдиною концептуальною основою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перш за все, необхідно зазначити, що форми дер(

жавного контролю — це способи провадження конт(

рольної діяльності, її практична реалізація, здійснюва(

на в межах наданих державним контролюючим органам

повноважень, що базуються на відповідних принципах і

застосовуються для досягнення поставлених цілей з

найбільшим ступенем результативності [5, с. 87]. Тому

варто розглянути питання системи державного контро(

лю через дослідження його конкретних проявів: форм

та методів, за допомогою яких реалізуються повнова(

ження суб'єктів державного контролю в Україні.

Безперечно, від вибору форми контролю значною

мірою залежать його оперативність, затратність і мож(

ливість надання обгрунтованих рекомендацій щодо еко(

номії та ефективності використання трудових, мате(

ріальних і фінансових ресурсів. Окремі теоретичні та

практичні аспекти організації і функціонування держав(

ного контролю тривалий час вивчаються вітчизняними

науковцями в галузі економіки, демографії, політології

та державного управління. У цьому контексті особли(

вий інтерес становлять наукові доробки В. Авер'янова,

О. Андрійка, О. Вакульчик, Н. Виговської, А. Власової,

О. Данілова, Я. Жовнірчика, М. Каленського, С. Дегтя(

рьової, С. Левицької, І. Лещух, В. Лугового, А. Мамише(

ва, П. Надолішнього, П. Пашка, В. Піхоцького, М. Ру(

денка, І. Стефанюка та інших науковців.

Незважаючи на різноплановість підходів у контексті

висвітлення цієї проблематики, поглиблення потребують

концептуальні положення стосовно удосконалення ме(

ханізмів державного контролю в Україні, зокрема, пи(

тання щодо: кодифікації нормативно(правового забез(

печення розвитку механізмів державного контролю;

удосконалення інституційно(організаційних механізмів

контролю; уніфікації методологічних основ організації

національної системи державного контролю; раціона(

лізації механізмів здійснення державного фінансового

контролю в Україні; оптимізації організаційно(економ(

ічного механізму вітчизняного податкового та митного

державного контролю.

Грунтовний аналіз у рамках комплексного науково(

го дослідження цієї тематики надасть можливість відтво(

рити цілісну картину сучасного стану розвитку системи
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державного контролю, осмислити й узагальнити коло

малодосліджених питань, змоделювати основні органі(

заційні та правові засади діяльності державних органів

управління з удосконалення розвитку державного кон(

тролю в умовах економічного реформування України.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданнями статті є:

— оцінити ефективність методологічних основ

організації національної системи державного контро(

лю;

— проаналізувати дієвість законодавчих та норма(

тивно(правових механізмів організації державного кон(

тролю;

— висвітлити особливості інституційного забезпе(

чення системи державного контролю в Україні;

— розробити шляхи підвищення ефективності ме(

ханізмів фінансового, податкового та митного держав(

ного контролю в умовах економічного реформування

України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до повноважень контролюючих органів

використання різних форм контролю є комплексною

системою, що дозволяє суб'єктам контролю в повному

обсязі одержувати необхідні відомості про стан діяль(

ності підконтрольних об'єктів, наприклад, органів ви(

конавчої влади; виявляти відхилення від установлених

нормативними правовими актами вимог, правил, поряд(

ку провадження діяльності підконтрольними об'єктами,

одержання ними внаслідок діяльності належних резуль(

татів; вживати заходів із попередження і припинення

порушень, відновлення й реалізації порушених вимог,

невиконаних рішень, а також уживати передбачених

законодавством адекватних заходів для притягнення до

відповідних видів відповідальності посадових осіб, вин(

них у цьому.

До форм контролю відносять: перевірку, інспекту(

вання, ревізію, експертизу, моніторинг. У всіх названих

форм контролю є свої особливості, які проявляються

під час проведення різних контрольних заходів. Аналіз

практики діяльності контролюючих органів дозволяє

зробити висновок про те, що основною формою конт(

рольної діяльності державних органів є перевірка ви(

конання (реалізації), яка може бути плановою та поза(

плановою.

Особливістю ревізії як форми контролю є те, що

вона орієнтована на дотримання встановленого поряд(

ку й законності у фінансово(економічній діяльності

суб'єктів господарювання і містить у собі формалізова(

ну, нормативно(правову та бухгалтерську перевірки

роботи відповідних фінансових органів, організацій,

структур. У ході ревізії також виявляються відхилення

в установленому порядку та в об'єктивності відображен(

ня фінансової роботи у затвердженій звітності, що сто(

сується виробничої та адміністративної сфер. Тобто у

формі ревізії проводиться фінансовий контроль.

Іншою найчастіше застосовуваною формою конт(

рольної діяльності у сфері виконавчої влади є експер(

тиза. Експертиза проводиться при здійсненні контролю

у тих випадках, коли для оцінювання якої(небудь діяль(

ності або продукції потрібні спеціальні знання. За ре(

зультатами експертизи складається висновок, що вра(

ховується у формуванні та прийнятті рішень за резуль(

татами контрольного заходу.

Правильне використання процедур і форм контро(

лю у сфері виконавчої влади є одним із найважливіших

факторів його ефективності. Виконуючи ту чи іншу фун(

кцію, держава за допомогою особливого механізму

впливає на суспільні процеси. Сучасні органи держав(

ного контролю можуть установлювати певні нормати(

ви, правила, стандарти, іншими словами, виступати су(

б'єктами нормотворчості. З іншого боку, вказані вище

органи у певних випадках і в установленому законом

порядку вправі застосовувати примусові заходи, висту(

паючи при цьому суб'єктом правозастосовної діяль(

ності. Тож є потреба поєднання правових і організацій(

них форм реалізації контрольної функції держави.

Залежно від часу здійснення контролю й часу

здійснення фінансових операцій, які підлягають пе(

ревірці, фінансовий контроль має такі форми: попе(

редній, поточний і наступний. Форми державного фінан(

сового контролю припускають використання певних

прийомів, способів здійснення контрольних заходів, що

об'єднуються у поняття "методи державного фінансо(

вого контролю".

Розглядаючи питання про реалізацію (здійснення)

контрольної функції держави, не можна обійти питання

про методи державного контролю, під якими варто ро(

зуміти сукупність засобів і способів контрольно(нагля(

дової діяльності держави. Відтак специфічне місце у

механізмі державного фінансового контролю належать

методам контролю. При цьому зауважимо, що в зако(

нодавчому полі не визначено поняття та сукупність ме(

тоду державного фінансового контролю, не встановле(

но його види і процедури, які застосовуються у різних

ситуаціях.

Проблема розвитку державного фінансового конт(

ролю в Україні засвідчує, що функціонуюча система

контролю не дозволяє підтримувати належний рівень

фінансово(бюджетної дисципліни, ефективне витрачан(

ня бюджетних коштів розпорядниками, забезпечення

населення якісними державними послугами. Зазначене

ставить під сумнів дієвість використовуваних у системі

державного фінансового контролю України фінансово(

економічних методів контролю.

Поряд з цим у процесі реформування системи дер(

жавного фінансового контролю з'являються нові мето(

ди контролю (найчастіше запозичуються із зарубіжної

практики), у відповідь на розвиток бюджетних відносин

модифікуються вже відомі методи, що в цілому визна(

чає необхідність узагальнення та класифікації методів

державного фінансового контролю, їх особливостей

використання та ролі у процесі забезпечення фінансо(

во(бюджетної дисципліни.

Методи державного фінансового контролю реалі(

зуються через застосування комплексу специфічних

процедур: дослідження документів; інвентаризації; ек(

сперименту; спостереження; контрольного замірюван(

ня; службового розслідування; економічного аналізу;

технологічного контролю; економіко(статистичного

аналізу; камеральної перевірки; економіко(математич(

них методів [5, с. 89].
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До найпоширеніших методів державного фінансо(

вого контролю належать: обстеження, аналіз, спосте(

реження, аудит. Слід зазначити про те, що, які б форми

й методи не використовувалися при фінансовому конт(

ролі, усі вони повинні бути спрямовані на підвищення

ефективності державної фінансової політики й дотри(

мання фінансово(бюджетного законодавства.

Отже, на нашу думку, доцільно виокремити аудит

як окремий метод сучасного державного фінансового

контролю за такими видами: фінансовий аудит, аудит

ефективності (адміністративної діяльності), аудит пра(

вильності та відповідності. Тому вважаємо за доцільне

акцентувати увагу саме на програмному аудиті ефектив(

ності, необхідність якого визначається введенням у

практичну діяльність контролюючих органів.

Загалом під аудитом ефективності розуміють фор(

му державного фінансового контролю, яка спрямова(

на на здійснення оцінки досягнення запланованих по(

казників (продуктивності, ефективності, якості), ви(

явлення проблем у виконанні бюджетних програм та

розробки пропозицій щодо підвищення ефективності

використання бюджетних ресурсів держави. Слід

відмітити, що результативне запровадження законодав(

чо регламентованого аудиту ефективності у практику

державного фінансового контролю в Україні вимагає,

в першу чергу, науково обгрунтованого підходу до фор(

мування його концептуальних та методичних основ.

Пріоритетний розвиток аудиту ефективності обу(

мовлюється стратегічною метою реформування меха(

нізму державного фінансового контролю України, зок(

рема, необхідністю: підвищення дієвості та ефектив(

ності державного фінансового контролю в усіх сферах

бюджетної системи; формування і реалізації загально(

прийнятих міжнародних принципів і правових основ при

підготовці проекту державного бюджету, його виконан(

ня, контролю за виконанням державного бюджету.

Результатом цього буде зростання ступеня прозо(

рості і публічності бюджетного процесу, що також га(

рантує попередження різного роду зловживань і пору(

шень при витрачанні бюджетних коштів; суттєвого по(

кращення державного управління в умовах обмеженості

фінансових ресурсів; публічність і прозорість діяльності

державних органів, які використовують фінансові ре(

сурси; переходу до бюджетування за результатами

діяльності, в результаті чого прийняті рішення базува(

тимуться на раціональних рішеннях, віддаючи перевагу

фінансуванню найбільш пріоритетних програм.

Безумовно, і податковий контроль використовує

різноманітні форми практичної організації для найбільш

ефективного виконання завдань, котрі стоять перед

ним. Він здійснюється шляхом застосування різних

прийомів і способів, а також використання спеціальних

процедур, що у своїй сукупності утворює форми (спо(

соби) податкового контролю.

Форму податкового контролю можна визначити як

регламентований нормами податкового законодавства

спосіб організації, здійснення і формального закріплен(

ня результатів заходів податкового контролю, що є єди(

ною сукупністю дій уповноважених органів з виконан(

ня конкретних завдань податкового контролю. Право(

ва форма контрольної діяльності у сфері оподаткуван(

ня є однією із гарантій дотримання балансу інтересів

платників податків та інших зобов'язаних осіб, з одно(

го боку, і держави (в особі уповноважених органів) — з

іншого боку [1, с. 109].

Відтак, формами здійснення податкового контро(

лю є: ведення обліку платників податку(створення умов

для здійснення контролю за правильністю нарахуван(

ня, повноти і своєчасності сплати податків, зборів, на(

рахованих фінансових санкцій, дотримання податково(

го та іншого законодавства; інформаційно(аналітичне

забезпечення діяльності органів державної служби —

комплекс заходів із збору, опрацювання та використан(

ня інформації, необхідної органам державної податко(

вої служби для виконання функцій і завдань; перевірка;

експертиза — проводиться тоді, коли в ході їх прове(

дення необхідні спеціальні знання у галузі науки, мис(

тецтва, техніки, економіки тощо [2].

Одним із напрямів інформаційно(аналітичного за(

безпечення діяльності органів державної фіскальної

служби є надання податкових консультацій як допо(

моги контролюючого органу конкретному платнику

податків стосовно практичного використання конк(

ретної норми закону або нормативно(правового акта

з питань адміністрування податків чи зборів, контроль

за справлянням яких покладено на такий контролю(

ючий орган.

Податкова консультація має індивідуальний харак(

тер і може використовуватися виключно платником по(

датків, якому надано таку консультацію. Центральний

орган контролюючого органу проводить періодичне

узагальнення податкових консультацій, які стосуються

значної кількості платників податків або значної суми

податкових зобов'язань, та затверджує наказом уза(

гальнюючі податкові консультації, які підлягають опри(

людненню.

Основною найефективнішою формою податкового

контролю як з позицій теорії, так і з використанням прак(

тичного досвіду є перевірка. На нашу думку, податкова

перевірка є процесуальною дією податкової адмініст(

рації щодо контролю за дотриманням податкового за(

конодавства, правильністю обчислення, своєчасністю і

повнотою сплати податків та зборів, що здійснюється

шляхом порівняння фактичних даних, отриманих у ре(

зультаті податкового контролю, з даними податкових

декларацій та інших звітних документів, які подаються

платниками податків до податкових органів.

У загальному сенсі податкові перевірки можна кла(

сифікувати за декількома підставами: за обсягом конт(

рольованих дій (камеральні, документальні, фактичні та

зустрічні); залежно від періодичності проведення доку(

ментальні перевірки (планові, позапланові); залежно від

місця проведення документальні перевірки (виїзні і не(

виїзні) [2].

Камеральною вважається перевірка, яка проводить(

ся у приміщенні контролюючого органу виключно на

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях

(розрахунках) платника податків та даних системи елек(

тронного адміністрування податку на додану вартість

(даних органу, що здійснює казначейське обслуговуван(

ня бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки

платників у системі електронного адміністрування по(

датку на додану вартість, даних єдиного реєстру подат(

кових накладних та даних митних декларацій).
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Документальною перевіркою вважається перевірка,

предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота

нарахування та сплати усіх передбачених Податковим

кодексом України податків та зборів, а також дотриман(

ня валютного та іншого законодавства, контроль за

дотриманням якого покладено на контролюючі органи,

дотримання роботодавцем законодавства щодо укла(

дення трудового договору, оформлення трудових відно(

син з працівниками (найманими особами), яка прово(

диться на підставі податкових декларацій (розрахунків),

фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів

податкового та бухгалтерського обліку.

Фактична перевірка здійснюється без попереджен(

ня платника податків на підставі рішення керівника кон(

тролюючого органу, оформленого наказом, копія яко(

го вручається платнику податків або його уповноваже(

ному представнику, або особам, які фактично прово(

дять розрахункові операції під розписку до початку про(

ведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з

обставин, визначених у ст. 80. 2 Податкового кодексу

України [1, с. 112].

З метою отримання податкової інформації контро(

люючі органи мають право проводити зустрічні звірки

даних суб'єктів господарювання щодо платника по(

датків. Зустрічною звіркою вважається співставлення

даних первинних бухгалтерських та інших документів

суб'єкта господарювання, що здійснюється контролю(

ючими органами з метою документального підтверд(

ження господарських відносин з платником податків та

зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і

якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між

ними, для з'ясування їх реальності та повноти відобра(

ження в обліку платника податків.

Слід зазначити, що у даний час в умовах повної еко(

номічної самостійності господарюючих суб'єктів мето(

ди і форми здійснення контрольної діяльності у сфері

оподаткування значно трансформувалися, вони прид(

бали юридичну значущість і знайшли своє закріплення

в податковому законодавстві.

Сьогодні неправильний вибір тих або інших форм,

прийомів і способів здійснення податкового контролю,

а також недотримання регламентованого законодавчи(

ми актами порядку здійснення контрольної діяльності

може привести до значних правових наслідків, наприк(

лад, до відміни рішень, прийнятих на підставі резуль(

татів податкового контролю, отриманих неправомірним

чином, до визнання недійсними ненормативних актів

контролюючих органів, до стягнення збитку, заподія(

ного в результаті неправомірних дій уповноважених осіб

тощо.

Отже, форма податкового контролю як зовнішній

вираз конкретного змісту відображається, перш за

все, у здійсненні конкретних дій щодо вживання тих

або інших прийомів і способів для встановлення

фактів об'єктивної дійсності, а також у документах

податкового контролю, що закріплюють його резуль(

тати.

Митний контроль як різновид державного контро(

лю базується на принципах: об'єктивності, котрий пе(

редбачає аналіз реальних фактів і всебічність їх роз(

гляду. Митна контрольна діяльність має грунтуватися на

дійсності, реальності та конкретності фактів; дієвості,

що полягає у реальних наслідках виявлення порушення

чинного законодавства, прийнятих норм і правил; глас(

ності, який передбачає відкритість у діяльності держав(

них органів, широку інформованість про прийняті рішен(

ня й їх виконання, надання громадянам, колективам і

організаціям реальних гарантій щодо забезпечення їх

інтересів; систематичності та регулярності.

Серед форм митного контролю можна визначити

такі, що здійснюються виключно у зонах митного конт(

ролю, такі, що можуть здійснюватися як у межах, так і

поза межами відповідних зон, або такі, що взагалі не

залежать від режиму зони митного контролю. Так, ви(

ключно у зонах митного контролю здійснюються такі

форми митного контролю, як: митний огляд (огляду та

переогляду товарів, транспортних засобів комерційно(

го призначення, огляду та переогляду ручної поклажі

та багажу, особистого огляду громадян); взяття проб

(зразків) товарів, що здійснюється посадовими особа(

ми органу доходів і зборів у рамках процедур митного

контролю та митного оформлення з метою встановлен(

ня характеристик товарів [3, с. 21].

Як у зонах митного контролю, так і за їх межами

можуть здійснюватися такі форми митного контролю,

як: перевірка документів та відомостей, які надаються

під час переміщення товарів, транспортних засобів ко(

мерційного призначення через митний кордон України;

огляд територій та приміщень складів тимчасового збе(

рігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів

безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться това(

ри, транспортні засоби комерційного призначення, що

підлягають митному контролю; усне опитування грома(

дян та посадових осіб підприємств.

Нарешті, незалежними від правого режиму зони

митного контролю є такі форми митного контролю, як:

облік товарів, транспортних засобів комерційного при(

значення, що переміщуються через митний кордон Ук(

раїни; перевірка обліку товарів, що переміщуються че(

рез митний кордон України та/або перебувають під

митним контролем; проведення документальних пере(

вірок дотримання вимог законодавства України з питань

державної митної справи, утому числі своєчасності, до(

стовірності, повноти нарахування та сплати митних пла(

тежів [3, с. 22].

Власне кажучи, для тих форм митного контролю,

що здійснюються виключно у зонах митного контролю,

правовий режим відповідної зони є засобом забезпе(

чення виконання контрольних заходів. У той же час, усі

інші форми митного контролю знаходяться у двосто(

ронньому зв'язку з правовим режимом зон митного кон(

тролю: з одного боку, режим зони митного контролю

сприяє виконанню контрольних заходів, з іншого —

контрольні заходи можуть застосовуватися для забез(

печення дотримання правил режиму зони митного кон(

тролю.

Завдання державного контролю можуть бути досяг(

нуті лише тоді, коли його здійснення буде базуватися

на відповідних принципах — теоретично обгрунтованих

і нормативно закріплених правових, процесуальних та

організаційних основах здійснення державного контро(

лю, які визначають його загальну спрямованість. При

цьому, варто зауважити, що чинні нормативно(правові

документи не дають вичерпного переліку форм та ме(
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тодів державного контролю, що створює певні кон(

фліктні ситуації під час його проведення.

В основі контрольно(наглядової функції держави

лежить поєднання переконання (стимулювання) і при(

мусу як методів її здійснення. Методи переконання (сти(

мулювання) посідають не менш важливе місце у ме(

ханізмі функціонування держави в цілому і його конт(

рольно(наглядової функції, зокрема. Деякі науковці

справедливо відзначають зміщення центра ваги від пря(

мого юридично владного впливу до методів погоджень

і надання допомоги. Під впливом трансформацій у дер(

жаві, суспільстві закономірно виникає питання про межі

використання примусу як методу здійснення функцій

держави, зокрема, й контрольно(наглядової.

В арсеналі методу переконання перебувають такі

способи стимулювання, як заохочення, рекомендації,

роз'яснення, виховання, договори тощо. Сьогодні орга(

ни державного контролю недостатньо ефективно опе(

рують цими способами впливу на підконтрольні об'єкти.

Звітність контролюючих органів констатує різні відхи(

лення, аномалії, порушення норм; містить факти про

притягнення винних до відповідальності. При цьому

практично не виявляються відомості про зразкове, по(

казове виконання підконтрольними встановлених вимог

і правил.

Вбачається, що у звітах про свою діяльність органи

державного контролю повинні серед іншого наводити

відомості про підконтрольні об'єкти з бездоганною та

зразковою практикою. Нерідко контрольні органи й

посадові особи під час проведення перевірок обмежу(

ються констатацією фактів порушень, вказівками на них

і вимогами (рекомендаціями) щодо їхнього усунення без

надання практичної допомоги підконтрольному об'єкту.

Контроль не повинен бути однобічним, а його завдання

не можна зводити лише до виявлення фактів невиконан(

ня; не менш важливо спрямувати, націлити громадян і

організації на пошук способів і засобів високоефектив(

ного виконання приписів законів.

Методи примусу й переконання є загальними, але

не єдиними методами провадження контрольно(нагля(

дової діяльності держави. Маючи певну своєрідність,

специфічність, контрольно(наглядова функція має свої,

властиві тільки їй методи. На підставі проведеного ана(

лізу інституційного забезпечення системи державного

контролю з'ясовано, що в Україні створилася складна,

розгалужена, багатофункціональна, методологічно й

технологічно неоднорідна система органів державного

контролю, яка має різну організаційну форму. До того

ж обгрунтовано відсутність єдиної правової бази, яка

забезпечувала б ефективну та злагоджену діяльність

органів державного контролю, єдиної інформаційної

бази що значною мірою знижує ефективність спільної

роботи.

ВИСНОВКИ
Враховуючи нагальну потребу в інформаційному та

програмному забезпеченні діяльності органів держав(

ного контролю є необхідність: створення єдиного

інформаційного центру органів державного контролю;

побудови глобальної державної інформаційно(аналітич(

ної системи державного контролю як складової орга(

нізаційної структури єдиної системи державного конт(

ролю; затвердження системи класифікації та кодуван(

ня інформації; здійснення методологічної узгодженості

процесів обміну інформацією.

Одним із шляхів удосконалення інституційного ме(

ханізму організації державного контролю має бути ко(

ординація управлінських дій, що зводиться до налагод(

ження зв'язку і фактичної взаємодії суб'єктів, котрі

здійснюють процес контролю. Відтак передбачено не(

обхідність узгодження їхніх дій, усунення паралелізму

та дублювання функцій, забезпечення відповідної про(

порційності в роботі. Структурно впорядкована систе(

ма органів державного контролю, повинна бути опти(

мальною для теперішнього розвитку держави та до(

статньо мобільною для подальшої її модифікації, що

сприятиме забезпеченню єдиного злагодженого меха(

нізму діяльності всіх органів влади.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне глобалізоване середовище характеризуєть(

ся постійно зростаючою взаємозалежністю та взаємо(

зв'язком національних економік різних країн, наслідком

чого є дифузія та фрагментація державної влади у вирі(

шенні економічних питань. З одного боку, уряди країн,

як і раніше, залишаються найважливішими гравцями у

міжнародних відносинах, а з іншого боку, враховуючи

глобальність світових ринків, вони вже не можуть ви(

значати результати їх взаємодії в системі міжнародних

економічних відносин. У процес включилися нові гравці —

глобальні корпорації, які володіють економічними ре(

сурсами і мають власні канали комунікації, формують
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OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Метою статті є узагальнення критеріїв, за якими ідентифікують глобальні корпорацій і розробляють
механізми державного регулювання міжнародних економічних відносин. Актуальність теми дослідження
полягає в тому, що, з одного боку, уряди країн, як і раніше, залишаються найважливішими гравцями у
міжнародних відносинах, а з іншого боку, враховуючи глобальність світових ринків, вони вже не можуть
визначати результати їх взаємодії в системі міжнародних економічних відносин. У статті досліджується
базисні виміри розвитку та глобалізації діяльності корпорацій. Розглянуто алгоритм ідентифікації гло�
бальної корпорації за стандартами ООН. Проаналізовано інструменти державного регулювання та стра�
хування прямих іноземних інвестицій як засіб стимулювання економічного розвитку країни. Дослідже�
но результативність системи державного регулювання функціонування глобальних корпорацій на ос�
нові діяльності організацій ООН, тобто визначено країни, що імплементували або частково імплемен�
тували норми ООН у сфері ідентифікації діяльності глобальних корпорацій.

The purpose of the article is to generalize the criteria for identifying global corporations and developing
mechanisms for state regulation of international economic relations. The urgency of the research topic is
that, on the one hand, governments of the countries remain the most important players in international
relations, and on the other hand, given the global world markets, they can no longer determine the results of
their interaction in the system of international economic relations. The article examines the basic dimensions
of the development and globalization of corporate activities. The algorithm of identification of the global
corporation according to the UN standards is considered. The tools of state regulation and insurance of direct
foreign investments as a means of stimulating economic development of the country are analyzed. The
effectiveness of the state regulation system for the functioning of global corporations on the basis of the
activities of UN organizations is investigated, ie, countries that have implemented or partially implemented
the UN norms in the field of identification of activities of global corporations have been identified.

Ключові слова: корпорація, глобальна корпорація, транснаціоналізація, стандарти ООН, державне стра$

хування іноземних інвестицій.

Key words: corporation, global corporation, transnationalization, UN standards, state insurance of foreign

investments.

свої інтереси і наднаціональні коаліції, а їх сукупність

формує самодостатній транснаціональний капітал, при(

чому це відбувається поза зонами контролю міністерств

закордонних справ та рад національної безпеки. Почи(

наючи з 1960 року глобальні корпорації нарощують

свою присутність в різних країнах світу. Відповідно

збільшуються потоки прямих іноземних інвестицій та(

ким чином, що світовий валовий оборот закордонних

філій, зараз у 1,5 рази більше, ніж загальний показник

світового експорту. У 2015 році нараховувалось 53607

глобальних корпорацій в світі, які контролювали близь(

ко 450 тисяч іноземних філій, розташованих по всій

земній кулі.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній економічній літературі налічується чима(

ло як теоретичних, так і прикладних робіт, присвячених

різним аспектам функціонування глобальних корпо(

рацій. В останні роки кількість наукових публікацій, де

аналізуються проблеми консолідації і корпоративного

управління значно зросла, що свідчить про підвищений

інтерес вітчизняних та зарубіжних дослідників до про(

блеми функціонування глобальних корпорацій. Зміст

діяльності глобальних корпорацій в системі державно(

го регулювання міжнародних економічних відносин до(

сліджували як вітчизняні, так і закордонні науковці,

серед яких: Я. Монд, І.М. Герчикова, Д.Л. Лисенко,

Г.Л. Азоєв, Д. Мерсера, В. В. Рокоча, Р. Алібер, А.Г. Мов(

сесяна, Дж.П. Райта, А.К. Суботін, О.М. Ястремська,

Л.В. Руденко, О.В Адинцев, О.А. Джусов, О.М. Сазо(

нець, О.І. Рогач. Втім стрімкий розвиток глобального

світу формує нові підходи до розвитку глобальних кор(

порацій, зумовлюючи їх подальший розвиток, що вима(

гає додаткових досліджень і аргументує мету і логіку

викладеної статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення критеріїв, за якими

ідентифікують глобальні корпорацій і розробляють ме(

ханізми державного регулювання міжнародних еконо(

мічних відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Форми міжнародного підприємництва дуже різно(

манітні. Вони включають створення дочірніх фірм і

філіалів за кордоном, спільних підприємств з компанія(

ми інших країн, змішаних компаній за участю місцевої і

державної частки капіталу. У свою чергу, кожна з цих

форм може базуватися як на одноособовій, так і на

спільній власності в сфері капіталу, засобів виробницт(

ва чи технології. Однак загальним для усіх видів міжна(

родного підприємництва є вихід

економічної діяльності за рамки

національних кордонів, її глоба(

лізація (транснаціоналізація).

Глобальні корпорації явля(

ють собою великі фінансово(ви(

робничі, науково(технологічні,

торгово(сервісні об'єднання, для

яких характерно органічне сполу(

чення виробництва в країні базу(

вання з широко розгалуженою

системою функціонування за кор(

доном Іншими словами, викорис(

товуючи свої закордонні філії,

компанія розширює свої можли(

вості не тільки регіональної екс(

пансії, a й міждержавної. Законо(

мірності росту глобальних корпо(

рацій значно відрізняються від за(

кономірностей розвитку основної

маси компаній в країні. Найбільш

характерні тенденції цього проце(

су представлені на риc. 1.

Варто відзначити, що основними факторами інтен(

сивного розвитку та глобалізації корпорацій є:

— значне скорочення (або відсутність росту) вало(

вого обороту корпорацій у роки криз;

— зниження незалежності корпорацій внаслідок

тривалих депресивних явищ в окремих галузях промис(

ловості;

— погіршення кон'юнктури національного ринку

всередині країни базування корпорацій;

— орієнтація корпорацій "сильних" галузей, на на(

ціональному рівні, на світовий розвиток;

Слід зазначити, що рівень збалансованості функці(

онування глобальної корпорації настільки значна, що

забезпечує їй захист від широкого спектру труднощів

як довгострокового, так і поточного характеру. Ком(

панії, що не входять в міжнародні альянси потрапляю(

чи у важке становище, не здатні різко скорочувати збит(

кове виробництво. Більш рішучі дії в цьому плані у по(

рівнянні з національними компаніями мають глобальні

корпорації. Це пояснюється тим, що відшкодування по(

стійних витрат збиткової діяльності вони, здійснюють

за рахунок доходів, отримуваних від діяльності в інших

країнах. Тобто замість того, щоб на депресивному рин(

ку намагатися отримати не стільки прибуток, a тільки

виручку, яка відшкодує частину витрат, глобальні кор(

порації форсують виробництво тих дочірніх компаній,

які перебувають у сприятливій обстановці, забезпечу(

ють високу рентабельність і т. д. Іншими словами, ком(

панії, що входять до системи глобальної корпорації мо(

жуть дозволити собі швидко позбавлятися від збитко(

вого виробництва тому, що в підтримці достатнього

рівня ліквідності та прибутковості їм сприяє весь транс(

національний концерн, що спирається в свою чергу на

розглянуті вище численні методи отримання фінансо(

вих ресурсів [2, c. 54—57].

Окреслюючи ідентифікаційні риси глобальних кор(

порацій, слід відзначити, що існує досить велика

кількість визначень цього поняття, сформульованих на

основі різних ознак і які відображають різноманітні

Джерело: сформовано автором на основі [1—3].

Риc. 1. Базисні виміри розвитку та глобалізації діяльності
корпорацій
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підходи дослідників до проблеми

дефініції зазначених корпорацій. Такі

підходи можуть будуватися на самих

різних ознаках. Однак, з іншого боку,

діяльність середніх і дрібних компаній,

які ведуть міжнародний бізнес,

відрізняється від діяльності великих

глобальних корпорацій не тільки роз(

мірами [4, c. 200—207]. У зв'язку з цим

виникає колізія з приводу об'єктів які

підпадають під формування механізмів

міжнародної координації транснаціо(

нального бізнесу. Розрізняючи гло(

бальні корпорації від компаній, що

здійснюють зовнішньоекономічну

діяльність, довгий час ООН відносила,

корпорації, які мають річний оборот,

що перевищує 100 млн доларів і філії

не менше, ніж у шести країнах. Однак

наростаюча взаємозалежність між дер(

жавами та ринками загальмувала про(

цес створення добре структурованої

системи глобальної координації діяль(

ності корпорацій, що складається з ба(

гатосторонніх правил і норм. Головним

принципом цих механізмів має бути їхня

здатність забезпечувати справедливі та

інклюзивні результати шляхом надан(

ня глобальних суспільних благ і

мінімізації несприятливих побічних

наслідків міжнародної діяльності та

інших негативних факторів зовнішньо(

го впливу, незалежно від того, пород(

жуються вони національною економіч(

ною політикою чи комерційними рішен(

нями приватних суб'єктів. Ці різні неузгодженості між

незалежністю національної політики, ефективністю зов(

нішньоекономічної політики та міжнародної економіч(

ної інтеграції не вирішені і нині, що ускладнює імпле(

ментацію наднаціональних економічних відносин. За

таких умов у 2014 році комітет ООН з діяльності транс(

національних корпорацій ухвалив алгоритм ідентифі(

кації глобальної корпорації. Проте цей алгоритм є більш

показовим, бо імплементація цього алгоритму відбула(

ся лише в певних країнах світу. Загалом алгоритм іден(

тифікації глобальної корпорації за стандартами ООН

зображено на риcунку 2.

Слід відзначити, що діяльність не усіх підприємств,

що займаються зовнішньоекономічною діяльністю мож(

на назвати глобальною корпорацією. Так, аналізуючи

визначення та офіційні документи ООН щодо характер(

них рис глобальних корпорацій слід підкреслити, що такі

компанії повинні мати повний спектр географічних

підрозділів за функціональною ознакою, не менш, ніж

як у шести країнах та перебувати поза юрисдикцією

окремої держави, міждержавних об'єднань чи міжна(

родних організацій, що забезпечується значною дифе(

ренціацією як управлінської, так збутової складової [7].

Країни, що розвиваються є головними прихильни(

ками створення сприятливих умов для процвітання гло(

бальних корпорацій. Оскільки вони вбачають, що пото(

ки прямих іноземних інвестицій є єдиним важелем впли(

ву на покращення національної економіки, але загроза

експропріації та політичної нестабільності перешкоджає

діяльності глобальних корпорацій. Тому країни готові

на будь(які кроки, щоб отримати інвестиції від міжна(

родних компаній. Така діяльність почалася із створен(

ня державно(приватних компаній зі страхування інозем(

них інвестицій. Вони розглядалися урядами промисло(

во(розвинутих країн не лише як гарант повернення інве(

стицій, а й як цілісна система здійснення зовнішньої

державної економічної політики [1, c. 117—125].

Вперше така національна система була створена у

США згідно з "Економіко(коопераційним актом" (1948 р.).

Вона ставила за мету забезпечення гарантії американсь(

ким інвестиціям, спрямованим на відновлення економі(

ки повоєнної Європи, а також страхування інвестицій

американських корпорацій у слаборозвинутих країнах.

У 1969 році в США була створена "Корпорація із захис(

ту закордонних інвестицій" (ОПІК). ОПІК одразу ж опи(

нилася у складному становищі через зобов'язання ком(

пенсувати втрати американських корпорацій у Чилі після

конфіскації їхнього майна урядом C. Альенде. Побою(

ючись значних збитків, пов'язаних з можливою націо(

налізацією майна корпорацій, ОПІК змушена була вибі(

рково підходити до страхування американських інозем(

них інвестицій. Однак завдяки допомозі уряду з 1981 ро(

ку ОПІК отримала можливість ширшого страхування

інвестицій американських корпорацій [9, c. 175—181].
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Рис. 2. Алгоритм ідентифікації глобальної корпорації
за стандартами ООН

Джерело: сформовано автором на основі [3; 5; 6]
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На сучасному етапі ОПІК страхує будь(які форми інвес(

тицій американських корпорацій за кордоном. Однак

така ділова практика поширюється лише на країни, з

якими США уклали угоди про захист інвестицій. Стра(

хування інвестицій здійснюється від експропріації, війни,

неконвертованості національної валюти приймаючої

країни [2, с. 54—57]. З настанням будь(якої з переліче(

них подій інвестор звертається до ОПІК з вимогою

відшкодувати йому збитки. У разі розбіжностей обидві

сторони (глобальна корпорація і ОПІК) звертаються до

арбітражного суду США. Така форма страхування за(

кордонних інвестицій підвищує впевненість глобальних

корпорацій у їхньому збереженні. Це пов'язано з тим,

що у разі загрози втрати інвестицій корпорації мають

справу не з місцевими органами влади, а з ОПІК відно(

сини компаній, з якою регламентуються не національ(

ним законодавством приймаючої країни, а "стійкими"

американськими законами. Окрім США, інші промисло(

во(розвинені країни також сформували подібну систе(

му захисту іноземних інвестицій глобальних корпорацій

[10, c. 135—140].

Для визначення результативності системи функціо(

нування глобальних корпорацій на основі діяльності

організацій ООН, нами було проведено авторський

аналіз та визначено країни, що імплементували або ча(

стково імплементували вище зазначені регламенти ООН

в сфері ідентифікації діяльності глобальних корпорацій

(табл. 1).

На сьогодні дискусійним є досить важлива пробле(

ма результативності діяльності ООН в ідентифікації

діяльності глобальних корпорацій [12; 13]. Для вирішен(

ня цієї комплексної проблеми на основі авторського

аналізу, нами пропонується, прив'язати динаміку пря(

мих іноземних інвестицій, валове нагромадження основ(

ного капіталу та сальдо торгового балансу до кількості

імплементованих регламентів ООН в сфері ідентифікації

глобальних корпорацій в системі міжнародних еконо(

мічних відносин. Адже дослідження показують, що краї(

ни, які синхронізують національні та регіональні інсти(

туції до регламентів ООН мають показники транснаціо(

налізації на порядок вище. Оскільки існуюча система

ООН в сфері ідентифікації глобальних корпорацій має

певні неточності, проте є досить результативною не

тільки для країн, що приймають або експортують транс(

національний капітал, але для країн, що приймають гло(

бальні корпорації [14, c. 11—13; 12 c. 427—437].

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі ідентифікації загальних принципів

функціонування глобальних корпорацій, слід акценту(

вати увагу на наступних положеннях, що характеризу(

ються новизною. В процесі авторського аналізу вияв(

лено, що на сьогодні базисними вимірами розвитку та

глобалізації корпорацій є: переваги в забезпеченості та

вартості природних ресурсів, квалiфiкацiї та вартості

робочої сили; амортизаційній політиці; посилення анти(

монопольного та трудового законодавства; рiвня опо(

даткування; стабiльностi валют. З огляду на вищеза(

значені базисні теоретичні аспекти ідентифікації гло(

бальних корпорацій слід підкреслити, що їх регулюван(

ня на сьогодні не можливе як на регіональному, так і на

глобальному рівнях, бо значна кількість країн має свої

Таблиця 1. Країни, що імплементували або частково імплементували регламенти ООН
в сфері регулювання діяльності глобальних корпорацій у 2015 році

Джерело: сформовано автором на основі [10, с. 135—140; 11, с. 315—322; 13].

Країна Отримані ПІІ 
(млн $ США) 

Внутрішні 
витрати на 
НДДКР  

у % від ВВП 

Валове 
нагромадження 

основного капіталу  
(у % від ВВП) 

Сальдо  
торгового балансу  

(млрд $ США) 

Кількість 
імплементованих 

регламентів ООН в сфері 
функціонування 

глобальних корпорацій 
Австралія 312,27 2,06 29,4 -4,7 54 
Австрія 126,89 2,67 21,8 -2,6 65 
Британія 1,347,6 1,88 13,45 -176,6 65 
Гонконг 1,184,4 1,23 21,4 -123,4 45 
Данія 146,63 2,72 20,9 5 57 
Індія 76,226 0,88 34,5 -133,9 15 
Ірландія 187,18 1,43 24,2 42,8 54 
Іспанія 537,45 1,35 28,8 -139,5 25 
Італія 364,83 1,18 20,9 -13,6 14 
Канада 520,73 1,84 22,7 47,4 54 
Китай 327,08 1,44 41,1 298,1 32 
Півн.Корея 65,54 3,21 11,6 -13,3 12 
Алжир 6,748 1,12 17,3 11,4 43 
Німеччина 629,71 2,53 19 261,9 65 
Норвегія 93,688 1,88 20,8 83,1 48 
Україна 13,474 0,95 23,2 -14,2 13 
Іран 119,63 0,54 29,3 -21,2 2 
Польща 142,11 1,2 22,1 -38,6 43 
Португалія 114,19 1,51 12,4 -34,2 13 
Росія 324,06 1,03 21,5 200,9 14 
Сінгапур 249,66 1,65 12,4 -25,5 42 
СШA 2,093,0 2,77 17,9 -864,9 12 
Таїланд 85,749 0,54 12,4 -54,5 32 
Туреччина 145,55 0,72 19,9 -70 12 
Угорщина 97,397 0,97 20,9 -0,6 4 
Фінляндія 85,237 3,49 20,6 4,7 36 
Франція 1,026,0 2,02 21,9 -100,6 56 
Чилі 105,55 0,67 11,3 10,9 3 
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внутрішні регламенти відносно діяльності глобальних

корпорацій на своїх територіях. З цього приводу іден(

тифікація діяльності глобальних корпорацій в системі

міжнародних економічних відносин можлива тільки з

позицій створення системи інституцій, які були б вигідні

не тільки країнам, що приймають, а й самим компаніям.

У результаті на сьогодні в системі інституцій ООН була

сформована досить дискусійна система, що не контро(

лює діяльність глобальних корпорацій, проте притри(

мується принципів сумлінної ділової практики. Глобальні

корпорації в цій системі мають змогу відкрито захища(

ти свої інтереси.

Однак слід відзначити, що система ООН є не єди(

ною системою, що регламентує діяльність транснаціо(

нального бізнесу і визначення результативності еконо(

мічної політики міжнародними організаціями, що не

входять до системи ООН є пріоритетами наступних до(

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

Постійне економічне зростання та конкурентоспро(

можність національної економіки можна забезпечити

лише на основі інноваційного економічного розвитку в

умовах європейської інтеграції. У зв'язку з цим потребує
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У статті проаналізовано основні визначення "економічної безпеки". Проаналізовано складові
економічної безпеки, серед яких виробнича, демографічна, енергетична, зовнішньоекономіч�
на, інвестиційно�інноваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпека.
Наведено основні ризики економічної безпеки в Україні. Подано перелік загроз національним
інтересам і національній безпеці України в економічній сфері по складових системи економіч�
ної безпеки. Розглянуто економічну безпеку як взаємоузгоджену систему міжнародного, на�
ціонального, рівня окремо узятої господарської структури та рівня особистості. Виділено ос�
новні проблеми забезпечення економічної безпеки, які потребують першочергового вирішен�
ня. Запропоновано основні завдання, які Україна повинна виконати у напрямі укріплення чільно�
го місця в європейському економічному просторі.

The article analyzes the basic definitions of "economic security". The components of economic
security, including industrial, demographic, energy, foreign economic, investment�innovation,
macroeconomic, food, social, financial security, are analyzed. The main risks of economic security
in Ukraine are presented. The list of threats to national interests and national security of Ukraine in
the economic sphere according to the components of the system of economic security is given.
Economic security is considered as a mutually agreed system of international, national, level of
individually taken economic structure and level of personality. The main problems of ensuring
economic security, which require a first�rate solution, are highlighted. The main tasks, which Ukraine
has to fulfill in the direction of strengthening of the prominent place in the European economic space,
is proposed.

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, економічна безпека підприємств, національна

безпека.
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детального аналізу загроза економічній безпеці держа(

ви в інноваційній сфері в умовах сучасності. Стан скла(

дових економічної безпеки України у критичному стані

свідчить про наявність системних загроз для економічної

безпеки у різних сферах, серед яких: низький технічний

рівень більшості галузей, критичний стан виробничих

фондів капіталу, високі витрати виробництво, низька

якість продукції та інші. Аналіз показників інтенсивності
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знань ВВП та обсягів фінансування науково(технічної

діяльності в Україні є однією з найнижчих показників у

Європі. Разом з тим значне відхилення показників інвес(

тиційної безпеки від їх максимальних законних ціннос(

тей вказує на проблеми із забезпеченням потреб еконо(

міки в інвестиційних ресурсах в результаті дії виявлених

загроз у різних сферах економіки. Низька інноваційна

активність в Україні та виявлені загрози в цій сфері є при(

чиною зниження конкурентоспроможності національної

економіки, що призводять до додаткових загроз для еко(

номічної безпеки України у виробничій, інвестиційній,

зовнішньоекономічній та фінансовій сферах. Тому забез(

печення економічної безпеки України у довгостроковій

перспективі потребує не тільки збільшення кількісного об(

сягу виробництва, а й впровадження якісних змін на ос(

нові інноваційного розвитку економіки, що дозволить

робити домашні продукти конкурентоспроможними на

світовому ринку.

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

Дослідження проблем економічної безпеки було про(

ведено багатьма вченими: Аванесова Н.Е. [1], Беззуб І. [3],

Бондаревська О.М. [6], Власюк О.С. [7], Горбулін В.П. [10],

Сак Т.В. [14], Сухоруков А.І. [15]. Серед національних вче(

них слід конкретизувати, зокрема, вчених, які особливу

увагу приділили проблемам визначення та функціонуван(

ня механізмів забезпечення економічної безпеки регіону

[8]; вивченню ряду ключових проблем щодо оптимально(

го механізму забезпечення економічної безпеки регіонів

України [9]; підкреслили безпеку структурних та інституц(

ійних перетворень економіки в регіоні [11]. Деякі вчені,

зокрема, бачать проблему становлення економічної без(

пеки регіону шляхом реалізації її економічних інтересів як

умови для забезпечення регіонального розвитку [5]. Про(

цес зміцнення економічної безпеки регіонів вивчається в

контексті перспектив соціально(економічного розвитку

регіонів [15]. Питання економічної безпеки регіонів вче(

ними розглядається також з точки зору посилення зовні(

шньоекономічної безпеки, міжнародного сукупного співро(

бітництва тощо [2].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є аналіз та систематизація загроз

економічній безпеці України в різних сферах з урахуван(

ням стратегічних напрямів забезпечення державної еко(

номічної безпеки в умовах інноваційного економічного

розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Економічна безпека являє собою насамперед складо(

ву національної безпеки, яку можна визначити, як захи(

щеність життєво(важливих інтересів людини і громадяни(

на, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий

розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і

нейтралізація реальних та потенційних загроз національ(

ним інтересам [4].
Сак Т.В. розглядає економічну безпеку як забезпечен(

ня в довгостроковій перспективі таких систем показників,

як:

1. Економічна незалежність (фінансова, сировинно(

ресурсна, інноваційна тощо);

2. Економічна стабільність (рівень розвитку, що гаран(

тує відчуття безпеки сьогодні та в майбутньому);

3. Економічний розвиток (інноваційно(інвестиційна

активність, реструктуризація, фінансове оздоровлення)

[14].

Автор виділяє складові забезпечення економічної без(

пеки згідно "Методики розрахунку рівня економічної без(

пеки України", затвердженої Міністерством економіки

України: макроекономічна, фінансова, зовнішньоеконом(

ічна, інвестиційна, науково(технологічна, енергетична, ви(

робнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека

[14].

Пойда(Носик Н.Н. [13] розглядає фінансову складову

економічної безпеки України та зазначає, що для України

ринки Єврозони можуть вплинути на ще більше зниження

темпів зростання ВВП, вплинути на монетарну та валютну

безпеки держави. Як мінімум, девальвація євро проти ос(

новних валют (долар США, японська ієна та швейцарсь(

кий франк) означає, що українські експортери стануть

менш конкурентоспроможними на європейському ринку.

Навіть при збереженні природних обсягів продажів вони

втратять у доларовому еквіваленті. Девальвація як фунту,

так і євро негайно вплине на проблеми в банківському сек(

торі, що вимагатиме значної рекапіталізації. За цих умов

надзвичайно важливою є проблема захисту національних

інтересів у фінансовому секторі та забезпечення фінансо(

вої безпеки держави [13].

Для сучасного розуміння безпеки неприйнятний ста(

тичний підхід [1], який передбачає широкий погляд на без(

пеку, яка охоплює не лише воєнні, а й економічні, політичні

аспекти, питання демократизації й стабільності в окремих

державах, формування дружніх міжнародних стосунків.

Йдеться також про колективну здатність протистояти но(

вим загрозам, зокрема розповсюдженню зброї масового
знищення, міжнародному тероризму, організованій зло(

чинності, нелегальній міграції, масштабним екологічним

лихам. У комплексі взаємопов'язаних елементів безпеки

дедалі більшу роль відіграє її економічна складова, яка в

ядерному світі стала стрижнем міжнародної та національ(

ної стабільності. Виник феномен глобальних фінансових і

економічних систем.

Горбулін В.П. говорить про те, що "війни митні і торго(

вельні прийшли на зміну "гарячим" та "холодним" війнам".

У цьому контексті автор пропонує розуміти економічну

безпеку як сталість прийнятних для міжнародного співто(

вариства або для окремої країни умов економічного роз(

витку [10].

Аванесова Н.Е. зазначає, що економічна безпека стає

одним з найважливіших компонентів міжнародної, регіо(

нальної та національної безпеки, а Європейський Союз

починає відігравати провідну роль у забезпеченні стабіль(

ності та безпеки європейського континенту. Процес роз(

будови і реформування ЄС необхідно розглядати не тільки

як розширення кордонів "спільного ринку", а й як чинник

створення нової європейської архітектури безпеки, яка має

комплексний та взаємопов'язаний характер і різні виміри

— економічний, воєнний, політичний. Але незважаючи на

те, що Європейський Союз є одним зі світових економіч(

них і політичних центрів, він може не мати далекосяжних

зовнішньополітичних інтересів у сфері безпеки [1].

Аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень під(

тверджує актуальність забезпечення економічної безпеки

та дозволяє на цій основі запропонувати власне визначен(

ня "економічної безпеки" як системи ефективного вико(

ристання наявних ресурсів та можливостей ринку, яка

включає в себе комплекс заходів та методів захисту від
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можливого суб'єктивного та об'єктивного впливу загроз

для сталого та прогресивного розвитку держави,

підприємств у поточному та довгостроковому періоді.

Доволі важливим аспектом забезпечення економічної

безпеки для успішної євроінтеграції та забезпечення успі(

шного функціонування українських підприємств є забез(

печення економічної безпеки підприємства, яке виступає

складової національної безпеки країни. Це можливе, якщо

воно має фінансову стабільність та незалежність, високу

ліквідність своїх активів, технологічну незалежність та за(

безпечення високого технічного потенціалу, високу ефек(

тивність управління, оптимальну та ефективну організа(

ційну структуру управління підприємством, високий рівень

кваліфікації персоналу та його інтелектуальний потенціал,

екологічну безпека, правовий захист усіх аспектів компанії

тощо [16].

Бондаревська О.М. пропонує розглядати економічну

безпеку як взаємозалежну систему її різних рівнів — гло(

бального, міжнародного, національного, регіонального,
рівня окремо взятої господарської структури, особи [6]:

1. Глобальний рівень — сукупність заходів, спрямова(

них на забезпечення сталого світового економічного роз(

витку, метою якого є досягнення максимальної безпеки та

високого рівня життя для кожної особистості незалежно

від нації або національності.

2. Наднаціональний (міжнародний) рівень — стан

світової економіки, за якого забезпечуються взаємовигід(

не співробітництво країн у вирішенні національних і гло(

бальних проблем людства, вільний вибір і здійснення ними

незалежної стратегії соціально(економічного розвитку за

активної участі в міжнародному поділі праці. Міжнародна

економічна безпека забезпечується за допомогою створе(

ної світовим співтовариством системи міжнародних еко(

номічних організацій — МВФ, МБРР, ВТО тощо. При цьо(

му важливу роль у вирішенні проблем економічної безпе(

ки відіграють партнерські угоди про вільний рух капіталів,

товарів та послуг, облік взаємних економічних інтересів,

відмова від силового тиску, рівноправні відносини з менш

розвинутими країнами

3. Макроекономічний рівень (економічна безпека краї(

ни) — сукупність умов і чинників, які забезпечують неза(

лежність національної економіки, її стабільність і стійкість,

здатність до розвитку. У процесі інтернаціоналізації вироб(

ництва, включення національної економіки у світове гос(

подарство економічна безпека країни взаємопов'язана з

міжнародною економічною безпекою.

4. Регіональний рівень — здатність регіональної вла(

ди забезпечити конкурентоспроможність, стабільність,

стійкість економіки території, органічно інтегрованої в еко(

номіку країни.

5. Мікроекономічний рівень (економічна безпека

підприємства) — стан найбільш ефективного використан(

ня його ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення

стабільного функціонування.

6. Особистісний рівень — стан життєдіяльності люди(

ни, за якого забезпечується правовий та економічний за(

хист життєвих інтересів, дотримання конституційних прав

та обов'язків.

Такі рівні економічної безпеки дадуть змогу виокре(

мити окремі складові національної безпеки України, відпо(

відно до яких можливо систематизувати основні загрози

економіці нашої держави (табл. 1).

Ключовими ризиками економічній безпеці слід визна(

чити: критичне гальмування економічного розвитку Украї(

ни та погіршення основних макроекономічних показників

(макроекономічне розбалансування за головними показ(

никами); згортання промислового виробництва; зниження

економічної активності, насамперед інвестиційної; по(

гіршення добробуту населення (домогосподарств) та зро(

стання рівня безробіття; посилення боргового тиску, на(

самперед, у державному секторі; підвищення тінізації еко(

номічної діяльності [7].

Таблиця 1. Перелік загроз національним інтересам і національній безпеці України
в економічній сфері по складових системи економічної безпеки

Джерело: складено автором на основі [7].

№ 
з/п 

Складові системи 
економічної 
безпеки 

Загрози національним інтересам і національній безпеці України в економічній сфері 

1 Виробнича Швидкий відплив робочої сили із сільського господарства до інших секторів економіки може 
призвести до збільшення тиск на ринок праці. 
Затвердження норм та стандартів ЄС зумовить зростання виробничих витрат, хоча це буде 
компенсуватися кращою якістю товарів і послуг 

2 Інвестиційна Збільшення припливу іноземного капіталу може спричинити
підвищення курсу гривні 

3 Інноваційна Повільний процес розвитку європейського суспільства на шляху до цифрового майбутнього, 
враховуючи складність та чутливість деяких пов'язаних питань. 
Напади на приватні чи державні інформаційні системи (кіберзлочинство) в країнах-членах ЄС, 
які можна оцінити як потенційну нову економічну, політичну та військову зброю 

4 Макроекономічна Українська економіка зіткнеться зі зростанням конкуренції в секторі виробництва 
Використання України як сировинного придатку. 
Приплив іноземних товарів та послуг. 
Використання дешевої робочої сили  
Макроекономічне розбалансування за головними показниками 

5 Фінансова Нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в тому числі фінансової 
(фіскальної) політики. 
Відмиванням грошей, фінансування тероризму. 
Зростання державного боргу та дефіциту бюджету 
Зростання кредитних ставок та кредитних ризиків.  

6 Зовнішньо-
економічна 

Критична залежність національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи 
розширення внутрішнього ринку; 
Критична залежність національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи 
розширення внутрішнього ринку 

7 Продовольча Насиченість українських ринків продовольчими товарами країн ЄС
8 Енергетична Побоювання щодо енергетичної залежності протягом останніх п'яти років зросли. Зниження 

виробництва всередині Європи означає, що до 2030 року до 75% нафти та газу доведеться 
імпортувати. Тому країни Єврозони будуть стикатися з загрозами стабільності  

9 Екологічна Стихійні лиха, деградація навколишнього середовища та конкуренція за ресурси, особливо в 
умовах бідності та зростання населення, з наслідками для здоров'я, зростання міграції населення 
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Згідно зі Стратегіями європейської безпеки, яка виз(

начила низку загроз та викликів інтересам безпеки Євро(

зони ще у 2003 році, що безпосередньо стосується й Ук(

раїнської економічної безпеки, на сьогодні ці загрози за(

лишаються актуальними: деякі стали більш значущими й

складнішими. Зокрема можна виділити такі найсуттєвіші

загрози складовим економічної безпеки Європейського

Союзу, які загрожують національній безпеці України у

зв'язку з інтеграцією:

Важливу роль у межах дослідження системи економі(

чної безпеки регіону відіграє аналіз її функціональних

особливостей, а саме [6]:

— захисна функція — захист економічної системи від

внутрішніх і зовнішніх небезпек, реалізація якого безпо(

середньо пов'язана з формуванням і використанням ре(

сурсного потенціалу економіки регіону;

— регулятивна функція — нейтралізація ризиків і га(

рантування економічної безпеки відбуваються за допомо(

гою механізмів, представлених різними підсистемами еко(

номічних відносин (механізмом державного регулювання

економіки, безпосередньо ринковим, внутрішньогоспо(

дарським);

— превентивна функція — попередження виникнення

критичних ситуацій в економічних процесах: розроблення

заходів соціально(економічного й організаційно(технічно(

го характеру, спрямованих на нейтралізацію загроз і підви(

щення захисних функцій системи;

— інноваційна функція — здатність економічної без(

пеки до стимулювання пошуку нетрадиційних рішень у за(

побіганні можливих негативних наслідків, спричинених

дією загроз у регіональній економіці;

— діагностична функція — розроблення відповідних

концепцій, програм, практичної політики, правової й інсти(

туціональної інфраструктури повинне проходити обов'яз(

кову діагностику через призму економічної безпеки;

— соціальна функція — здатність економіки задоволь(

няти інтереси господарюючих суб'єктів і соціальних груп,

усіх членів суспільства.

Комплексна реалізація наведених функцій забезпечить

досягнення економічною безпекою регіону таких харак(

теристик, як:

1. Стійкість до екзогенних та ендогенних загроз —

здатність до протистояння дестабілізуючим чинникам внут(

рішнього та зовнішнього походження за допомогою необ(

хідних інститутів безпеки, резервів, запасів, правових та

організаційно(економічних механізмів захисту інтересів

населення і господарюючих суб'єктів, у т. ч. від раптової

дії непередбачуваних і важкопрогнозованих загроз.

2. Здатність регіональної економічної системи до са(

мовідтворення та саморозвитку — можливість регіону за(

безпечувати відтворювальні процеси, задовольняти потре(

би населення, дотримуватися концепції сталого розвитку

регіональної системи.

3. Відносна економічна самодостатність — са(

мостійність регіону під час вибору стратегії використання

ресурсів, розвитку промисловості, сільського господар(

ства, сфери послуг, регіональної інфраструктури, викори(

стання нерухомості, розвитку освіти і науки.

4. Міцність зв'язків між елементами регіональної еко(

номіки є головним чинником формування системи партнер(

ства між органами управління регіональною економікою

та господарюючими суб'єктами на території регіону.

5. Здатність до використання конкурентних переваг

шляхом формування та ефективного функціонування рег(

іональної інноваційної системи, розвитку науки й освіти за

сучасними напрямами науково(технічного прогресу.

6. Відповідність складників економічної безпеки регі(

ону нормативному рівню — економічна безпека регіону

має забезпечуватися комплексно за усіма її складниками.

7. Збалансованість міжрегіональних відносин — не(

обхідність кооперування регіонів між собою, відкритість

економіки регіону, реалізація прав регіонів на зовнішньо(

економічні відносини [15].

Беззуб І. [3] зазначає, що для України європейська

інтеграція — це шлях модернізації економіки, подолання

технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій

і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підви(

щення конкурентоспроможності вітчизняного товарови(

робника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.

Як невід'ємна частина Європи Україна орієнтується на дію(

чу в провідних європейських країнах модель соціально(

економічного розвитку.

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов'язані зі

створенням надійних механізмів політичної стабільності,

демократії та безпеки. Тож зі слів науковця, можна зроби(

ти висновок про те, що Європейська інтеграція не лише не

загрожуватиме економічній безпеці Україні, а й сприяти(

ме підвищенню її надійності та забезпеченню всіх її скла(

дових постійному зміцненню [3].

На сьогодні в Україні проходить третій етап Євро(

пейської інтеграції (з вересня 2014 р. по теперішній час),

який обумовлений початком широкомасштабної адаптації

українського законодавства до норм ЄС та необхідністю

підвищення ефективності діяльності інститутів грома(

дянського суспільства з метою моніторингу виконання

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [12]. А тому

Євроінтеграція України має вкрай важливе значення для

формування ефективного мегаекономічного простору

стабілізаційної європейської економіки. Захист вибору

стратегічного напрямку співпраці на мега( рівні за умов

формування нової суспільно(економічної структури Євро(

пи, формування соціально орієнтованої ринкової еконо(

міки потребує кардинальних змін до концепції формуван(

ня підходів до формування напрямів забезпечення еко(

номічної безпеки України так і Євросоюзу на визначених

рівнях.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Отже, пріоритетами України у сфері економічної без(

пеки має стати створення відповідних правових, економіч(

них, соціальних та інших умов, спрямованих на покращен(

ня грошово(кредитної, валютної, банківської, бюджетної,

податкової, інвестиційної політики. Уряд України повинен

зосередити увагу на внутрішніх реформах, створенні в

Україні рівня життя, економіки та політики, які максималь(

но наближені до європейських. Тільки тоді можливо впро(

вадити ефективні механізми, спрямовані на нейтралізацію,

мінімізацію впливу та усунення явищ та чинників, що при(

зводять до створення зовнішніх та внутрішніх загроз фінан(

сової безпеки держави. У поєднанні з розумною держав(

ною політикою вони дозволять створити економічно ста(

більну державу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виступаючи на Світовому економічному форумі

2017 року в Давосі, Голова Китайської Народної Рес(

публіки Сі Цзіньпін заявив, що людство, яке наразі по(

терпає від бідності, поляризації доходів, екологічних
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Уповільнення темпів приросту ВВП спонукало китайських лідерів до пошуку нової стратегії
економічного зростання. У середині цього десятиліття КНР опинилася перед пасткою серед�
нього рівня доходів та необхідністю переходу від екстенсивного до інноваційного зростання.
Керівництво країни висунуло гасло про стратегію "нової нормалі" економічного зростання краї�
ни. Проте остаточний концепт цієї політики залишається неясним. На основі аналізу виступів
публічних осіб, нормативних рішень органів влади та публікацій експертів автор статті нама�
гається відтворити комплекс змін у різних напрямах економічної політики Китаю, які конста�
туюють стратегію "нової нормалі". З проведеного дослідження випливає, що нова стратегія
китайського розвитку спирається на підтримання середньо�високих темпів зростання за раху�
нок експансії сукупного попиту, структурних реформ з боку сукупної пропозиції, захист та по�
глиблення глобалізації, а також на перехопленні Китаєм глобального економічного лідерства.

The slowdown in GDP growth has led Chinese leaders to seek a new economic growth strategy. In
the middle of this decade, the PRC is facing a middle income trap and needs to move from extensive
to innovative growth. The country's statesmen put forward a slogan of a "new normal" strategy for
the country's economic growth. However, the final content of this policy remains unclear. Based on
the analysis of public speeches, regulatory decisions of government bodies and expert publications,
the author attempts to recreate a complex of changes in various areas of China's economic policy
that constitutes the strategy of a "new normal". From the study, it follows that the new Chinese
development strategy is based on maintaining medium�high growth, aggregate demand expansion,
structural reforms of aggregate supply, protection and deepening of globalization, and China's
interception of global economic leadership.

Ключові слова: нова нормаль, структурні реформи на боці сукупної пропозиції, економічне зростання,

Китай.

Key words: new normal, supply$side structural reforms, economic growth, China.

катастроф, політичних конфліктів та тероризму, потре(

бує нової моделі розвитку. Країнам бракує надійних

драйверів зростання, застарілі підходи до його стиму(

лювання та управління не спрацьовують, а сподівання

звичайних людей в підсумку залишаються марними [2].
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Взірцем для нової моделі розвитку, як випливає з

його слів, є Китайська Народна Республіка, яка є осе(

редком надійності та стабільності для світової еконо(

міки. Країна зростає швидкими темпами понад 30 років,

позитивний ефект від чого можна відчути в усіх куточ(

ках планети; вона систематично проводить реформи та

інновації, здатні у подальшому зберігати високі темпи

зростання; тому китайська модель розвитку залишаєть(

ся безпрецедентно успішною. Свідченням цьому є ра(

дикальне скорочення бідності в країні, зростання до(

ходів та зайнятості громадян, зниження енергоємності

ВВП. Одночасно зберігається потенціал для підвищен(

ня виграшу кожного учасника світової системи, якщо

країни світу будуть відкривати кордони один для одно(

го та співпрацювати на взаємовигідних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Західні дослідники стверджують, що ситуація з еко(

номічним зростанням КНР є не зовсім однозначною. По(

перше, деякі із них [7] продовжують ставити під сумнів

достовірність даних китайської офіційної статистики.

По(друге, поширеною є думка, що в рамках існуючої в

Китаї моделі екстенсивні джерела ось(ось вичерпають(

ся і економічне зростання зупиниться. По(третє, ствер(

джується [4—6], що китайська економіка впритул на(

близилася до так званої пастки середнього рівня дохо(

ду, і пройти повз неї вона не зможе. Китайським науко(

вим колам та посадовцям ці застереження відомі [1], і

відповіддю на них має стати стратегія "нової нормалі"

економічного зростання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на брак досліджень перспектив економічно(

го зростання КНР у вітчизняній науці, автор у рамках цієї

статті ставить за мету проаналізувати основні елементи

стратегії "нової нормалі", охарактеризувати перспективи

їх реалізації та потенціал впливу на світову економіку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під пасткою середнього рівня доходу економісти

розуміють ситуацію, коли в країні доходи на душу на(

селення, досягнувши після швидкого зростання деяко(

го середнього рівня, припиняє подальше збільшення або

змінюється дуже повільно. Пороговий рівень доходів,

який окреслює нижню та верхню межу пастки, коли(

вається від країни до країни і від дослідження до до(

слідження, але більшість вчених сходяться на думці, що

він перебуває в зоні від 10 до 15 тис. дол. США на осо(

бу в постійних цінах 2005 року [див., наприклад 4 та 6].

Причини її виникнення полягають у вичерпанні країною

екстенсивних факторів розвитку та необхідності повної

заміни парадигми зростання.

Логіка процесу потрапляння в пастку добре описа(

на дослідниками Агенором і Кануто в [3]: на початко(

вих етапах країни з низьким доходом можуть успішно

конкурувати на міжнародному ринку шляхом виробниц(

тва трудомістких, недорогих продуктів, спираючись на

технології, імпортовані з(за кордону. Ці країни можуть

збільшувати продуктивність праці, перерозподіляючи

робітників із низькопродуктивних сільськогосподарсь(

ких секторів до високопродуктивних промислових га(

лузей або сфери послуг. Після вичерпання ресурсу

сільської робочої сили зарплати населення починають

зростати під тиском попиту на національному ринку

праці. Це призводить до втрати конкурентоспромож(

ності товарів країни на світових ринках. Вихід із пастки

полягає в підвищенні сукупної факторної продуктив(

ності виробництва за рахунок створення власних пере(

дових технологій зростання, для чого відповідно вима(

гає тривалих та об'ємних інвестицій в інновації та якіс(

ного людського капіталу.

Сучасна китайська стратегія "нової нормалі" за ве(

ликим рахунком спроектована таким чином, щоб уник(

нути потрапляння країни до пастки середнього рівня

доходів. Уперше про неї Сі Цзіньпін висловився в

2014 році, визнавши, що економіка країни перейшла

від попередніх високих швидкостей до повільніших се(

редньо(високих темпів зростання (рис. 1), її структура

потребує вдосконалення та модернізації, драйверами

яких мають стати інновації замість ресурсів та інвес(

тицій [8].

Далі поняття нової нормалі набувало уточнень та

розширень і після 19 конгресу Комуністичної партії Ки(
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Рис. 1. Поквартальні індекси реального ВВП КНР,
% до відповідного кварталу попереднього року

Джерело: National Bureau of Statistics of China.
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таю (осінь 2017 року) економічна політика Сі Цзіньпіна

грунтується довкола наступних векторів.

1. Підтримання темпів економічного зростання тра(

диційним шляхом нарощення сукупного попиту. До по(

чатку запуску стратегії "нової нормалі" підвищення су(

купного попиту в країні досягалося 1) за рахунок екс(

пансії інвестицій, в тому числі за активної участі держав(

них компаній, в будівництво житла та інфраструктурні

проекти; 2) спираючись на активне сальдо зовнішньої

торгівлі. В підсумку виходило, що частка цих компо(

нентів у ВВП сягала 50—55 %.

Проте з 2014—2015 років у центрі уваги уряду вже

перебувають не інвестиційні проекти та експортоорієн(

товане виробництво, а приватне споживання китайських

домогосподарств — саме на його підвищення робиться

ставка, щоб забезпечити середньо(високі темпи зрос(

тання ВВП. За підсумками 2015 року із 6,8% зростання

за рахунок розширення їх споживчих витрат було ство(

рено 4,1% додаткового ВВП, у той час як за рахунок

валового нагромадження капіталу лише 2,9%, а імпорт

перевищив експорт на 2,5 % ВВП [9].

Роки стимулювання економіки за допомогою тра(

диційно кейнсіанських фіскальних та монетарних сти(

мулів призвели до накопичення структурних дисба(

лансів (між споживанням та інвестиціями, між секто(

рами економіки тощо) та фінансових ризиків (зокре(

ма, нарощення боргу) у національному господарстві

КНР. У відповідь керівництво країни ініціювало ши(

року програму реформ, націлену на відновлення мак(

рорівноваги за рахунок корекції сукупної пропозиції

та переналаштувати траєкторію зростання на неокла(

сичне підвищення сукупної виробничої продуктив(

ності.

2. Підвищення ефективності економіки на основі

"Програми структурних реформ на боці пропозиції". Із

уповільненням темпів зростання світової та китайської

економіки на початку 2010(х років потужності китайсь(

кої промисловості із виробництва цементу, скла, сталі,

неферосплавних металів, нафтопереробки, видобутку

вугілля, генерування енергії виявилися неповністю за(

вантаженими та почали наносити збитки економіці. Щоб

протидіяти спаду, наприкінці 2015 року у КНР була

ініційована "Програма структурних реформ на боці про(

позиції". Від відомої в економічній теорії американсь(

кої рейганоміки, націленої на стимулювання сукупної

пропозиції за рахунок зниження податкового наванта(

ження на бізнес, китайська програма відрізняється

різнонаправленістю впливів на макропараметри, біль(

шість швидше сприятимуть скороченню, а не зростан(

ню сукупної пропозиції. В цілому Програма є комплек(

сною та містить 5 важливих напрямків економічної пол(

ітики.

1. Скоротити надлишкові індустріальні потужності,

створені під час прискореної індустріалізації попередніх

п'ятирічок. З цією метою центральний уряд пропонує

регіональним органам влади невеликі субсидії на

ліквідацію збиткових та дотаційних підприємств, у пер(

шу чергу в металургії та видобутку вугілля. Саме ці га(

лузі демонструють низьку економічну та екологічну

ефективність, а їх діяльність часто фінансується в борг:

нагромаджена ними заборгованість в 75—90 разів пе(

ревищує зароблені за рік прибутки в галузі. На мета(

лургійні та вуглевидобувні компанії на початку 2016 року

припадало 14 % корпоративного боргу промислового

сектора [10, c. 5—6]. До місцевих адміністрацій фак(

тично доведено квоти на скорочення надлишкових по(

тужностей у цих секторах. Взамін їх закликають скон(

центруватися на збереженні добробуту звільнених ро(

бітників та підтримці програм з їх перекваліфікації [11,

c. 8]. Для потужностей, які зберігаються, введені жорст(

кі стандарти якості: низький рівень забруднення та спо(

живання енергії на одиницю продукції, висока якість,

безпечність зайнятого персоналу та висока технологіч(

ність.

2. Оживити ринок нерухомості в провінційних дру(

горядних містах та містечках, де було побудовано ба(

гато житлової площі, яка однак є малопривабливою для

мігрантів із сільських територій. На початок 2016 року

біля півмільярда квадратних метрів житла пустувало в

провінціях місцях [10, c. 11]. Причиною появи великої

кількості неліквідної нерухомості в регіонах Китаю ста(

ли урбанізаційні та міграційні процеси, іманентні країні,

зниження відсоткових ставок у 2014—2015 роках та об(

меження відтоку капіталу за кордон. У результаті вільні

фінансові кошти перемістилися на внутрішній ринок

нерухомості, спровокувавши появу спекулятивних буль(

башок у мегаполісах та зростання неліквіду в про(

вінційних містах.

Розв'язання цієї проблеми для КНР може вияви(

тися ускладненим, оскільки потребує не тільки зде(

шевлення вартості житла в таких депресивних місце(

востях, а й створення там високооплачуваних робо(

чих місць і привабливих умов для проживання. Тому

уряд у рамках програми структурних реформ уряд

країни узяв курс на мікроменеджмент пропозиції жит(

ла. Зокрема, з кінця 2016 року запроваджено обме(

ження для девелоперів на фінансування будівництва

за рахунок власних коштів та запозичень від прода(

жу облігацій. Місцева влада у мегаполісах обмежує

пропозицію землі під будівництво та можливості от(

римання реєстрації (прописки), стимулюючи ім(

мігрантів селитися в передмістях. Муніципалітети про(

вінційних міст та містечок навпаки спрощують реєст(

раційні процедури, знижують трансакційні збори, зап(

роваджують програми пільгової покупки житла для

малозабезпечених.

3. Реструктуризація накопичених приватним секто(

ром боргів, які, за деякими оцінками [10, c. 15], сягнули

250 % номінального ВВП на середину 2017 року, при(

чому дві третини боргу припадало на корпоративний

сектор. Дешевизна кредитних ресурсів, створена

кількісним пом'якшенням пропозиції грошей протягом

2010—2015 років, підштовхнула запозичення вгору,

внаслідок чого відношення боргу до ВВП стрибнуло із

141 % до 255 % за п'ять років. Найбільше активному

його прирощенню посприяло експансивне кредитуван(

ня державних компаній, які в КНР вважаються менш

ризикованими, ніж приватний бізнес, бо завжди можуть

розраховувати на державну підтримку в разі фінансо(

вої скрути.

Щоб подолати надмірне боргове навантаження в

приватному секторі, Державна рада КНР планує стиму(

лювати злиття і поглинання фірм, удосконалити корпо(

ративне управління, прискорити сек'юритизацію дер(
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жавних компаній, реструктуризувати безнадійну забор(

гованість, спростити процедуру корпоративного банк(

рутства та запровадити свопи із обміну боргових цінних

паперів на дольові.

4. Зниження собівартості виробленої продукції,

яке передбачає варіативні заходи: припинення держав(

ної підтримки збиткових фірм, перегляд фіскального

навантаження, усунення надмірного регулювання їх

діяльності та посилення міжнародної конкурентоспро(

можності. У зв'язку із здорожчанням вартості робо(

чої сили в КНР багато компаній віднаходять можли(

вості для переміщення своїх виробництв у інші країни

з більш дешевою працею. З одного боку, влада Китаю

має намір змістити спеціалізацію країни з працеємної

продукції до товарів "верхнього кінця ланцюга вар(

тості" [2]. З іншого боку, щоб уникнути безробіття і

уповільнення темпів приросту ВВП, вона прагне зро(

бити процес реалокації потужностей якомога по(

вільнішим. Тому уряд країни шукає механізми збере(

ження конкурентоспроможності за рахунок нецінових

факторів. Також можна очікувати, що спрощення

фіскальної системи знижуватиме стимули для ухилен(

ня від оподаткування. Основним напрямами реформ

тут має виступати перегляд системи стягнення зборів

(за дозвільні процедури, міське обслуговування, опе(

рації з нерухомістю тощо), соціальних внесків та еко(

логічних штрафів, надходження від яких до бюджетів

різних рівнів сягають, за деякими оцінками, 11 % ВВП

[10, c. 20].

Усе це може покращити привабливість країни для

інвесторів, адже у рейтингу Doing Business Китай ста(

більно займає 70(ті — 80(ті позиції, в тому числі внас(

лідок складної системи оподаткування (131(е місце в

2017 році), проблем із стартом бізнесу (127(е місце)

та отриманням дозволів на будівництво (177(е місце),

поступаючись не тільки своїм регіональним конкурен(

там, а й своїм окремим територіям (Тайваню, Гонкон(

гу) [12].

5. "Укріплення слабких місць" економіки, яке має

на меті насичення внутрішнього попиту високотехноло(

гічними та високоякісними споживчими продуктами. Під

категорію слабких місць також потрапляють програми

точкової боротьби із бідністю, які разом із задоволен(

ням попиту багатих на предмети розкоші мають забез(

печити ендогенне економічне зростання Китаю за ра(

хунок розширення внутрішнього споживання.

З метою підтримки внутрішнього виробництва про(

дукції з високою часткою доданої вартості урядом в

останні роки запущено окремі спеціалізовані програми

"Вироблено в Китаї 2025" та "Масове підприємництво

та інновації". Вони мають підтримати різноманітні інно(

ваційні стартапи шляхом співучасті в їх фінансуванні.

Програми розповсюджуються на ті проекти, які мають

намір здійснити IPO, залучають кошти на основі крауд(

фандінгу та потребують адміністративної допомоги.

Реалізувавши їх, Китай до 2025 року планує стати про(

відним світовим виробником промислових роботів,

автомобілів з відновлюваними джерелами енергії, чипів

для мобільних телефонів. На підтримку цих планів він

запускає спеціальні венчурні фонди, які акумулюють

гігантські фінансові ресурси, в тому числі від підпри(

ємств у державній власності.

Загалом "Програма структурних реформ з боку

пропозиції" є нашаруванням кількох комплексних

проектів, частину з яких можна швидко вирішити ад(

міністративним інструментарієм (скоротити потуж(

ності, списати заборгованості), але інша, складніша

частина потребує терпіння, довгострокових малопо(

мітних дій та розширення економічних свобод грома(

дян. Між тим видається, що китайське керівництво

продовжує не довіряти ринковим механізмам само(

налаштування економіки та відшукує способи зберег(

ти домінуючий державний контроль над економічни(

ми відносинами, оптимізувавши лише його форми.

Політична еліта країни цілеспрямовано уникає обва(

лу темпів економічного зростання країни, але усві(

домлюючи неминучість їх уповільнення, віднаходить

штучні прийоми, покликані зробити цей процес конт(

рольованим і плавним.

Експерти(китаєзнавці [13, c. 1] продовжують дотри(

муватися думки, що поточне зростання "середньо(ви(

сокими темпами" все одно носить короткостроковий

характер та досягнуто за рахунок відстрочення довго(

строкових проблем. Найважливіша з них — зростання

приватного боргу. Доступність та дешевизна кредитів

спонукають приватні компанії і далі нарощувати інвес(

тиції низької якості. З іншого боку, уряд через контро(

льовану банківську систему обмежує відтік надлишко(

вого капіталу, який посилився наприкінці 2016 року та

ускладнив стан платіжного балансу країни. В той же час

більшість реформ, ініційованих на початку ери Сі

Цзіньпіна, пробуксовують: фіскальна реформа, ство(

рення ринку сільськогосподарської землі, спрощення

міграції з сільських регіонів до міст та отримання там

реєстрації. Загальна сприятлива внутрішньоекономічна

ситуація поки що перешкоджає громадянам усвідоми(

ти відсутність реальних соціально(економічних змін [13,

c. 3].

Одна з найбільших задекларованих командою Сі

Цзіньпіна реформ на 2017 рік у рамках стратегії "нової

нормалі", яка стосувалася державних підприємств,

поки що затримується на старті. Її ідея полягає в пере(

веденні підприємств у власності держави в статус

підприємств із змішаною формою власності шляхом

сек'юритизації. Такі трансформації впроваджено лише

в поодиноких державних компаніях провінційного зна(

чення.

Як часто буває в Китаї, противниками деяких ре(

форм виявляються місцеві бюрократи, побоюючись

втратити контроль над стратегічно важливими або при(

бутковими активами держави. Інший варіант денаціона(

лізації — програма із перетворення співробітників ком(

паній на їх акціонерів — стикається з різноманітними

адміністративними обмеженнями. В той же час керів(

ництво держави декларує свої наміри посилити нагляд

за діяльністю державних підприємств, запроваджуючи

нові ревізійні структури. Голів правління державних

компаній планується перетворити на секретарів їх пар(

тійних організацій, сумістивши в одній особі дві поса(

ди. Таким чином, партійний вплив на підприємства дер(

жавної власності посилюватиметься, що справлятиме

демотивуючий ефект на схильність приватного сектору

входити в акціонерний капітал таких компаній. Стра(

тегічні рішення таких компаній в обов'язковому поряд(
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ку проходитимуть процедуру обговорення на партійних

комітетах і з його рекомендаціями далі направлятимуть(

ся раді директорів [13]. Такі ініціативи — крок назад в

якості управління компаніями.

3. Посилення лідерських позицій КНР у міжнарод(

них економічних відносинах. Китай має намір повною

мірою скористатися виходом США з Угоди про Тран(

стихоокеанське співробітництво, на основі якої Аме(

рика розвивала для себе преференційний торговий

мікроклімат. Протекціоністський крок нової амери(

канської адміністрації послаблюватиме конкурентів

Китаю, які втрачатимуть привілейований доступ до аме(

риканського внутрішнього товарного ринку та вирів(

нюватиме ціну імпорту сировини до США і КНР. Він

також відмінить заплановане в рамках угоди запровад(

ження нових правил регулювання міждержавної

торгівлі, націлених на посилення захисту інтелектуаль(

ної власності.

Оголосивши про дотримання Китаєм домовленостей

та недопущення провалу Паризької угоди із зміни кліма(

ту, китайський Президент перетворився на одного з про(

відних пропонентів політики захисту довкілля, вирівню(

вання можливостей між поколіннями та суттєво покра(

щив імідж своєї країни.

У промові на Давоському форумі Сі Цзіньпін зая(

вив, що явище глобалізації не є добрим чи поганим. Воно

є "океаном, із якого не можна втекти". Глобалізація є

історичною даністю, яка сьогодні рухає людство впе(

ред. Їй не потрібно перешкоджати, до неї потрібно

"адаптуватися та керувати нею, пом'якшувати її нега(

тивні наслідки та розповсюдити вигоди від неї на всі

країни та народи світу" [2]. Палка підтримка Китаєм гло(

балізаційних процесів пояснюється кількома причина(

ми. Одна з них — стабілізація та укріплення обмінного

курсу юаня по відношенню до інших валют. Вона спи(

рається на гігантські накопичені золотовалютні резер(

ви — 3 трлн дол. США, — посилений контроль за фінан(

совим рахунком платіжного балансу, який має на меті

ускладнити відтік капіталу з країни, а також багаторіч(

ний профіцит торгового балансу [14]. Стабільна валю(

та дозволяє утримувати під контролем імпортовану

інфляцію. В результаті юань перетворюється на міжна(

родний засіб розрахунків та глобальну резервну валю(

ту, здатну з часом потіснити долар у деяких міжнарод(

них розрахунках.

Підтримці китайської економічної експансії покли(

кані сприяти цільові інвестиційні програми, найбільша з

яких "Один пояс — один шлях", а також спеціалізовані

інститути — Азійський інфраструктурний інвестиційний

банк. Основними рецепієнтами китайських коштів ста(

нуть країни Азії, з якими Китай спробує розбудувати

"спільноту єдиної долі" [15, c. 13]. Розвиваючи інфра(

структурні проекти на континенті, КНР міцніше прив'я(

зуватиме до себе сусідні країни, посилюючи інфраст(

руктурну, економічну, а згодом політичну та культурну

інтеграцію в регіоні.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Стратегія "нової нормалі" економічного зростання,

запущена в КНР у 2014—2017 роках, зорієнтована уник(

нення потрапляння країни до пастки середнього рівня

доходів шляхом заміщення старих джерел зростання

(інвестиційного та зовнішньоторговельного попиту) су(

часними драйверами (споживчий попит, інноваційний

розвиток). Її проміжне завдання — очистити простір та

закласти фундамент для побудови економіки постінду(

стріального типу, яка базується на інформаційних по(

слугах, знаннях та високих технологіях. Під час її вико(

нання планується усунути внутрішні диспропорції на

товарному, фінансовому ринках та ринку праці, підви(

щити загальноекономічну ефективність, модернізувати

галузеву структуру, створити потужний інноваційний

імпульс розвитку, зберігаючи суттєвий контроль держа(

ви за економікою.

Китай активно готується до перегляду існуючого

світопорядку. Не лише розвинуті держави, на думку

його президента, повинні насолоджуватися благами

глобалізації; країни, що розвиваються, їх спільноти,

групи та громадяни мають отримати доступ до вигід

від цивілізаційного прогресу. Пекін у повній мірі усві(

домлює шанс, який внаслідок багаторічного успіху в

економічному зростанні відкрився для нього; він адап(

тує модель власної економіки до глобального еконо(

мічного лідерства і буде докладати потрібних зусиль

для посилення власного лідерського авторитету на

міжнародній арені.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах постійного прискорення соціально(еконо(

мічних і політичних трансформацій сучасного суспіль(

ства зростає важливість теоретичного обгрунтування

об'єктивних засад і норм управлінської діяльності. По(

дальший розвиток будь(якого суспільства в значній мірі

залежить від конкретних рішень уповноважених на ви(

конання функцій держави осіб, діяльність яких набуває

особливого значення у "перехідних" суспільствах, до

яких належить і Україна. У цій ситуації значно зростає

увага до вивчення критеріїв професійної діяльності в

державному управлінні. Актуальним є поглиблене до(

слідження ролі морально(етичних норм, адміністратив(

ної культури, компетентності осіб, задіяних у держав(

ному управлінні. Зокрема одним з найважливіших кри(

теріїв оцінювання діяльності державного службовця в

наш час постає критерій доброчесності, адже на розви(

ток політичних, правових, економічних та інших про(

цесів, що відбуваються в Україні на шляху до станов(

лення як демократичної та правової держави визначний

вплив справляють представники саме державної влади.

Втім, недостатньо проголосити важливість добро(

чесності в межах практики управління державою: необ(

хідно здійснити теоретичний аналіз цього концепту. Для

здійснення цього завдання видається доречним звер(

нутися до історії політичної думки, а саме до періоду
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формування класичної моделі демократичного міста(

держави в Стародавній Греції. В контексті творчості

засновників підвалин європейської соціально(політич(

ної думки Платона та Аристотеля питання нашого часу

постають в новому ракурсі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед праць присвячених вивченню різноманітних

аспектів проблеми доброчесності насамперед варто

виділити Р. Головенко, Н. Гончарук, А. Гошка, В.А. Го(

шовська, Г.Ю. Дарнопих, Г. Дмитренка, Д. Ковриженко,

О. Крюкова, Д. Котляр, Б. Кухти, М. Логунової,

Д.В. Неліпа, М. Пірен, Л.В. Прудиус, Т. Ріктор, М.І. Руда(

кевич, В. Соловйов, С.М. Серьогін, Н. Сорокіна, Д. Сто(

ун, О. Томкіна, О. Чебаненко, Н.А. Черенеко, О. Хмара.

Звернення до історії розвитку поняття "доброчес(

ність" у контексті етичної та соціально(політичної

проблематики здійснюються в працях О. Артєм'євої,

Т.Е. Василевської, В. А. Гошовської, А.А. Гусейнова,

А. Кендрі, О. Лосєва, Ф. Меле, С. Понд, Э. Энском тощо.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити роль та значення поняття

"доброчесність" у межах політичної думки Платона і

Аристотеля.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За даними досліджень, саме корупція є однією з

причин, що призвели до масових протестів в Україні

наприкінці 2013 року — на початку 2014 року [7]. Про(

блема корупції знаходиться у системному зв'язку з

рівнем доброчесності виборних посадових осіб та дер(

жавних службовців. Таким чином, створення доброчес(

ної публічної служби є одною із пріоритетних цілей для

українського суспільства на сучасному етапі розвитку

нашої держави, що знайшло своє відображення в Ан(

тикорупційній стратегії на 2014—2017 роки [7]. В силу

зазначеного постає необхідність дослідження дискур(

су доброчесності у наукових розвідках вітчизняних та

зарубіжних учених.

Питання про норми і цінності спільного існування

людей завжди були актуальними для всіх часів. Згідно

з багатьма письмовими пам'ятками, що дійшли до нас з

давніх часів, перші спроби формування великих людсь(

ких спільнот обов'язково супроводжуються вироблен(

ням загальних правил поведінки в формі морально(пра(

вових норм. Так було в Стародавньому Вавилоні, де на

глиняних табличках були записані закони Хамурапі, що

регламентували суспільні відносини на теренах великої

держави. Відповідно до давньогрецьких переказів, із

встановлення законів починається і еллінська культура.

Процеси формалізації загальних норм були обумовлені

необхідністю управління великими групами людей, що

сягнули за межі міжособистісних зв'язків, подолавши

межі роду або племені та утворивши перші держави. Як

засвідчує історія, вже формування перших державних

утворень супроводжується встановленням загальнообо(

в'язкових та знеособлених норм людської взаємодії.

На пріоритеті морально(етичних та правових норм

у процесі організації держави наголошують видатні мис(

лителі античності Платон і Аристотель. Для Платона, до

прикладу, питання про моральний стан людини та фор(

му організації держави взагалі постають тотожними.

Згідно з його поглядами, неможна вести мову про етичні

засади поза проблемами державного управління. Тому,

як писав відомий юрист(учений К.О. Неволін, "предме(

ти законодавства могли відноситьсь у нього тільки до

однієї етики. Втім, слово етика, тобто наука про мораль,

не застосовується у його працях; цьому слову в нього

цілком відповідає слово політика, тобто наука про дер(

жаву. Досконалість моралі і досконалість держави він

вбачав у тісному взаємозв'язку між собою, тому і в своїх

дослідженнях не розрізняв між собою" [5, с. 123].

Всі типи взаємозв'язків у людській спільноті Платон

ототожнював з сімейними взаємозв'язками, що було

обумовлене впливом міфологічного світогляду з прита(

манними йому родоплемінними поглядами на світ як на

велику сім'ю. Відповідно до цього вчення про управлін(

ня великою сім'єю та вчення про управління невеликою

державою розумілись давньогрецьким мислителем як

близькі між собою. Відмінність між приватним (сімейні

справи) та державним (суспільні справи) тут не прово(

диться. Отже, у більш вузькому сенсі "політика у Пла(

тона є наука, що має своїм предметом упорядковуван(

ня та управління людським суспільством згідно ідеї

доброчесності або ідеї правди" [5, с. 123].

Як бачимо, держава постає необхідною передумо(

вою доброчесного існування. Саме в межах держави під

впливом виховання відбувається розвиток природних

задатків до доброчесного життя. Поза державою при(

родних задатків виявляється недостатньо для того, щоб

людина сама обрала доброчесне існування. Прагнення

до нього обумовлене наявністю законів, котрі є озна(

кою саме державного життя. Без зовнішнього примусу

законів, життєдіяльність людей, на думку Платона, нічим

не буде відрізнятись від існування хижих звірів. На(

томість у державі, котра організована відповідно до ідеї

доброчесності або ідеї правди, ті, хто не має природ(

них задатків до дійсно доброчесного життя, підпоряд(

ковуються тим, хто сам підпорядковується цим вищим

началам. Таким чином, тільки у державі розкривається

уся повнота ідеї правди і доброчесності. Держава по(

стає необхідною передумовою існування ідеї правди.

Так само і метою існування держави є правда, що

містить в собі всі інші чесноти: мужність, помірність та

мудрість. "Тому Платон думає, що держава повинна

прагнути не до однієї певної чесноти, а до всіх взагалі і

переважно до мудрості… Держава цілком доброчес(

ною, праведною буде, таким чином, за вченням Плато(

на, і цілком блаженною, щасливою" [5, с. 128].

Цікаво, що міркуючи над причинами виникнення

держави, Платон приходить до висновку, що держава

утворюється внаслідок того, що люди, маючи різні по(

треби, змушені взаємодіяти один з одним. "Отже, дер(

жава, як на мене, виникає тоді, коли будь(хто з нас са(

мотужки не може забезпечити собі вкрай необхідні речі,

а має потребу ще багато в чому. …хтось бере собі в то(

вариство когось для задоволення то однієї потреби, то

іншої. А постійно що(небудь потребуючи, багато людей

збираються разом, щоб спільно жити й допомагати одне

одному; таке об'єднане поселення ми називаємо дер(

жавою. Хіба не так?" [6, с. 54]. Проте давньогрецький

філософ не зупиняється у пошуках причин виникнення

держави на утилітарних потребах і приходить до ви(

сновку, що поява доброчесної держави обумовлена

об'єднанням людей, котрі також прагнуть до добро(

чесного життя. "Якщо існують суспільства засновані на

правді, то тільки тому, що є душі, котрі бажають прав(

ди, люди хочуть бути і залишатись у державі для того,

щоб віднайти тут не тільки нижче задоволення, а й вище

задоволення по відношенню до вічних потреб свого

духу", звідси цілком логічно випливає важливий висно(

вок: "правда, будучи метою держави, є у той же час і

причина, котра її створює" [5, с.129].

Для давньогрецької культури надзвичайно важли(

вим регулюючим поняттям, за допомогою якого кон(

ституюється соціальне та індивідуальне життя, була

доброчесність. За допомогою цього поняття познача(

лось все, що реалізувало в емпіричному існуванню свій

внутрішній потенціал. Вища якість людини в моральній

сфері постає моральною добротністю (αρετη). Доско(

налість тіла, або "добротність тіла", що підтримується

гімнастикою, також відповідає доброчесності. Доско(

нале володіння певних фахом також представляє со(

бою αρετη. Якісно побудований будинок, зброя мають
αρετη. Плодові дерева, що приносять смачні та при(

вабливі плоди, безсумнівно, мають відношення до

αρετη. Отже, все що завгодно, відмічене вищою, по(

зитивною сутнісною якістю, досягає рівня доброчес(

ності [9, с. 65].
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 Отже, давньогрецька думка з перших спроб осмис(

лення терміну "доброчесність" приходить до висновку

про її соціальну природу. "Доброчесність не може бути

надбанням когось одного" [6, с. 324]. Вона виступає

інтегральною якістю будь(якого предмету та характе(

ризує його цілісність. Для людини як одушевленої істо(

ти цілісність досягається за допомогою "пригадування",

котре актуалізує вроджені якості доброчесної душі:

справедливість, розсудливість, благочестя, мудрість та

мужність. Як вважав Платон, саме в межах державного

життя, за допомогою виховання, людина здатна реалі(

зуватися у всій своїй повноті.

Важливим моментом є те, що доброчесність

розуміється у Платона як таке ціле, що більше суми

своїх частин і представляє собою цілком нову, у по(

рівнянні з ними, якість. Таким чином, доброчесність

здатна продукувати такий режим існування, котрий

в сучасній літературі визначається як емерджентний

(від лат. emerge — з'являється, виникає). Як сутність,

що володіє властивістю емерджентності, добро(

чесність не тільки більше частин і передує їм, але і

має безпосереднє відношення до світу ідей [9, с. 65].

Відповідно для доброчесної держави відкривається

можливість визначення вищої мети людського існу(

вання, блага.

Таким чином, доброчесність у Платона набуває та(

кого сенсу, що виходить за межі того, що пізніше в

історії людської думки було оформлене в аксіологію

(вчення про цінності). Доброчесність постає тут не є

пасивною цінністю, яку можна тільки споглядати —

вона, виходячи з вищенаведеного, є діяльнісною які(

стю, в якій розкривається можливість повноти та

цілісності будь(якого явища. Доброчесність постає

основою, на якій схоплюється як справедливість, так

і несправедливість, як людські чесноти, так і по(

рочність. Натомість на підставі несправедливості, не(

правди чи порочності неможливо схопити протилежні

визначення, а тому не можна претендувати на

мудрість. "Річ у тім, — писав у своїх діалогах Платон,

— що порочність ніколи не зможе збагнути ні добро(

чесності, ні самої себе, а доброчесність людської

природи, своєчасно вихована, отримає знання і про

себе, й про порочність. Саме така людина, на мою

думку, і стає мудрою, а не той, хто просякнутий по(

рочністю" [6, с. 98—99].

На думку іншого відомого давньогрецького мисли(

теля Аристотеля, людина є цілеспрямованою істотою,

а найважливішою ціллю є вище благо, котре і є щастям.

Вище благо, оскільки саме воно є метою, передбачає

особливу діяльність, тобто таку діяльність, котра задає

напрямок іншим діяльностям — це і є доброчесність.

Таким чином, доброчесність тлумачиться не як щастя,

хоча вона пов'язана з ним, а як те, що спрямовує до

щастя, що реалізує його в собі. Доброчесність постає у

Аристотеля досконалою формою людського життя,

актуалізацією свого призначення, вона — це доскона(

ла діяльність душі людини. "Таким чином, — писав Ари(

стотель, — слід сказати, що всяка доброчесність і надає

досконалості тому, доброчесністю чого вона є, і додає

досконалості справі, що виконується ним. Так, наприк(

лад, доброчесність ока робить доброчесним і око і його

справу, бо завдяки доброчесності ока ми добре бачи(

мо. Подібним чином і доброчесність коня робить коня

доброчесним, добрим для перегонів, для верхової їзди

та для протистояння ворогам на війні. Якщо так воно є

в усіх цих випадках, то й доброчесність людини — це,

мабуть, такий склад [душі], при якому відбувається ста(

новлення доброї людини і при якому вона добре вико(

нує свою справу" [2, с. 32].

Доброчесність є такою якістю людини, що утво(

рюється на основі поєднання інтелектуального та чут(

тєвого вимірів душі. Тому вона має відношення до того,

що позначається як вдача, характер. На цій підставі

Аристотель стверджував, що доброчесність є саме люд(

ською якістю, адже тварини не мають розуму, а боги —

афектів. Окрім цього, давньогрецький філософ вважав

доброчесність набутою якістю, що формується в про(

цесі здійснення вчинків. "Доброчесності, — писав з цьо(

го приводу А.А. Гусєйнов, — є якостями, що характе(

ризують досконалість діяльності, поведінки, вчинків" [4,

с. 102].

Необхідно підкреслити, що вчинок не є простою

поведінкою, яка детермінована пристрастями або ути(

літарною необхідністю. Вчинок здійснюється тільки на

основі вільного вибору, яким людина репрезентує себе

як відповідальну істоту. У вчинку проявляється свобо(

да людини. Однак, з точки зору Аристотеля, етична про(

блематика розкривається через політику, адже свобо(

да можлива для людини як для політичної істоти (zoon

politikon).

Доброчесне життя реалізується у спільному з ін(

шими людьми існуванні, тому вчинок потребує, як каже

Х. Арендт, "світу людей", котрий утворюється інтерсу(

б'єктивними зв'язками. Звідси випливає таке розуміння

вчинку, що виводить його за межі індивідуального жит(

тя, тому "вчинок є політичною діяльністю par excellence"

[1, с.16]. Політика як форма державного життя людей

для Аристотеля не інструмент доброчесності, а вира(

ження і продовження доброчесності. "На питання про

те, що ми отримаємо, коли люди поводяться доброчес(

но, Аристотель відповів: поліс. Якщо доброчесність є

діяльнісним вираженням сутності людини як розумної

істоти, то поліс представляє собою реалізований на(

зовні розгорнутий розум" [4, с. 114]. Адже саме у полісі

існувала можливість вільної діяльності для його грома(

дян. Вільним громадянин полісу не може бути в межах

сім'ї (як у Платона), там він підпорядкований необхід(

ності турбуватися про індивідуальне виживання, і через

це, з точки зору стародавнього грека, в межах домо(

господарства він нічим не відрізняється від тварини.

Натомість у публічному просторі взаємодії з іншими гро(

мадянами, в турботі не про приватне, а загальне, він

може бути вільним, а отже і доброчесним. Вчинок, як

писала Г. Арендт, надихає "турбота про спільні справи,

про республіку" [1, с. 110]. Поліс, держава в такому кон(

тексті постає простором специфічної людської взає(

модії, в якому людина як політична істота говорить та

діє. "Бути політичним, жити в полісі означало, що всі

справи узгоджуються за допомогою слів, здатних пе(

реконати, а не примусом або насиллям. Примушувати

інших силою, наказувати замість того, щоб перекону(

вати, вважалось у греків наче до(політичним способом

міжлюдської взаємодії, яка звична для життя поза по(

лісом, скажімо у поводженні з домочадцями, в сімей(
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них справах, де глава сім'ї здійснює деспотичну владу,

а також у варварських державах Азії, чию деспотичну

форму правління часто порівнювали з організацією до(

могосподарства або сім'ї" [1, с. 37]. Прагнення до ви(

щого блага у політичному спілкуванні і взаємодії постає

як спільне благо. Саме політичне спілкування, що обу(

мовлювало простір публічного, було благом, яке роз(

горталось в межах держави. Суперечка з приводу того,

що таке спільне благо була як результатом, так і пере(

думовою доброчесної держави.

Отже, починаючи з античних часів принцип добро(

чесності виявляється тісно взаємопов'язаним з держав(

ною формою співіснування людей. Саме в межах дер(

жави людина може бути політичною істотою, тобто

може відповідати власному призначенню, а значить

діяти відповідно доброчесності. "Якщо ж призначен(

ня людини — діяльність душі… (причому, ми стверд(

жуємо, що призначення людини по роду тотожне при(

значенню [людини] доброчесної, як тотожне призна(

чення кіфариста і доброчесного кіфариста, і це вірно

для всіх [взагалі випадків], а перевага по доброчесності

— це [лише] додаток до призначення (так, призначен(

ня кіфариста — грати на кіфарі, а призначення добро(

чесного кіфариста — грати добре), якщо це так, то ми

вважаємо, що призначення людини — деяке життя, а

життя — це діяльність душі і вчинки за участю розсу(

ду, [призначення ж] доброчесного мужа — здійсню(

вати це добре і правильно, адже кожна [справа] ро(

биться добре, якщо її виконують згідно з властивою

їй доброчесністю; якщо все це так, то людське благо є

діяльністю душі згідно з доброчесністю, а якщо доб(

рочесностей декілька, то згідно з найкращою і

найбільш довершеною" [2, с. 45], — писав з цього при(

воду Аристотель.

ВИСНОВКИ
Враховуючи "урок Аристотеля" стає зрозумілим, що

питання доброчесності в державному житті є на(

скрізною темою соціально(політичного та економічно(

го дискурсів у всі часи. Навіть у такого, здавалося б,

"аморального" мислителя, як Н. Макіавеллі, проблеми

держави та влади виявляються пов'язаними з доброчес(

ністю [3]. Досліджуючи призначення володаря в кон(

тексті притаманних його часу суспільних трансфор(

мацій, він створює модель ефективного управління дер(

жавою, що відповідає викликам, котрі висуває епоха

становлення капіталізму у розрізнених містах(державах

Італії епохи Відродження. При цьому мова не йде ви(

ключно про задоволення інтересів "володаря". Більш

важливою справою є збереження vita civilis, тобто

відповідального і вільного громадянського життя. З

цього приводу К. Скіннер зазначає, що для Н. Макіа(

веллі важливою є проблема свободи, проте не як абст(

рактної загальної цінності або норми. Справа у тому, що

багатство, слава та могутність античних міст(держав

були б неможливі поза свободою, тому держава, котра

хоче досягнути величі, повинна і сьогодні уникати рабсь(

кого низькопоклонства. Вона повинна чинити опір як

внутрішньому поневоленню тиранією, так і зовнішньо(

му примусу імперської влади. Відповідно місто(держа(

ва вільне тоді, коли в ньому наявне самоуправління: "не

приватне благо, але суспільне робить міста величними,

і, поза всяким сумнівом, це суспільне благо є важливим

тільки для республіки" [8, с. 94].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасному суспільстві одним з найбільш складних

секторів соціального забезпечення є охорона здоров'я.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

I. Mikolayets,
Graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION
OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES

Зазначено, що шляхи створення та розвитку державного регулювання надання медичних послуг
грунтуються на вимогах часу, сформованому рівні соціально�економічного розвитку суспільства,
наявних систем медичної і соціальної допомоги населенню та формується система соціальної по�
літики держави. Визначено, що новий метод фінансування передбачає, що господарські витрати
будуть включатися в тариф на надання медичної допомоги. Це означає, що реальні доходи лікарні
будуть залежати винятково від кількості і якості наданих нею послуг, тобто вона буде зацікавлена
брати більше хворих або ж можливість вишукування додаткових джерел фінансування не залежать
від системи обов'язкового медичного страхування таких, як надання платних медичних послуг і ме�
дичних послуг у рамках програм добровільного медичного страхування. З огляду на факт відсут�
ності заохочувальних виплат за якісну медичну допомогу і наявні механізми покарання за відсутність
якості, приватний сектор медицини неохоче втягується в систему обов'язкового медичного страху�
вання, а державний недоотримує необхідних фінансових ресурсів, що ще більше збільшує розрив
між державним і приватним секторами охорони здоров'я.

Визначено, що репресивні методи впливу на якість надаваних медичних послуг знижують ефек�
тивність соціального захисту населення, ефективніше було б застосовувати метод "батога і пряни�
ка", в рамках якого застосовувалися б інструменти заохочення та покарання відповідно за якісну і
неякісну медичну допомогу.

It is noted that the ways of creation and development of state regulation of provision of medical services
are based on the time requirements, the level of social and economic development of the society, existing
systems of medical and social assistance to the population, and the system of social policy of the state is
being formed. It is determined that the new method of financing provides that the economic costs will be
included in the tariff for the provision of medical care. This means that actual hospital revenues will depend
exclusively on the quantity and quality of services provided by it, that is, it will be interested in taking
more patients or the possibility of finding additional sources of funding does not depend on the system of
compulsory health insurance, such as the provision of paid medical services and medical services under
the voluntary medical insurance programs. Given the lack of incentive payments for quality health care
and the available penalties for lack of quality, the private sector is reluctant to be included in the
compulsory health insurance system and the state lacks the necessary financial resources, which further
increases the gap between the public and private sectors Health Care.

It has been determined that repressive methods of influencing the quality of the provided medical
services reduce the effectiveness of social protection of the population, it would be more efficient to use
the "whip and stick" method, which would use instruments of promotion and punishment for quality and
poor quality medical care, respectively.

Ключові слова: державне регулювання надання медичних послуг, соціально$економічний розвиток су$

спільства, система медичної і соціальної допомоги, тариф на надання медичних послуг, джерела фінансу$

вання, медичне страхування.

Key words: state regulation of provision of medical services, social and economic development of society, system

of medical and social assistance, tariff for provision of medical services, sources of financing, medical insurance.

Найгостріші суперечки зазвичай пов'язані з проблемою

ринкових відносин і виникають суперечностями між соці(

альною місією держави і особистими підприємницьки(

ми мотивами. На відміну від звичайного ринку спожив(

чих товарів та послуг лікарі одночасно виступають у

двох особах — і як сторона, яка визначає потреби па(
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цієнта, і як сторона, їх забезпечує і реалізує послуги.

До того ж потенційними споживачами медичної допо(

моги є найбідніші, старі і хворі члени суспільства, а

зовсім не молоді і здорові, у яких зосереджені основні

фінансові ресурси.

Соціальну справедливість в економічних відносинах

можна охарактеризувати як образ існування людини в

якості основного елемента будь(якої соціально(еконо(

мічної системи. З рівня окремого індивіда це властивість

переноситься на суспільний рівень і змінюється в спра(

ведливість або несправедливість соціально(економічної

системи в цілому.

Шляхи створення та розвитку державного регулю(

вання надання медичних послуг грунтуються на вимо(

гах часу, сформованому рівні соціально(економічного

розвитку суспільства, наявних систем медичної і соці(

альної допомоги населенню та формується системи со(

ціальної політики держави.

Всі етапи становлення державного регулювання на(

дання медичних послуг дозволяють нам вивчити недоліки

попереднього досвіду запровадження страхової медици(

ни, яку один із інструментів дієвого механізму формуван(

ня сучасного медичного страхування і використовувати

позитивні результати в практиці страхового захисту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Еволюцію поглядів розвитку державного регулю(

вання надання медичних послуг зроблено у фунда(

ментальних роботах Р.Б. Салтман, Дж. Фігейрас,

більшу частку яких присвячено аналізу сучасних стра(

тегій. Трансформаційні зміни моделі фінансування

надання медичних послуг описано у наукових працях

Й. Кутцина, Ч. Кашіна, М. Якаба. Тривалий час розви(

ток державного регулювання надання медичних по(

слуг пострадянських країн і моделі фінансування дос(

ліджує Е. Річардсон, М. Павлова, В. Лехан. Пошук іде(

альної моделі надання медичних послуг та відповідь

на питання щодо забезпечення конкурентоспромож(

ності медичних закладів шукав М. Портер та Е. Тайс(

берг. Проведення медичної реформи у Грузії, Польщі,

Росії та пілотування її в Україні породило цілу низку

наукових праць з переосмисленням і оцінкою отри(

маного досвіду, серед авторів яких варто зазначити

Ф. Редера, А. Урушадзе, С. Шишкіну, І. Шеймана та

інших.

Наявність великої кількості наукових праць з озна(

ченої тематики однозначно вказує на її актуальність,

водночас недостатність висвітлення впливу реформ дер(

жавного регулювання надання медичних послуг вказує

на ставлення науковців до цієї проблеми як до друго(

рядної, і відсутність спроможності у самих закладів вис(

вітлювати цю проблему в експертно(науковому середо(

вищі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження зміни механізмів дер(

жавного регулювання надання медичних послуг в умо(

вах проведення медичної реформи.

Таблиця 1. Етапи розвитку медичного страхування в Україні

Етап Характеристика і основні заходи етапу 
1 етап 
(з 06.03.1861 р. 
по 02.06.1903 р.) 

Поява соціально значущої ідеї про необхідність введення обов'язкового страхування на випадок хвороби 
робітників і початок її практичної реалізації. У 1861 р. був прийнятий перший законодавчий акт, що вводив 
елементи обов’язкового страхування в Україні. У 1866 р. був прийнятий Закон, який передбачає створення 
при фабриках і заводах лікарень. Відкриті в 70-80-ті роки XIX ст. на великих заводах лікарні були 
нечисленними і не могли забезпечити всіх хто потребував у медичній допомозі 

2 етап 
(з 02.06.1903 р. 
по 25.07.1908 р.) 

Ухвалення закону про відповідальність підприємців за каліцтва робітників. Інтенсифікація діяльності з 
розробки правових актів, що регламентують діяльність зі страхування, обумовлена зростанням робітничого 
руху. Підготовка чотирьох законопроектів та внесення їх на розгляд до Державної Думи 

3 етап (з 25.07.1908 р.  
по 23.06.1912 р.) 

Ухвалення закону про страхування на випадок хвороби 

4 етап 
(з 23.06.1912 р.  
по 25.07.1917 р.) 

Введення в дію закону про страхування на випадок хвороби. Формування і зростання лікарняних кас в 
Україні. Лютнева революція і реформа закону від 23.06.1912 р. Ухвалення 25.07.1917 р. Новели Тимчасового 
Уряду про загальну реформу страхування на випадок хвороби 

5 етап 
(з 25.07.1917 р. 
по 30.10.1917 р.) 

Ухвалення Тимчасовим Урядом 4 новел, що стосуються реформи соціального страхування. Розширення кола 
застрахованих і реорганізація діяльності лікарняних кас. Жовтнева революція і прийняття Декларації Народного 
комісаріату праці від 31.10.1917 р. про введення в Росії «повного соціального страхування» 

6 етап 
(з 30.10.1917 р. 
по 31.10. 1918 р.) 

Прийняття Декрету ВЦВК про безкоштовну передачу лікарняних кас всіх лікувальних установ, підприємств 
або в разі відсутності таких про видачу грошових сум на їх обладнання. Прийняття Декрету про страхування 
на випадок хвороби. Ухвалення «Положення про соціальне забезпечення» 

7 етап 
(з 31.10.1918 р. 
по 15.11.1921 р.) 
 

Централізація соціального страхування, перехід до соціального забезпечення. Ухвалення Постанови ВЦВК «Про 
передачу всієї лікувальної частини колишніх лікарняних кас Народному комісаріату охорони здоров'я». 
Поступове скорочення числа лікарняних кас, заміщення «касової» медицини медициною 
«загальногромадянської». Крах фінансової системи забезпечення соціального страхування, економічна криза в 
Радянському Союзі 

8 етап 
(з 15.11.1921 р. 
по 1929 р.) 

Нова економічна політика в Радянському Союзі і відродження касового страхування. Прийняття Декрету РНК 
про реформації соціального страхування. Введення диференційованого тарифу страхових внесків (у залеж-
ності від умов виробництва) 

9 етап 
(з 1929 р. по 1991 р.) 

Період державної охорони здоров'я та монополізації з боку держави в справі охорони здоров'я, залишковий 
принцип фінансування, криза національної системи охорони здоров'я 

10 етап 
(з 28.06.1991 р.  
по 2001 р.) 

Ухвалення закону Української РСР «Про медичне страхування громадян в УРСР»; поступовий перехід до 
системи добровільного та обов'язкового медичного страхування, створення структур обов'язкового медичного 
страхування, створення структур обов'язкового медичного страхування і формування незалежних суб'єктів - 
страхових медичних організацій. Реформа національної системи охорони здоров'я 
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Чимало політиків, експертів і вчених стверджують,

що ефективність національної економіки та побудова

громадянського суспільства в України багато в чому за(

лежать від того, наскільки дотримуються принципи соці(

альної справедливості в усіх сферах суспільного жит(

тя, включаючи економіку.

Рудий В.М. підкреслює, що головний орієнтир дер(

жавного регулювання надання медичних послуг на су(

часному етапі — максимальне стимулювання економіч(

ної активності, формування передумов, за яких кожна

людина зможе власною працею, енергією, ініціативою

і талантом забезпечувати достатні умови життя для себе

і своєї сім'ї [6, с. 124]. Це відповідає як вимогам ефек(

тивності, так і принципу соціальної справедливості сус(

пільства. За таких цілей необхідно створення соціаль(

но орієнтованих і економічно ефективних інститутів на(

ціонального господарства.

Надання медичних послуг громадянам в разі хворо(

би має давню традицію. В історії розвитку медичного

страхування України виділяють різні етапи розвитку

медичного страхування однією з форм соціального за(

хисту. Так, Пашков В. в історії формування і забезпе(

чення механізмів медико(соціальних гарантій виділяє

десять етапів розвитку згідно з таблицею 1 [5].

У словнику термінів по медичному страхуванню

О.Ю. Оболенський, І.М. Солоненко, Л.І. Жаліло визна(

чають медичне страхування як форму соціального за(

хисту населення, на випадок втрати здоров'я з будь(якої

причини, в тому числі в зв'язку з хворобою або нещас(

ним випадком [2, с. 87]. Будь(який випадок втрати здо(

ров'я не гарантує покриття всіх витрат пов'язаних з ліку(

ванням. У рамках програми державних гарантій безкош(

товного надання громадянам медичної допомоги нада(

ються:

1)  первинна медико(санітарна допомога, в тому

числі долікарська, лікарська і спеціалізована;

2) спеціалізована медична допомога, в тому числі

високотехнологічна;

3)  швидка медична допомога, в тому числі швидка

спеціалізована;

4) паліативна медична допомога в медичних орга(

нізаціях. Фінансування лікування онкологічних захво(

рювань розподілено наступним чином, діагностика оп(

лачується з коштів фонду обов'язкового медичного

страхування (ОМС), якщо людина до визначення тако(

го діагнозу був застрахований за договором добро(

вільного медичного страхування (ДМС) страхова ком(

панія покриє йому витрати на лікування в межах стра(

хової суми [1, с. 135].

Поява многокомпонентного фінансування охорони

здоров'я дозволило поліпшити становище системи охо(

рони здоров'я, яка перебувала в жалюгідному стані

після державного дефіцитного фінансування [3, с. 89].

Цільове використання коштів, що виділяються згідно з

кошторисами, не давало можливості використовувати

залишки бюджетних коштів поточного року в наступно(

му періоді.

З 2013 року у закладів охорони здоров'я залишив(

ся переважно одне джерело фінансування — кошти

Фонду обов'язкового медичного страхування (ФОМС).

Бюджетом фінансуються тільки придбання дорогого

устаткування і капремонт.

Новий метод фінансування передбачає, що госпо(

дарські витрати будуть включатися в тариф на надання

медичної допомоги. Це означає, що реальні доходи

лікарні будуть залежати винятково від кількості і якості

Таблиця 2. Модель історичного розвитку медичного страхування
дореволюційний та радянський період

Джерело: складено автором.

Етап Характеристика та основні заходи етапу 
1 етап 
(1861 - 1894) 

Ухвалення першого законодавчого акту про введення елементів обов'язкового медичного страхування в Царській 
Росії. Він стосувався працівників казенних гірських заводів і передбачав установу товариств з касами з видачі 
допомоги з тимчасової непрацездатності та пенсій. Через кілька років був прийнятий закон про створення при 
фабриках лікарень 

2 етап 
(1895-1916) 

III Державна Дума прийняла закон про страхування робітників великих промислових підприємств, який передбачав 
утворення лікарняних кас, які видавали допомоги на випадок хвороби, в зв'язку з пологами, на поховання, і 
організовували надання медичної допомоги робітникам і членам їх сімей. Підприємець повинен був видавати 
лікарняним касам кошти на будівництво, обладнання та приведення в порядок лікувальних установ з розрахунку  
1 лікарняне ліжко на 100 працюючих і 1 пологова ліжко на 200 робітниць. У 1916 р. у Росії було понад 2000 лікар-
няних кас 

3 етап 
(1917- 1919) 

Після революції належали підприємцям лікувальні установи були безкоштовно передані лікарняним касам. 
Лікування поєднувалося з роботою за оцінкою умов праці та життя робітників. У червні 1918 р на I з'їзді медико-
санітарних відділів поставлено питання про «організаційному злитті» державної та страхової медицини. Прийнятий 
31 жовтня 1918 р закон про соціальне забезпечення трудящих дав підставу для «одержавлення» страхових 
організацій, в тому числі і лікарняних кас. У лютому 1919 р. прийнято постанову Раднаркому «Про передачу всієї 
лікувальної частини колишніх лікарняних кас Наркомздоров'я», а з березня 1919 р ліквідовані лікарняні каси. Так 
було призупинено медичне страхування 

4 етап 
(1921-1929) 

У період НЕПу новий уклад господарства змусив повернутися до елементів страхової медицини. Постановами  
1921-1923 рр. були визначені внески роботодавців за окремими видами страхування. Розмір страхового внеску залежав 
від ступеня шкідливості і небезпеки виробництва. У 1922 р. він становив від 21 до 28,5% заробітної плати, а в 1925 р. - 
від 16 до 22%. Страхові внески не покривали витрати на медичні послуги, а страховий фонд розглядався як дотація до 
засобів охорони здоров'я 

5 етап 
(1930-1991) 

Період державної охорони здоров'я та монополізації з боку держави в справі охорони здоров'я, залишковий 
принцип фінансування, криза національної системи охорони здоров'я 

6 етап  Прийняття Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»№ 1105-14 від 1999 року 
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наданих нею послуг, тобто вона буде зацікавлена бра(

ти більше хворих або ж можливість вишукування додат(

кових джерел фінансування не залежать від системи

обов'язкового медичного страхування таких, як надан(

ня платних медичних послуг і медичних послуг в рамках

програм добровільного медичного страхування.

Передбачається, що новий підхід стосовно платної

медицини зробить систему обов'язкового медичного стра(

хування (ОМС) привабливою для приватних лікувальних

установ, що підвищить конкуренцію за пацієнта між дер(

жавними і комерційними лікарнями [4, с. 36]. Іншими сло(

вами, в системі одно джерельного фінансування через

ОМС запропоновано взяти участь медикам(приватникам.

Нова система фінансування дає більшу самостій(

ність керівникам поліклінік і лікарень. В умовах одно

джерельного фінансування завдання державних та му(

ніципальних лікувальних установ — ефективно розпо(

діляти наявні кошти.

У рамках існуючих схем фінансування установи охо(

рони здоров'я стикаються з ризиком несплати рахунків

за надану медичну допомогу з підстав, передбачених На(

казом Міністерства охорони здоров'я від 28.09.2012 р.

№ 752 "Про порядок контролю якості медичної допо(

моги" включає такі укрупнені групи, як:

1. Порушення, що обмежують доступність медичної

допомоги для застрахованих осіб.

2. Відсутність інформованості застрахованого на(

селення.

3. Дефекти медичної допомоги / порушення при

наданні медичної допомоги.

4. Дефекти оформлення первинної медичної доку(

ментації в медичній організації.

5. Порушення в оформленні та пред'явленні на опла(

ту рахунків і реєстрів рахунків.

На наш погляд, репресивні методи впливу на якість

надаваних медичних послуг знижують ефективність соці(

ального захисту населення, ефективніше було б засто(

совувати метод "батога і пряника" в рамках якого за(

стосовувалися б інструменти заохочення та покарання

відповідно за якісну і неякісну медичну допомогу.

З огляду на факт відсутності заохочувальних вип(

лат за якісну медичну допомогу, і наявні механізми по(

карання за відсутність якості, приватний сектор меди(

цини неохоче втягується в систему ОМС, а державний

недоотримує необхідних фінансових ресурсів, що ще

більше збільшує розрив між державним і приватним

секторами охорони здоров'я. Знижується, а не

збільшується (як передбачалося) конкуренція в сфері

охорони здоров'я, а це згодом негативно позначиться

на споживачах медичних послуг.

Необхідно також відзначити, що якість послуг, що

надаються поза програмою обов'язкового медичного

страхування в більшій мірі регулюються Законом Украї(

ни від 12.05.91 № 1024(XII , "Про захист прав спожива(

чів" і Законом України від 19.11.92 "Основи законодав(

ства України про охорону здоров'я".

ВИСНОВКИ
Все вищесказане вказує на необхідність пошуку та(

ких економічних і управлінських модулів забезпечують

соціальний захист населення шляхом надання якісних

медичних послуг, не залежно від джерел їх оплати.

Вся історія світової охорони здоров'я пов'язана з

постійним розвитком і посиленням різних форм держав(

ної підтримки населення. Спочатку через контроль і рег(

ламентацію роботи комерційних страхових систем (як

в Німеччині, Франції або Голландії), а пізніше через дер(

жавне страхування (як в Швеції, Японії або Австралії) і

навіть пряме державне забезпечення (як у Канаді, Ве(

ликобританії або СРСР).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На сучасному етапі розвитку державного управлі(

ння в Україні, особливої актуалізації набувають тен(

денції як централізації, так і децентралізації у систе(

мах комунікації органів публічної влади із громадяна(

ми. Централізація має реалізуватися в тому, що фор(

мування місії та бачення державно(громадянської ко(

УДК 531

І. В. Чаплай,
к. н. держ. упр., докторант кафедри публічного адміністрування,
Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СИСТЕМА ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДJСТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОJГРОМАДЯНСЬКОЇ
КОМУНІКАЦІЇ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

I. Chaplay,
PhD in Public Administration, doctoral student of the Department of Public
Administration of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SYSTEM OF CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL MARKETING FOR FORMATION OF BRANDJ
STRATEGY OF DEVELOPMENT OF PUBLICJCIVIL COMMUNICATION IN AUTOMATIC MODE

Проаналізовано бренд�стратегію розвитку комунікативного середовища взаємодії органів
публічної влади із громадянами. Визначено основні критерії ефективності бренд�менеджмен�
ту державно�громадянською комунікацією. Запропоновано авторський підхід до вдосконалення
аудиту бренда державно�громадянської комунікації шляхом створення та використання побу�
дови індивідуального маркетингу для формування бренд�стратегії розвитку державно�грома�
дянської комунікації в автоматичному режимі, що дає можливість передавати дані від CRM�
систем електронного документообігу і програм обліку інформації в смартфони громадян�ко�
ристувачів державних послуг. Зазначене має сприяти подальшим розробці і впровадженю в
сучасну практику державного управління нових методологічних підходів її автоматизації.

The brand�strategy of the development of the communicative environment of the interaction of
public authorities with the citizens is analyzed. The basic criteria of brand management efficiency by
state�civil communication are determined. The author's approach to improving the audit of the brand
of state�civil communication by creating and using the construction of individual marketing for the
formation of a brand�strategy for the development of state�civil communication in an automatic mode,
enabling the transfer of data from CRM�systems of electronic document management and information
recording programs to smartphones of citizens is proposed. users of public services. The above
should facilitate the further development and implementation of new methodological approaches to
its automation in modern government practice.

Ключові слова: державне управління, державно$громадянська комунікація, бренд$менеджери держав$
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citizens, the system of building of individual marketing for the formation of brand$strategy for the development of
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мунікації є виключною компетенцією вищого керівниц(

тва органу державної влади. Крім того, здійснення

контролю за розвитком державно(громадянської ко(

мунікації має бути по вертикалі (через упровадження

корпоративних стандартів бренда, системи звітності

щодо виконання функцій). Децентралізація має поля(

гати в тому, що повноваження щодо розвитку держав(

но(громадянської комунікації повинні делегуватися

майже всім функціональним підрозділам органів дер(

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

Удосконалення процесу формування державно(гро(

мадянської комунікації є об'єктом уваги таких науковців

і практиків, як В.Б. Авер'янов, В.Д. Бакуменко, Б.А. Гає(

вський, В.Д. Горбатенко, С.Д. Дубенко, В.Л. Коваленко,

В.М. Козаков, В.І. Луговий, В.К. Майборода, В.А. Мала(

хов, І.Ф. Надольний, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенський,

В.А. Ребкало, Є.О. Романенко, Є.В. Ромат, В.П. Тронь,

В.В. Цвєтков та ін., які в зростанні ролі автоматизації

державно(громадянської комунікації вбачають основну

закономірність демократичного розвитку суспільства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є створення та використання побудо(

ви індивідуального маркетингу для формування бренд(

стратегії розвитку державно(громадянської комунікації

в автоматичному режимі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сьогодні широкого впровадження набула практика

введення посад бренд(менеджерів державно(грома(

дянської комунікації.

До основних функцій бренд(менеджерів державно(

громадянської комунікації відносять:

1. Формування пропозицій щодо стратегій розвит(

ку державно(громадянської комунікації.

2. Координація діяльності всіх функціональних

підрозділів органу державної влади щодо розвитку дер(

жавно(громадянської комунікації.

3. Контроль дотримання стандартів державно(гро(

мадянської комунікації.

У деяких випадках робота бренд(менеджерів дер(

жавно(громадянської комунікації (безпосередньо спря(

мованих на певні бренди державно(громадянської ко(

мунікації) орієнтується ще й на певні території та спо(

живчі ринки державних послуг [1, c. 12—13].

Спланувавши та сформувавши бренд(стратегію роз(

витку комунікативного середовища взаємодії органів

публічної влади із громадянами, організувавши реалі(

зацію стратегічних та тактичних рішень, необхідно про(

контролювати результативність та ефективність управ(

ління державно(громадянською комунікацією.

Оцінка ефективності бренд(менеджменту держав(

но(громадянською комунікацією відбувається за таки(

ми основними підходами:

1. Традиційний підхід до оцінки ефективності управ(

ління державно(громадянською комунікацією.

2. Використання концепції марочного капіталу для

оцінки ефективності управління державно(громадянсь(

кою комунікацією.

3. Альтернативний підхід: оцінка ефективності уп(

равління державно(громадянською комунікацією за до(

помогою виміру її вартості.

4. Ефективність управління державно(громадянсь(

кою комунікацією із позиції теорії систем.

З метою дослідження державно(громадянською

комунікації та поліпшення її позиціонування на ринку

державних послуг та у свідомості громадян пропонуєть(

ся проводити її аудит, її архітектури та аудит її бренд(

менеджменту.

Аудит бренда державно(громадянської комунікації —

це всебічне та систематичне дослідження наявних у дер(

жавно(громадянській комунікації активів (відчутних і

невідчутних) з метою одержання уявлення про його

"здоров'я"; зрозуміти джерела її капіталу та точніше

визначити шляхи та способи накопичення цього капіта(

лу. При цьому передбачається розуміння джерел нако(

пичення капіталу державно(громадянської комунікації

як з боку держави, так і з боку громадян(споживачів [2,

с. 342].

Аудит бренда державно(громадянської комунікації

відбувається з метою поліпшення її позиціонування та

контролю основних елементів архітектури.

Розрізняють такі основні розділи аудиту бренда

державно(громадянською комунікацією:

— аналіз стратегії розвитку державно(громадянсь(

кої комунікації;

— аналіз позиції державно(громадянської комуні(

кації;

— аналіз активів та капіталу державно(громадянсь(

кої комунікації;

— аналіз комунікацій державно(громадянської ко(

мунікації.

Аудит архітектури бренда державно(громадянської

комунікації являє собою спосіб систематичного дослі(

дження її поточного стану та має охоплювати застосу(

вання так званого "інклюзивного багатоканального

підходу в процесі комунікативної взаємодії органів пуб(

лічної влади та громадськості", що означає доступність

інформації для громадян через кілька різних каналів

(окрім центрів надання послуг та кол(центрів, через пуб(

лічні кіоски, персональні комп'ютери, мобільні телефо(

ни, соціальні мережі). Подібний підхід, наприклад, у

процесі надання державних послуг дозволяє зробити

більш зручним, спростити і розширити доступ громадян

до державних послуг, задовольнити потреби різних груп

споживачів послуг, а також стимулювати використання

населенням електронних сервісів [3].

У такому аспекті нами пропонується розглянути

можливість створення та використання побудови інди(

відуального маркетингу для формування бренд(стра(

тегії розвитку державно(громадянської комунікації в ав(

томатичному режимі, що дає можливість передавати

дані від CRM(систем електронного документообігу і

програм обліку інформації в смартфони громадян(ко(

ристувачів державних послуг.

У державному секторі систему побудови індивіду(

ального маркетингу для формування бренд(стратегії

розвитку державно(громадянської комунікації в авто(

матичному режимі можна використовувати починаючи

з соціальних опитувань і виборчих програм (аж до го(

лосування зі смартфона). Для ідентифікації громадяни(

на досить IMEI телефону, що і є основним параметром

для облікових систем. Вся активність громадян(корис(

тувачів державних послуг прив'язана до цього коду.
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Система створює електронну карту, що її особа заван(

тажує в свій телефон. Карта ідентифікує IMEI і прив'я(

зується до нього. Таким чином карта стає унікальною

[4, c. 96].

Пряма комунікація здійснюється через відправку

пуш(повідомлень, зворотна через соціальні мережі, ме(

сенджери або сайт компанії (творця карти). Технологія

підтримується усіма мобільними операційними система(

ми (правильно сказати, адаптована під всі системи). Є

можливість прив'язки до карт платіжних систем, як, на(

приклад, Apple — гаманець та інші. У державному сек(

торі дана система може працювати як програми лояль(

ності, купони, квитки, посадочні талони і навіть інстру(

мент ідентифікації. Розповсюджувані через будь(які ка(

нали комунікації: смс, пошта, месенджери, зі смартфона

на смартфон (Скануванням QR(коду з екрану) і так далі.

Електронна карта має дві основні робочі області, як і на

пластиковій картці є: лицьова сторона і зворотня. Управ(

ління дизайном електронної карти можливо тільки за

допомогою ONLINE(інтерфейсу в конструкторі карт. При

зміні зовнішнього вигляду проекту карти, відбудеться

аналогічне зміна зовнішнього вигляду всіх електронних

карт після їх чергового оновлення на пристроях. На зво(

ротному боці картки розташований користувальницький

блок управління картою і інформаційні блоки.

В інформаційні блоки можна помістити до 10 сто(

рінок друкованого тексту: посилання на сайти оранів дер(

жавної влади, центрів надання адміністративних послуг,

адреси номери телефонів і т.д. Посилання можуть бути

інтерактивними ("клікабельні" посилання або посилання(

кнопки), що дає можливість відразу перейти на задану

сторінку або зробити виклик за вказаним номером.

Ще однією відмінністю системи побудови побудо(

ви індивідуального маркетингу для формування бренд(

стратегії розвитку державно(громадянської комунікації

в автоматичному режимі, від наявних систем електрон(

них комунікацій, є можливість оповіщення по місцю —

можливість карти відправляти задане повідомлення при

знаходженні власника картки поруч з координатами

того, чи іншого органу державної влади, закладеними в

карті (радіус 100—150 метрів), в один проект карти

можна встановити до 10 точок геолокації. Ця функція

доступна в конструкторі карти через ONLINE інтерфейс.

У результаті поновлення електронна карта повідомить

свого власника через систему PUSH(повідомлень на

пристрої. Власник отримає повідомлення на заблоко(

ваному екрані і чи на екрані свого смартфона в залеж(

ності від налаштувань пристрою. На смартфонах

Android за замовчуванням повідомлення супроводжу(

ються звуковим сигналом. Взаємодія з електронними

картами в місцях надання державних послуг можливо

двома способами:

— ручний — працівник Центру надання державних

послуг вручну вводить у систему id(номер карти (іден(

тифікатор), що відображається на карті;

— автоматичний — працівник Центру надання дер(

жавних послуг зчитує сканером id(номер, зашифрова(

ний в баркод карти

Тобто, введений id(номер карти громадянина доз(

воляє обліковій системі ідентифікувати його (власника

карти) і запропонувати набір державних послуг, перед(

бачений для нього [5; 6].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, посилення рівня автоматизації державно(гро(

мадянської комунікації вимагає певного реформуван(

ня державного управління, що полягає у вдосконаленні

бренд(стратегії її розвитку, що має грунтуватися на

органічному поєднанні процесів побудови індивідуаль(

ного маркетингу в автоматичному режимі, що не тільки

забезпечить нові засоби для ведення державних справ,

але також допоможе сформувати нові вимоги до надан(

ня державних послуг.

Тобто висувається позиція, що процес комунікатив(

ної взаємодії органів публічної влади та інститутів гро(

мадянського суспільства може проходити з викорис(

танням звичайного смартфону. Без купи паперів, без

спілкування з бюрократами, без корупційної складо(

вої.

Щодо перспектив подальших досліджень аналізо(

ваного питання, то вони полягають у виявленні конкрет(

них кроків у напрямі реалізації побудови індивідуаль(

ного маркетингу для формування бренд(стратегії роз(

витку державно(громадянської комунікації в автоматич(

ному режимі для організації комплексного електронно(

го документообігу і програм обліку інформації грома(

дян(користувачів державних послуг.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У другій половині 20(го сторіччя у більшості країн світу

діяла переважно пенсійна система, яка грунтувалася на

принципі "солідарності поколінь", коли пенсії виплачують(

ся з обов'язкових платежів, які сплачують працюючі гро(

мадяни. Ця система на Заході іменується "Pay as You Go"

(PAYG), що можна перевести з англійської як "сплачуй,

поки ти йдеш" [3]. Тобто солідарна система була основ(

ною в більшості пенсійних систем зарубіжних країн. Од(

нак ця "основна система" на теперішній час не в змозі за(

довольнити зростаючі вимоги з боку населення, яке до(

сягло пенсійного віку. Це пояснюється стрімким старінням

населення розвинених країн, у результаті чого зменшуєть(

ся співвідношення числа працюючих відносно кількості

пенсіонерів. Крім того, збільшення середнього рівня жит(

тя вимагає постійного збільшення розміру пенсій, що при(

зводить до збільшення зобов'язань держави перед пенсі(

онерами, до вимушеного зростання обов'язкових пенсій(

них відрахувань, до зростання витрат на фінансування пен(

сійної системи, які навіть у найбільш розвинених країнах

постійно зростають.

Сьогодні пенсійні системи працюють краще тільки в

тих країнах, які не відчувають демографічних проблем,

але таких все менше. Держави по(різному намагаються

забезпечити гідну старість своєму населенню, а тому

проводять реформи пенсійної системи по(різному, але

з обов'язковим урахуванням демографічних, культур(

них, соціальних, політичних, економічних особливостей

та можливостей. Крім того, під час проведення подібних

реформ обов'язково визначають строк проведення, на(

слідки та ціну для держави і населення, що не завжди

можемо сказати про Україну.
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Отже, проведення якісної пенсійної реформи в су(

часній України не можливе без детального вивчення, ана(

лізу й систематизації досвіду провідних країн світу під час

проведення пенсійних реформ.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ІЗ ЗАЗНАЧЕНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз вітчизняних джерел дає підстави констатува(

ти наявність великої кількості наукових праць, які вив(

чають питання пов'язані з аналізом пенсійних систем за(

рубіжних країн [7; 11, с. 200—213; 4, с. 19—27; 8]. Не

залишився поза увагою науковців і розгляд проблем по(

в'язаних із запровадженням пенсійної реформи в су(

часній Україні [2, с. 102—110; 9, с. 353]. Водночас до(

слідження позитивного досвіду провідних країн світу у

побудові дієвої пенсійної системи приділено недостат(

ньо уваги, що вимагає поглибленого розгляду основних

напрямів побудові дієвої пенсійної системи.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є наукове обгрунтування необхідності

дослідження позитивного досвіду провідних країн світу у

побудові дієвої пенсійної системи для України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Верховна Рада України 3 жовтня 2017 року проголо(

сувала за прийняття Закону України № 2148(VІІІ "Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

підвищення пенсій" [5], а Президент України 8 жовтня

підписав його. Вказаним законом, зокрема запроваджено

зміни до 32 законодавчих актів. Закон має набути чинності
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з 1 жовтня 2017 року, крім його окремих норм щодо виз(

начення розміру мінімальної пенсії за віком, максималь(

ної бази нарахування єдиного внеску, зміни величини оці(

нки страхового стажу тощо, які повинні набрати чинність з

1 січня 2018 року. 11 жовтня 2017 року Кабмін ухвалив так

звану дорожню карту впровадження накопичувального

рівня. За розрахунками урядовців, він повинен бути впро(

ваджений з 1 січня 2019 року.

В Україні діють перший та третій рівні. Жоден з них не

є досконалим.

Перший рівень — покоління працюючих сплачує вне(

ски до Пенсійного фонду, з яких потім виплачуються

пенсії людям похилого віку. Це так звана солідарна сис(

тема, до якої звикли всі українці. Сьогодні внески пра(

цюючих покривають лише половину з необхідних Пенс(

ійному фонду 284 млрд грн, які витрачаються на пенсії.

143 млрд грн дотує державний бюджет, який формують

податки українських компаній та громадян.

Третій рівень — добровільний накопичувальний рівень.

Громадянин добровільно накопичує кошти, з яких потім

особисто йому виплачуються пенсії. Цей рівень представ(

лений в Україні недержавними пенсійними фондами. За

даними Мінсоцполітики, загальна вартість активів таких

фондів сягає 2.1 млрд грн, з яких близько 50% — активи

корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.

Недолік цього рівня — вузьке охоплення. Більшість ук(

раїнців не довіряє ні державаі, ні приватним інститутам,

тому не готова доручати їм кошти на довгострокову перс(

пективу.

Другий рівень — обов'язковий накопичувальний. З

українських реалій він випав. У чому його суть? Працюючі

або роботодавці від їхнього імені, а в деяких системах і

самозайняті особи, сплачують внески до накопичувальної

системи. Внески обліковують на індивідуальних пенсійних

рахунках. Накопичені внески інвестують у різні фінансові

інструменти. Після виходу на пенсію учасник отримує пра(

во на одержання пенсії, яка обраховується з накопиченої

суми внесків та інвестиційного доходу. Такий підхід доко(

рінно відрізняється від нинішньої солідарності системи, де

розмір пенсій обчислюють за встановленою формулою.

Другий рівень став яблуком розбрату між урядом, який

не хотів його запроваджувати, та групою народних депу(

татів, які наполягали на його терміновому введенні. Комп(

ромісом стала норма про запровадження системи обов'яз(

кового пенсійного накопичення з 1 січня 2019 року.

Основні зміни пенсійної системи, запроваджені За(

коном України № 2148(VІІІ, стосуються солідарної сис(

теми, тобто, першого рівня. Найбільше впливатимуть на

розміри пенсій застування середньої зарплати за останні

три роки (2014—2016) у розмірі 3764,40 грн; величина

оцінки одного року стажу, який застосовують для об(

числення пенсії, знижується з 1.35% до 1%; мінімаль(

ний необхідний страховий стаж для виходу на пенсію в

60 років зростатиме щорічно з 2019 року до 2018 року

на 1 рік (виросте з 25 до 35 років); показника прожитко(

вого мінімуму для непрацездатних громадян, встанов(

леного на 01.12.2017 (1373 грн), замість такого показ(

ника станом на 01.10.2017 (1312 грн).

Іноземний досвід. Для розуміння прийнятності зако(

нодавчих змін передбачених пенсійною реформою в Ук(

раїні розглянемо досвід у цій сфері провідних країн

світу. На теперішній час пенсійна система Швеції, на дум(

ку багатьох науковців [13, с. 37; 10, с. 34; 1, с. 1156],

вважається самою соціальною у світі. Так, діюча пен(

сійна система Швеції дозволяє підтримувати досить ви(

сокий рівень пенсій, відшкодовуючи пенсіонерам від 60

до 80% розміру їх заробітної плати. Такий високий ре(

зультат вдалося досягти завдяки використанню різних

складових, що передбачені пенсійною системою. Обо(

в'язковий внесок на кожного працівника в розмірі 18,5%

від заробітної плати в рівних частинах сплачують робо(

тодавець і найманий працівник, частина 16% від цієї

суми перераховується до солідарної системи пенсійно(

го забезпечення, а інша частина 2,5% на індивідуаль(

ний накопичувальний рахунок працівника який може

бути розміщений в одному з 800 пенсійних фондів з

мінімальною прибутковістю в 3% річних. При цьому дер(

жава жорстко регулює діяльність пенсійних фондів, зок(

рема обмежуючи прямі інвестиції в нерухомість або на(

дання прямих позик. З сум, які відраховуються до со(

лідарної системи складаються умовні накопичення

шведів, що постійно індексуються з урахуванням зрос(

тання розміру заробітної плати та демографічної си(

туації в країні. Досягнувши 61(річного віку громадяни

Швеції можуть претендувати на отримання виплат з

умовно(накопичувальної пенсії.

Крім того, 90% найманих працівників беруть участь в

умовно(обов'язкових професійних пенсійних програмах

(для білих комірців, блакитних комірців, співробітників

центрального і місцевого урядів). Обов'язкова участь в та(

ких фондах передбачається в колективних договорах з

роботодавцем. Як правило, на цьому рівні пенсійної сис(

теми внесок становить 2% до 5% заробітної плати. Деякі

професійні програми дозволяють ранній вік виходу на пен(

сію — в 55 років, але частіше за все, передбачають загаль(

ний вік виходу на пенсію в 65 років.

Шведам, які отримували невисокий розмір заробіт(

ної плати, держава з суми отриманих податків виплачує

гарантовану мінімальну пенсію у розмірі близько 800 єв(

ро. У повному обсязі право на отримання пенсії у грома(

дян наступає починаючи з 65 років, але тільки для тих,

які проживають в країні 40 і більше років. Пенсіонерам з

низьким рівнем пенсії надаються державні субсидії на

житло, які компенсують до 93% витрат на його оплату

[12, с. 56]. Крім того, слід звернути увагу, що розмір пенсії

у Швеції залежить від стану економіки (в разі економіч(

ної кризи може зменшуватися, а в разі виходу з економі(

чної кризи значно збільшуватися). Отже, пенсійна систе(

ма Швеції складається з 3(х частин: гарантованої держа(

вою, накопичувальної частини та умовно(накопичуваль(

ної частини, спільне використання яких дозволило досяг(

ти високого рівня отримуваних пенсій.

Наступною пенсійною системою, яка, на нашу думку,

вимагає детального аналізу є пенсійна система Авст(

ралії. Так, в Австралії отримувати пенсію можуть грома(

дяни країни і іммігранти з постійною візою, які пройшли

ценз осілості: прожили на території країни не менше деся(

ти років. Час проживання обчислюється сумарно, але один

з періодів повинен бути не менше п'яти років постійного

проживання в країні [6, с. 35—45]. Право виходу на пен(

сію і відповідно на її отримання наступає з 65 років, неза(

лежно від статі. До 2023 року уряд країни планує підвищи(

ти пенсійний вік до 67 років. Пенсія в Австралії складаєть(

ся з двох частин — державної та приватної (накопичуваль(

ної). На державну пенсію мають право претендувати всі

жителі країни, які досягли 65 років і відповідають цензу

осілості.

Щодо стажу і місця роботи то вони не мають значен(

ня для отримання державної пенсії, її виплачують навіть

тим, хто ніколи в своєму житті не працював. Розмір пенсії
напряму залежить від сімейного стану, кількості дітей на

утриманні, розміру річного доходу і наявності майна у

власності. Так, максимальна сума пенсії може складати

— 1590 доларів за місяць на самотнього пенсіонера і 1200

доларів для тих пенсіонерів, які перебувають в законно(

му шлюбі.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Австралійці з офіційним місцем роботи можуть роз(

раховувати на приватну або накопичувальну пенсію. Так, в

Австралії законодавчо закріплений обов'язок робото(

давців по відрахуванню 9% від заробітної плати працівни(

ка в приватний пенсійний фонд за умови, що працівник

старший 18 років і працює більше 30 годин на тиждень. До

2025 року уряд планує збільшити відсоток таких відраху(

вань до позначки 12%. При цьому пенсійний фонд праців(

ник має право вибрати сам. В Австралії їх дуже багато, а

відрізняються вони між собою розміром вступного внеску

та розміром відсотків, які отримує фонд з відрахувань пра(

цівника за обслуговування діяльності фонду. За бажанням

працівника пенсійний фонд в будь(який момент можна

змінити. Зробити це дуже просто — потрібно всього лише

зателефонувати в новий обраний пенсійний фонд або за(

повнити спеціальну форму (Rellover Form) на його сайті.

Після того як працівник визначиться з фондом, він може

обрати: чи залишити кошти на зберігання фонду під фіксо(

ваний відсоток чи їх вигідно інвестувати. Варіантів для інве(

стицій кілька — акції австралійських або зарубіжних ком(

паній і нерухомість. Якщо вклад був успішним, фонд по(

вертає відсоток, і пенсія зростає. Таким чином, пенсійні

фонди постійно підтримують діяльність фондової біржі

Австралії.

Більшість пенсійних фондів надає клієнтам можливість

відстежувати пенсійні накопичення за допомогою онлайн(

кабінету. В кабінеті без проблем клієнт може перевести

гроші з одного виду інвестицій на інший.

Гроші з пенсійного фонду можна забрати після досяг(

нення 60 років. Податком накопичена сума не обкладаєть(

ся. Пенсіонер сам вирішує, що з ними робити — купити

віллу на березі моря або перерахувати на рахунок держав(

ної пенсії. У разі настання серйозних проблем зі здоров'(

ям або фінансових труднощів пенсію можна забрати рані(

ше — в 55 років. Але для цього необхідно пенсійному фон(

ду надати відповідні довідки або документи [14].

Накопичувальну частину пенсії можна збільшити, якщо

скористатися програмою Super Co(contribution. За кожен

додатковий внесок до пенсійного фонду з боку працівника,

держава додає певну суму. Державна доплата залежить від

величини внеску працівника і розміру його річного доходу.

Брати участь у програмі можуть особи віком до 71 року з

річним доходом не вище 50 тисяч австралійських доларів.

Цікавим є підхід Австралії щодо розміру пенсії. Так,

розмір пенсії залежить від доходу — чим вищий заробі(

ток, тим нижче пенсія. Максимальні виплати отримують

самотні пенсіонери, чий місячний заробіток не перевищує

328 доларів, і пенсіонери, які перебувають у шлюбі і за(

робляють не більше 584 доларів на місяць. Крім того, з

метою заохочення працюючих пенсіонерів, уряд Авст(

ралії ввів програму Work Bonus. Перші 500 доларів з зарп(

лати не враховуються під час розрахунку пенсії. Якщо пен(

сіонер заробляє 700 доларів на місяць, то за програмою

Work Bonus в податковій декларації про доходи для пен(

сійного фонду враховуються тільки 200 доларів, і пенсі(

онер претендуватиме на максимальний розмір пенсійних

виплат.

Отже, австралійська пенсійна система в її нинішньому

вигляді грунтується на поєднанні двох компонентів — дер(

жавної та приватної пенсії. Державна пенсія по старості

(age pension) — це цілком традиційна перерозподільна

пенсія, що фінансується з державного бюджету. Вона вип(

лачується будь(якому громадянину або постійному рези(

денту Австралії, який досяг 65(річного віку. Приватна пен(

сія в Австралії набирає все більшого значення, крім того
державою, протягом останніх десятиліть, запроваджуєть(

ся обов'язок усіх працюючих, без винятку, робити внески

до приватних фондів у розмірі 9% від заробітної плати.

Ще одна пенсійна система, на яку, на нашу думку, по(

трібно звернути увагу, — це пенсійна система Голландії.

За даними Eurostat, в Голландії за межею бідності пере(

буває не більше 6% пенсіонерів — це один з найнижчих

показників в Європейському Союзі [15]. Крім того, місцеві

жителі, які вийшли на пенсію, отримують близько 70%

заробітної плати. Це заслуга трирівневої пенсійної систе(

ми, що складається з добровільного страхування, держав(

них і професійних пенсій. На частку першого рівня дово(

диться приблизно 50% від усього обсягу одержуваних пен(

сійних виплат, на частку другого рівня — 45% і на частку

третього — близько 5%.

Перший пенсійний рівень є базовим, він регулюєть(

ся державою, і в його основі лежить державна розпо(

дільна пенсійна система (відома під назвою "система

PAYG"), тобто за рахунок внесків працівників прово(

дяться виплати пенсіонерам. Цей вид пенсії не передба(

чає пенсійних накопичень. Система PAYG сприяє

підтримці високого рівня солідарної відповідальності,

але вона дуже чутлива до демографічних змін, а саме:

змін співвідношення між працездатним і непрацездат(

ним населенням в залежності від складу вікових груп.

Працюючі громадяни змушені утримувати більшу

кількість пенсіонерів, що тягне за собою збільшення сум

пенсійних внесків або скорочення пенсійних виплат. Ця

перша опора є базовою частиною пенсійного забезпе(

чення, тобто той мінімум, який не дає змоги людям пен(

сійного віку перебувати за межею бідності.

Сума державної пенсії залежить від кількості років,

протягом яких сплачувалися внески. Кожен резидент

країни, який досяг віку 65 років, отримує право на дер(

жавне пенсійне забезпечення. Його розмір визначаєть(

ся, виходячи з кількості років, які громадянин прожив у

Голландії, але не менше 50 років до досягнення пенсій(

ного віку, передбаченого законодавством Нідерландів.

Відповідно, передбачається, що громадянин при цьому

повинен був працювати. Державне пенсійне забезпечен(

ня грунтується на формулі, згідно з якою 2% від макси(

мального розміру державного пенсійного забезпечення

за кожен рік проживання в Голландії, починаючи з 15(

річного віку і до досягнення пенсійного віку.

Державна пенсія виплачується за рахунок внесків пра(

цездатного населення у вигляді податків. Податкова став(

ка в Голландії складається з 4 компонентів. Перші два ком(

поненти це відрахування до державного пенсійного фон(

ду, які складають 17,9% від заробітної плати. Це означає,

що тільки перші надходження призначені для виплати дер(

жавної пенсії (AOW). З 2002 р. існує дефіцит загальних

фондів, причиною якого є недоплата податків.

Крім того, число пенсіонерів відносно числа працез(

датного населення постійно збільшується, а середня три(

валість життя постійно зростає, виникають труднощі з вип(

латою державної пенсії. У зв'язку з чим, урядом було прий(

нято рішення про збільшення пенсійного віку, спочатку

поступово, а потім у залежності від тривалості життя. Крім

того, більш заможні пенсіонери також повинні будуть пла(

тити пенсійні внески.

Другий пенсійний рівень залежить від вибору конк(

ретного працівника. Такий вид пенсійного забезпечення

формується протягом всього трудового життя. Пенсійні

внески сплачуються спільно працівниками і роботодав(

цями. Під час звільнення з роботи працівник отримує до(

даткову винагороду (відкладена виплата), до якої відно(

ситься і додатковий пенсійний дохід (на додаток до дер(

жавної пенсії), як правило, при цьому беруться до уваги

податкові пільги. Оскільки внески в пенсійні фонди не

підлягають оподаткуванню, розмір таких внесків є обме(

женим.
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Пенсії другого рівня формуються в рамках відно(

син між працівником і роботодавцем. Пенсійні виплати

другого рівня виплачуються за рахунок сформованого

капіталу або в рамках розподільчої пенсійної системи,

чи під час використання обох варіантів. Така накопи(

чувальна схема пенсійного забезпечення формується

за принципом скарбнички, з якої згодом працівникові

виплачується пенсія. Тобто цей вид пенсії є надбавкою

до державної пенсії, однак не завжди ці два види пенсії

виплачуються одночасно. Працівник може вийти на пен(

сію і почати отримувати пенсію до досягнення ним пен(

сійного віку 65 років. Крім того, працівник має право,

на свій розсуд, вибрати розмір одержуваної пенсії в за(

лежності від віку, так, наприклад, сума такої пенсії

може бути більше до досягнення віку 65 років (через

відсутність державної пенсії) або меншою після досяг(

нення 75 років, бо в цьому віці діяльність людини стає

більш обмеженою.

Метою другого рівня пенсійної системи так само, як і

першого, є забезпечення належного рівня доходу літніх

людей, який був би пропорційний доходу до їх виходу на

пенсію. У Голландії розмір пенсії, як правило, становить

70% від розміру середньої заробітної плати або, рідше,

від суми остаточної заробітної плати. Зазначені вище 70%

є результатом складання суми державного пенсійного за(

безпечення і самостійно накопиченої пенсії. Розмір поса(

дового окладу, що враховується при нарахуванні пенсії

мінус сума франшизи, з якої не сплачується пенсійний вне(

сок (з урахуванням одержуваного забезпечення AOW).

У Голландії з метою забезпечення високої економічної

і соціальної взаємної відповідальності пенсійне забезпе(

чення другого рівня часто є обов'язковим. Крім того, зав(

дяки використанню цього рівня пенсійного забезпечення

виключається ситуація, коли пенсія стає предметом кон(

куренції на ринку праці, спрощуються і стають більш про(

зорими переговори щодо розміру заробітної плати, зав(

дяки чому руйнуються перепони, які ведуть до руйнування

пенсійної системи. І нарешті, слід мати на увазі той факт,

що на ринку пенсійних фондів, які використовують існую(

чу систему розподілу, у споживача можуть виникати вит(

рати і ризики, пов'язані з певними несприятливими умова(

ми інвестування. Зобов'язання викладені в колективному

трудовому договорі: це ряд домовленостей між роботодав(

цем і працівником в одній галузі. Міністерство соціальної

політики і питань зайнятості звертає увагу на обов'язковій

силі колективного трудового договору для всіх компаній в

кожній галузі економіки.

Щодо пенсійного забезпечення третього рівня то

воно є добровільним. У цей рівень включені заощад(

ження, як застраховані, так і не застраховані, з подат(

ковими пільгами і обмеженнями. Пенсії третього рівня

покликані заповнити існуючі прогалини в пенсійному

забезпеченні. Причиною таких прогалин можуть бути

зміна місця роботи, проживання за кордоном або ро(

бота в якості позаштатного співробітника. Пенсії при(

ватних підприємців і власників підприємств повністю

підпадають під цю категорію. У схемі пенсійного забез(

печення третього рівня використовуються встановлені

розміри внесків. Переказ коштів з боку пенсійних

фондів за кордон практично неможливий.

Отже, головна перевага пенсійної системи Голландії

полягає в змішаному фінансуванні, яке грунтується на

трьох основних складових пенсійної системи, а саме: дер(

жавне пенсійне забезпечення, яке є базовим, професійне

пенсійне забезпечення, яке носить додатковий характер, і

індивідуальне пенсійне забезпечення. У Голландії у чо(

ловіків і жінок однаковий пенсійний вік — 65 років. Будь(

який громадянин (будь то вчитель або домогосподарка),

який досяг цього віку, має право отримувати базову дер(

жавну пенсію — 650 євро. Причому тільки один фактор

впливає на різницю в розмірі пенсії: самотні пенсіонери

отримують на 20—30% більше, ніж літні подружні пари.

Як правило, до базової пенсії держава додає від 70 до 110

євро. Ця сума залежить від деяких соціальних умов, наяв(

ності у пенсіонера дітей, стану його здоров'я і т.д. Пенсію

роботодавця можна розглядати як доповнення до базової

пенсії. Роботодавці не зобов'язані перед державою укла(

дати договори про формування майбутньої пенсії зі свої(

ми працівниками. Але якщо укладення договору відбуло(

ся, роботодавець повинен дотримуватися законодавства.

Для гарантії збереження грошей є обов'язкове перестра(

хування пенсій. У разі виникнення бажання громадянин

Голландії може самостійно збирати кошти на свою май(

бутню пенсію. Це робиться за допомогою страхування в

надійній страховій компанії.

Наступною країною, на особливості пенсійної систе(

ми якої слід звернути увагу, є Сполучені Штати Америки

(далі — США). Система пенсійного забезпечення у США

хоч і не ідеальна, але вважається однією з найдосконалі(

ших у світі, а розмір пенсій — вище, ніж у середньому в

європейських країнах. У США діють як державні, так і при(

ватні пенсійні системи. Завдяки цьому американці можуть

дозволити собі не одну, а три види пенсій: державну, при(

ватну корпоративну за місцем роботи і приватну індивіду(

альну шляхом відкриття особистого пенсійного рахунку,

вік з якого можливий вихід на пенсію як в чоловіків, так

і жінок припадає на 65,5 років.

Перший рівень — це солідарна система застосування

якої передбачає, що пенсіонери отримують не власні гроші,

а гроші нині працюючих платників податків і зборів. Таким

чином, розподільча система являє собою спадкоємність

поколінь. Принцип наступності поколінь — соціальний, а не

економічний, він реалізується в обов'язковому порядку і

може повноцінно працювати тільки на державному рівні і

лише з позитивною демографічною динамікою. Суть цієї

системи в тому, що надходження до пенсійних фондів у

вигляді зборів на пенсійне страхування, майже не затри(

муючись на пенсійних рахунках, надходять у розпоряджен(

ня пенсіонерів у вигляді щомісячних пенсійних виплат. Та(

ким чином, забезпечуються гарантовані виплати пенсій у

встановлених обсягах.

Другий рівень — це накопичувальні пенсійні систе(

ми. Якщо головна державна пенсійна програма носить

розподільчий характер і виконує насамперед соціаль(

ну функцію, то всі інші пенсійні системи, що існують в

США, побудовані за накопичувальним принципом. Тому

відповідні пенсійні фонди є найбільшим джерелом дов(

гострокових інвестицій в економіку. До накопичуваль(

них систем відносяться як державні, так і приватні

пенсійні програми. Державні накопичувальні програми

призначені для забезпечення державних службовців і

посадових осіб місцевих органів влади. Федеральні

програми охоплюють головним чином урядових чинов(

ників і військовослужбовців.

Існують два види накопичувальних пенсійних програм:

з встановленими виплатами (defined benefit plan) і вста(

новленими внесками (defined contribution plan). Перший

вид гарантує учасникам фіксований розмір пенсії, який

для кожного працівника визначається з урахуванням роз(

міру заробітної плати і стажу роботи в компанії. Як пра(

вило, програми з визначеними виплатами формують фон(

ди за рахунок відрахувань з підприємців, а самі наймані

працівники внески в ці фонди не платять.

Однак в останні 20—30 років у приватному секторі

економіки розвивалися програми з конкретно визначеним

внеском. Ці пенсійні програми зазвичай фінансуються
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підприємцями і найманими працівниками в рівних частках.

При цьому кожен учасник має рахунок у пенсійному фонді

і може вибирати між різними інвестиційними програмами,

що пропонуються керуючими компаніями. Таким чином,

працівник сам несе відповідальність за результати і до пев(

ної міри сам визначає розмір майбутніх пенсійних виплат.

Щодо державних пенсій то відрахування в держав(

ний пенсійний фонд вносяться у рівній частині за став(

кою 7,65% працівниками та роботодавцями, але тільки

в межах 65,4 тис. доларів на рік. Особи, що займаються

індивідуальною трудовою діяльністю, сплачують за себе

одночасно як за співробітника і як роботодавця —

15,3%. Приблизно п'ята частина цих коштів йде на ра(

хунок медичного страхування вся решта до пенсійного

фонду.

Право на пенсію у громадян США виникає з 65,5 років

незалежно від статі, а у разі інвалідності — дещо раніше,

але кожен недопрацьований рік "з'їдає" близько 7% пенсії.

А якщо страховий стаж менше 10 років — пенсія не при(

значається взагалі, хоча залишається можливість зверну(

тися до держави за отриманням допомоги по бідності. У

найближчі роки пенсійний вік для американців зросте до

67 років. У розрахунку пенсії враховуються страховий

стаж, розмір страхових внесків і показники інфляції. Се(

редня державна пенсія в США становить 1100—1200 до(

ларів на місяць. У цілому система побудована таким чи(

ном, що на більш(менш пристойну пенсію можна розрахо(

вувати в разі, якщо маєш страховий стаж 38 або більше

років.

Останнім часом солідарна пенсійна система зазнає

труднощів через зростання кількості пенсіонерів до 1 на

3 працюючих, тоді як на момент введення пенсій за віком

у 1935 році на 1 пенсіонера припадало 65 працюючих (для

порівняння, в Україні це співвідношення становить при(

близно 1:1). Після настання пенсійного віку людина має

право на одержання пенсії, при цьому може зняти всі кош(

ти, витративши їх на лікування, туризм або подарувавши

нащадкам. Щоправда, в такому разі виплати припиняють(

ся, і пенсійний рахунок закривається.

Третій рівень — це особисті пенсійні рахунки. Крім

участі в групових пенсійних програмах, організованих за

місцем роботи, кожен американець може відкрити і свій

особистий пенсійний рахунок — IRA (individual retirement

account). Порядок відкриття та ведення цих рахунків та(

кож строго регулюється американським законодавством.

Неоподатковувані ліміти щорічних внесків на IRA обмежені

верхньою межею в 2 тис. доларів. Кошти з рахунку можна

зняти тільки після досягнення 59,5 років або пізніше, але в

79,5 років рахунок закривається в обов'язковому поряд(

ку. З іншого боку, він може бути відкритий навіть для но(

вонародженої дитини.

За весь час накопичення коштів на IRA податки по ним

не сплачуються, проте в момент їх зняття і закриття рахун(

ку з накопиченої суми віднімається прибутковий податок.

Зазвичай пенсійні рахунки відкриваються в комерційних і

ощадних банках, пайових фондах, страхових компаніях.

Рахунок у будь(який момент за бажанням власника, може

бути переведений з одного місця в інше. Також за бажан(

ням власника рахунку він може сам приймати інвестиційні

рішення (тобто планувати найбільш вигідне розміщення

накопичених коштів) або довірити управління рахунком

фінансовим організаціям [16].

Отже, у Сполучених Штатах Америки діють одночас(

но 3 рівні пенсійного забезпечення: державне, яке гаран(

товане урядом; приватне корпоративне, фінансування яко(

го забезпечує роботодавець; приватне індивідуальне, шля(

хом відкриття працівником особистих пенсійних рахунків

у банках, пайових фондах, страхових компаніях. Саме зав(

дяки використанню всіх зазначених систем громадяни

можуть отримати належний пенсійний захист, а уряд США

вирішити відразу кілька найважливіших завдань: гаранту(

вати мінімальний пенсійний захист для всіх громадян пен(

сійного віку; забезпечити здорову конкуренцію серед фе(

деральних, інших громадських, а також приватних суб'єктів

пенсійного страхування; забезпечити змагальність робо(

тодавців за кращих фахівців шляхом пропозиції кращих

умов пенсійного забезпечення; стимулювати громадян з

перших років трудової кар'єри дбати про власну забезпе(

чену старість; дати можливість старшим поколінням запо(

вісти чи подарувати власні заощаджені пенсійні накопичен(

ня своїм нащадкам; забезпечити потужний внутрішній інве(

стиційний ресурс.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Провівши детальний аналіз позитивного досвіду

провідних країн світу у побудові дієвої пенсійної сис(

теми можемо зазначити, що в більшості провідних

країн світу діють багатокомпонентні пенсійні системи,

що складаються з трьох рівнів: державне пенсійне за(

безпечення (солідарна система), але вона дуже чут(

лива до демографічних змін,  а саме: змін сп ів(

відношення між працездатним і непрацездатним на(

селенням у залежності від складу вікових груп; про(

фесійне пенсійне забезпечення (накопичувальна сис(

тема); індивідуальне пенсійне забезпечення (на основі

страхових, накопичувальних внесків). Два останні

рівні пенсійних систем менш чутливі до демографіч(

них впливів.

Щодо України, то діюча пенсійна система України (со(

лідарна система) завдяки негативному демографічному

показнику є надзвичайно дотаційною та ледве вирішує пер(

ше завдання — мінімальний пенсійний захист громадян.

Інші рівні пенсійного забезпечення практично не діють,

тому необхідне реформування пенсійної системи шляхом

введення в дію накопичувальної та індивідуальної систем

пенсійного забезпечення. Крім того, потрібно провести

дієві заходи, покликані подолати монополізацію пенсійної

системи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Потреба в державному регулюванні суспільно(по(

літичних явищ у контексті забезпечення національної

безпеки України формується в умовах змін зовнішньо(

го та внутрішнього безпекового середовища. Вивчення

сучасних тенденцій політичного протиборства, зарубі(

жного та вітчизняного досвіду забезпечення національ(

ної безпеки в умовах зовнішнього інспірування соціаль(

них конфліктів дозволяє констатувати, що суспільно(

масові явища можуть використовуватися як дестабілі(

зуючий чинник суспільно(політичної системи.
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У статті запропоновано авторське визначення поняття "політика державного регулювання
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ки, а саме: правовий; інституційний; організаційний; механізм розвитку; механізм прямого дер�
жавного регулювання суспільно�масових явищ, що включає в себе механізм правового регу�
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маційний механізм.

The author proposes an author's definition of the concept of "the policy of state regulation of social�
mass phenomena in the interests of ensuring national security", as well as a functional model of its
creation system. The structural elements of the complex mechanism of state regulation of social�
mass phenomena in the interests of ensuring national security are definis, namely: legal; institutional;
organizational; development mechanism; the mechanism of direct state regulation of social�mass
phenomena, which includes the mechanism of legal regulation, the motivational mechanism, the
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Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле(

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження проблем теорії та практики

державного регулювання суспільно(масових явищ у

контексті забезпечення національної безпеки для по(

треб сучасної Української держави.

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко(

вих публікацій можна зробити висновок про те, що пи(

тання використання суспільно(масових явищ в якості

дестабілізуючого чинника суспільно(політичної систе(

ми певною мірою розглядали такі автори, як: Ш. Ейзен(
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штадт [1], Н. Орєховська [2], Е. Люттвак [3], А. Князєв

[4], Б. Мухамеджанов [5], М. Петров [6], Дж. Шарп [7],

А. Байгушкін, Н. Загладін, В. Катагаров [8]. Проте ак(

туальним проблемам профілактики та протидії загро(

зам національній безпеці пов'язаними із суспільно(ма(

совим чинником присвячено обмаль наукових праць

вітчизняних дослідників, а саме: Г. Почепцова [9], О. Лит(

виненка [10], О. Руденко [11], М. Шевченка та О. Дави(

денка [12].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Враховуючи обмаль праць, в яких розглядаються ак(

туальні проблеми профілактики та протидії загрозам на(

ціональній безпеці пов'язаними із суспільно(масовим чин(

ником, маємо констатувати, що на сьогодні відсутні праці

з державного управління в яких би розглядалися питання

розробки структурно(функціональної моделі державно(

го регулювання суспільно(масових явищ у контексті забез(

печення національної безпеки з урахуванням трансфор(

мацій інституційного середовища безпеки України.

Саме тому метою статті є визначення структурних

елементів комплексного механізму реалізації політики

державного регулювання суспільно(масових явищ в

інтересах забезпечення національної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Держава є основним регулятивним інститутом у

будь(якому суспільстві, за допомогою якого задоволь(

няються потреби суспільства в інтегрованості й органі(

зованості.

Змістовна частина державного регулювання знач(

ною мірою пов'язана з цілепокладанням, яке можна

представити за допомогою "дерева" цілей:

ціль — 1 для організаційної системи "держава" —

підвищити якість життя населення країни до світових

стандартів;

ціль — 2 для суб'єкта управління (влади) — ство(

рення умов для максимального рoзкриття духовних і

фізичних здібностей населення країни для досягнення

цілeй держави;

ціль — 3 для об'єкта управління (індивіда і суспіль(

ства) — гармонізувати розвиток особистості, який би

поєднував права і обов'язки людини і громадянина [13,

с.180].

У рамках телеологічного підходу розглянемо питан(

ня державного регулювання суспільно(масових явищ в

інтересах забезпечення національної безпеки.

Варто зазначити, що масова політична поведінка як

різновид масової соціальної поведінки посідає особли(

ве місце серед об'єктів публічного управління, оскільки

в ній найбільш яскраво віддзеркалюється наявне на да(

ний час відношення чисельно масштабних груп грома(

дян до влади. На думку В. Токовенко, формами масо(

вої політичної поведінки є:

явка на виборчі дільниці;

голосування за певних кандидатів та певні партії й

політичні об'єднання;

участь у політичних демонстраціях, мітингах, зуст(

річах з політиками;

участь у страйках;

членство в політичних рухах, партіях тощо [14, с.

198].

Державний вплив на масову політичну поведінку є

цілісним процесом і може здійснюватися по(різному.

Ядром цього процесу є політичне керівництво, що за(

безпечується державними політичними діячами, які пе(

ребувають на даний момент при владі. Інформаційне та

виконавче забезпечення діяльності політиків здійс(

нюється апаратом державного управління, провладно

орієнтованими партіями, засобами масової інформації

та науково(дослідними установами. Водночас на масо(

ву політичну поведінку також здійснюється вплив з боку

опозиційних політичних сил. Є сенс зауважити, що межі

державного впливу на масову політичну поведінку об(

межені нормами плюралізму і наявністю у громадян

достатньо широких демократичних свобод на політич(

не самовираження.

Зазначені компоненти державного впливу на масо(

ву політичну поведінку, виступають різними складови(

ми і рівнями єдиного процесу, а саме:

встановлення правового поля для масової політич(

ної поведінки;

моніторинг наявної в суспільстві масової політичної

поведінки;

адміністративний контроль та адміністративне сан(

кціонування масової політичної поведінки (дозвіл

мітингів, зборів, демонстрацій, державна реєстрація

партій, суспільних організацій тощо);

аналіз причин наявної масової політичної поведін(

ки та прогноз тенденцій її розвитку;

прийняття рішень щодо засобів та методів впливу

на масову політичну поведінку;

управління масової політичною поведінкою шляхом

здійснення інформаційного впливу;

управління масовою політичною поведінкою шля(

хом застосування сили (чи загрози її застосування);

організаційна підтримка масових політичних акцій

шляхом надання приміщень та інших умов для прове(

дення масових акцій;

матеріальна та фінансова підтримка сприятливих з

державної точки зору масових політичних акцій та рухів

[14, с. 201—202].

Основоположною ідеєю державно(регулюючого

впливу на масову політичну поведінку є формування

відповідної масової політичної свідомості. Причому, як

свідчить історична практика, застосування силових ме(

тодів управління масовою політичною поведінкою є ви(

мушеним за умов, коли політичний вплив на свідомість

громадян не дав бажаного ефекту [14, с. 206; 15; 16].

Варто зауважити, що до суспільно(масових явищ

також відносяться мирні зібрання вболівальників на

спортивних змаганнях, шанувальників на концертах,

учасників народних гулянь тощо. За певних умов, мо(

жуть мати місце порушення громадської безпеки, які в

кінцевому підсумку провокують загрози публічній без(

пеці й навіть загрози національній безпеці. Відповідно,

основоположною ідеєю державно(регулюючого впли(

ву на масову соціальну поведінку є формування відпо(

відної масової правової свідомості як запоруки запобі(

гання протиправних діяння під час мирних зібрань.

Враховуючи викладене, пропонуємо під поняттям

"політика державного регулювання суспільно(масових
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явищ в інтересах забезпечення національної безпеки"

розуміти діяльність органів державної влади, яка в рам(

ках чинного законодавства спрямована на формування

відповідної масової політичної свідомості та правової

свідомості як системної основи профілактики загроз

публічній безпеці, запобігання протиправній поведінці

та збереження життя і здоров'я учасників протестних

акцій або мирних зібрань.

Функціональну модель системи творення політики

державного регулювання суспільно(масових явищ про(

понуємо представити сукупністю механізмів розробки

та реалізації (впровадження) політики, інформаційно(

аналітичного забезпечення.

Механізм розробки політики державного регулю(

вання суспільно(масових явищ в інтересах забезпечен(

ня національної безпеки структурно включає в себе па(

кет концептуально(настановчих документів, норматив(

но(правову базу, систему прийняття рішень, систему

програмно(цільового планування у сфері національної

безпеки.

Механізм реалізації (впровадження) політики дер(

жавного регулювання суспільно(масових явищ в інте(

ресах забезпечення національної безпеки — це склад(

на система соціальних засобів, які призначені для втілен(

ня концептуальних ідей стабільного суспільства в умо(

вах протікання процесів суспільно(масового характеру

в реальну практику забезпечення національної безпе(

ки. Цей механізм структурно включає в себе комплекс

органів державної влади та посадових осіб, а також

інститути громадянського суспільства, діяльність яких

спрямована на досягнення цілей поставлених у програмі

політики національної безпеки.

Механізм інформаційно(аналітичного забезпечення

політики державного регулювання суспільно(масових

явищ в інтересах забезпечення національної безпеки

структурно включає в себе комплекс органів, що орга(

нізовують, проводять моніторинг та аналіз внутрішнього

і зовнішнього безпекового середовища країни в кон(

тексті досягнення цілей поставлених у програмі зазна(

ченої політики.

У процесі обгрунтування та розробки механізмів

реалізації політики державного регулювання суспільно(

масових явищ в інтересах забезпечення національної

безпеки вважаємо за необхідне посилатися не лише на

механізми державного управління, а й механізми дер(

жави, які визначаються як система всіх державних

органів, які здійснюють завдання держави і реалізують

функції у сфері управління суспільством [17].

При розробці механізмів реалізації політики дер(

жавного регулювання суспільно(масових явищ в інте(

ресах забезпечення національної безпеки слід врахо(

вувати також взаємовідносини політичного керівницт(

ва та державного управління, які сьогодні розглядають(

ся фахівцями у контексті різних методологічних підхо(

дів, оскільки вони багато у чому впливають на визна(

чення загальних цілей та завдань державного управлін(

ня, структурне становлення системи його органів, ди(

ференціювання їх функцій та діяльності інших учасників

процесу формування та реалізації політики національ(

ної безпеки.

Аналіз наукової літератури [17—20] дозволяє кон(

статувати, що визначення сутності складових комплек(

сного механізму реалізації політики державного регу(

лювання суспільно(масових явищ в інтересах забезпе(

чення національної безпеки доцільно здійснювати з по(

зицій системного підходу як фундаментального у теорії

державного управління.

Комплексний механізм реалізації політики держав(

ного регулювання суспільно(масових явищ в інтересах

забезпечення національної безпеки має бути побудова(

ний як відносно самостійна система. Тобто необхідно

визначити його структуру, встановити взаємозв'язок між

елементами, проаналізувати їх функції та спроможність

діяти цілеспрямовано зі своїми особливостями. Це доз(

воляє розробити його як результативний спосіб пізнан(

ня реальної дійсності суспільно(масових явищ й науко(

во обгрунтованого державно(регулюючого впливу на

процеси, які відбуваються у сфері масової соціальної

поведінки, що відповідає вимогам системного підходу.

На основі теоретико(методологічних засад визна(

чення та функціонування механізмів державного управ(

ління, логіки формування взаємозв'язку ключових

дефініцій політики національної безпеки, визначимо

основні складові комплексного механізму реалізації

політики державного регулювання суспільно(масових

явищ в інтересах забезпечення національної безпеки.

Комплексний механізм реалізації політики держав(

ного регулювання суспільно(масових явищ в інтересах

забезпечення національної безпеки має декілька основ(

них складових, що представляють собою окремі меха(

нізми, об'єднані в систему правових, інституційних,

організаційних, фінансових та соціально(психологічних

засобів, які повинні використовуватись у комплексі, що

й забезпечить досягнення цілей державної політики на(

ціональної безпеки, сприятиме підвищенню її ефектив(

ності.

1. Правовий механізм формується, виходячи з того,

що на створення та розвиток нормативно(правової бази

політики державного регулювання суспільно(масових

явищ в інтересах забезпечення національної безпеки,

безумовно, здійснюють вплив різноманітні чинники,

серед яких такі:

особливості вихідного правового поля;

політичний режим в державі;

панівний тип комунікації;

особливості стану соціально(економічних умов краї(

ни в цілому;

рівень розвитку громадянського суспільства.

Правові засади у сфері політики державного регу(

лювання суспільно(масових явищ в інтересах забезпе(

чення національної безпеки встановлюють такі норми і

правила: суб'єктів політики державного регулювання

суспільно(масових явищ, їх статус, функції і компетен(

цію (предмет управлінського впливу, права та обов'яз(

ки, форми і методи діяльності), структуру і характер

взаємовідносин; порядок формулювання мети, цілей та

завдань політики державного регулювання суспільно(

масових явищ в інтересах забезпечення національної

безпеки; принципи побудови та функціонування держав(

но(управлінських інститутів; форми, умови, порядок

виникнення, зміни та припинення відносин між суб'єкта(

ми та об'єктами політики державного регулювання су(

спільно(масових явищ; сукупність правових інструментів

для гарантування суб'єктами політики державного ре(



129

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

гулювання суспільно(масових явищ реалізації націо(

нальних інтересів; правові засоби, які визначають юри(

дичні технології: заборони, терміни, процедури та ін.;

методи адміністрування та засоби впливу, заходи відпо(

відальності тощо.

Правові норми, регламентуючи всі відносини, що

виникають у ході формування та реалізації політики

державного регулювання суспільно(масових явищ в

інтересах забезпечення національної безпеки, визнача(

ють тим самим, правове середовище та правовий інстру(

ментарій діяльності системи органів державного управ(

ління, а також інших суб'єктів, які залучаються до цьо(

го процесу.

Відзначимо, що основними властивостями право(

вого механізму є його зв'язок з конкретною ціллю та

системна природа, що передбачає не автоматичне

об'єднання нормативно(правових актів стосовно обра(

ної сфери регулювання (у даному випадку — політики

державного регулювання суспільно(масових явищ в

інтересах забезпечення національної безпеки), а їх

організовану і взаємопов'язану сукупність, спромож(

ну забезпечити досягнення поставленої мети шляхом

законної реалізації суб'єктами національної безпеки

визначених в чинному законодавстві національних інте(

ресів.

2. Інституційний механізм реалізації політики дер(

жавного регулювання суспільно(масових явищ в інте(

ресах забезпечення національної безпеки структурно

включає в себе органи державного управління, що опі(

куються питаннями забезпечення публічної безпеки, які

поділяються на органи загальної компетенції (цент(

ральні та місцеві органи державної влади, органи місце(

вого самоуправління та їх виконавчі органи) та органи

спеціальної компетенції (органи державної виконавчої

влади, для яких забезпечення публічної безпеки є ос(

новним завданням).

3. Організаційний механізм забезпечує функціону(

вання суб'єктів політики державного регулювання су(

спільно(масових явищ в інтересах забезпечення націо(

нальної безпеки, тобто являє собою сукупність правил

і процедур щодо: організації виконання органами вико(

навчої влади стратегії національної безпеки тощо;

організації моніторингу та прогнозування загроз

публічній безпеці тощо; організації програмно(цільово(

го планування, розподілу та використання ресурсів си(

стем забезпечення публічної безпеки як підсистеми си(

стеми забезпечення національної безпеки тощо; орга(

нізації виконання функціональних завдань та коорди(

нації дій між державними інститутами, що забезпечують

реалізацію національних інтересів на рівні заходів та ад(

міністративно(правових режимів; організації виконан(

ня функціональних завдань системою правоохоронних

органів та спецслужб, що мають право на оперативно(

розшукову діяльність; організації виконання функ(

ціональних завдань системою державних (недержав(

них) наукових центрів та вищих навчальних закладів, що

здійснюють підготовку фахівців для відповідних струк(

тур; координації дій між державою та неформальними

об'єднаннями громадян (політичними партіями, гро(

мадськими рухами, соціальними верствами та етнічни(

ми угрупованнями) в інтересах забезпечення національ(

ної безпеки; організації консультування і громадсько(

го обговорення проектів документів щодо реалізації

політики державного регулювання суспільно(масових

явищ в інтересах забезпечення національної безпеки,

моніторингу їх виконання, наданням і збиранням відпо(

відної інформації; організації інформаційного супро(

водження політики державного регулювання суспільно(

масових явищ; організації контролю результатів реалі(

зації політики державного регулювання суспільно(ма(

сових явищ.

4. Механізм розвитку передбачає програмно(цільо(

ве планування розвитку комплексного механізму реа(

лізації політики державного регулювання суспільно(

масових явищ в інтересах забезпечення національної

безпеки. Відповідний механізм включає в себе: ме(

ханізм гнучкої перебудови системи цілей (виокремлен(

ня пріоритетів) з урахуванням змін в безпековому се(

редовищі; механізм посилення організаційного потен(

ціалу всього комплексного механізму за рахунок рац(

іоналізації його структури; механізм взаємодії та взає(

мопроникнення суб'єктів забезпечення національної

безпеки.

5. Механізм прямого державного регулювання су(

спільно(масових явищ в інтересах забезпечення націо(

нальної безпеки включає комплекс взаємопов'язаних

механізмів, а саме:

механізм правового регулювання включає комплекс

взаємопов'язаних юридичних засобів, які втілені на нор(

мативному рівні, необхідні та достатні для досягнення

цілей у сфері публічної безпеки. Можна виділити такі

основні елементи правового регулювання: норми пра(

ва, правовідносини, реалізація прав та обов'язків, за(

ходи відповідальності, популяризація знань чинного

законодавства тощо. Відповідний механізм можна виз(

начити як юридичну технологію, що дає змогу досягти

поставлених цілей у сфері публічної безпеки, тобто

ефективності та результативності. Як і будь(який інший

управлінський процес, правове регулювання спрямова(

не на оптимізацію, дієвість правової норми, з метою

забезпечення режиму безпеки;

мотиваційний механізм передбачає створення спо(

нукальних стимулів до вибору альтернативи масової

соціальної поведінки, яка не створює загроз націо(

нальній безпеці;

механізм контролю за діяльністю неформальних

об'єднань громадян (політичними партіями, громадсь(

кими рухами, соціальними верствами та етнічними угру(

пованнями) в інтересах забезпечення національної без(

пеки;

механізм адміністративного регулювання, що перед(

бачає в рамках чинного законодавства встановлення

обмежень на діяльність суспільних рухів, політичних

партій, які створюють загрози національній безпеці;

силовий механізм, що передбачає блокування або

супроводження суспільно(масових явищ за участю де(

структивних сил, які створюють загрози національній

безпеці.

6. Механізм непрямого державного регулювання

суспільно(масових явищ в інтересах забезпечення на(

ціональної безпеки включає комплекс взаємопов'яза(

них механізмів, а саме:

економічний механізм, який реалізовується у вигля(

ді державної фінансової підтримки органів державно(
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го управління, що опікуються питаннями забезпечення

національної безпеки та інших джерел фінансування

передбачених на законодавчому рівні, а також встанов(

лення фінансових обмежень на діяльність суспільних

рухів, політичних партій, які створюють загрози націо(

нальній безпеці;

інформаційний механізм, який реалізовується за

допомогою інформаційно(пропагандистського за(

безпечення державного регулювання суспільно(ма(

сових явищ в інтересах національної безпеки, що пе(

редбачає поширення ідей стабільності, неконфрон(

таційного, демократичного типу суспільних відносин

тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:

1. Запропоновано авторське визначення поняття

"політика державного регулювання суспільно(масових

явищ в інтересах забезпечення національної безпеки".

Під останньою пропонуємо розуміти діяльність органів

державної влади, яка в рамках чинного законодавства

спрямована на формування відповідної масової пол(

ітичної свідомості та правової свідомості як системної

основи профілактики загроз публічній безпеці, запоб(

ігання протиправній поведінці та збереження життя і

здоров'я учасників протестних акцій або мирних

зібрань.

2. Функціональну модель системи творення політи(

ки державного регулювання суспільно(масових явищ

пропонуємо представити сукупністю механізмів розроб(

ки та реалізації (впровадження) політики, інформацій(

но(аналітичного забезпечення.

3. Комплексний механізм реалізації політики дер(

жавного регулювання суспільно(масових явищ в інте(

ресах забезпечення національної безпеки має декіль(

ка основних складових, що представляють собою ок(

ремі механізми, а саме: 1) правовий; 2) інституційний;

3) організаційний; 4) механізм розвитку, який струк(

турно включає в себе механізм гнучкої перебудови

системи цілей (виокремлення пріоритетів), механізм

посилення організаційного потенціалу всього комп(

лексного механізму, механізм взаємодії та взаємоп(

роникнення суб'єктів забезпечення національної без(

пеки; 5) механізм прямого державного регулювання

суспільно(масових явищ, що включає в себе комплекс

взаємопов'язаних механізмів, а саме: механізм пра(

вового регулювання, мотиваційний механізм, ме(

ханізм контролю за діяльністю неформальних об(

'єднань громадян, механізм адміністративного регу(

лювання, силовий механізм; 6) механізм непрямого

державного регулювання суспільно(масових явищ,

що включає в себе комплекс взаємопов'язаних ме(

ханізмів, а саме: економічний механізм, інформацій(

ний механізм.

Перспективним напрямом подальших досліджень

вбачається в оцінці складових комплексного механізму

державного регулювання суспільно(масових явищ в

інтересах забезпечення національної безпеки України,

що є окремою складною темою і потребує ретельного

дослідження, що автор і ставить за мету під час подаль(

шої роботи у цій сфері.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера забезпечення національної безпеки і оборо(

ни є важливою ланкою в системі взаємодії інституцій

громадянського суспільства та держави. Тому в де(
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INVESTIGATION OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS TO IMPLEMENT THE EFFICIENT PUBLIC
CONTROL BY ACTIVITY OF THE COMPOSITION OF THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR
OF UKRAINE

У статті зазначено, що сфера забезпечення національної безпеки і оборони є важливою ланкою
в системі взаємодії інституцій громадянського суспільства та держави. Наголошено, що грома�
дянське суспільство є ключовим "агентом" у зміцненні прав та можливостей громадян, забезпе�
ченні політичної підзвітності, у тому числі у сфері національної безпеки і оборони. Обгрунтовано,
що у демократичних країнах ключовою складовою державної політики національної безпеки є гро�
мадський контроль за діяльністю сектору безпеки і оборони, а дієвість та ефективність діяльності
інститутів громадянського суспільства за процесом формування та реалізації політики безпеки є
важливим індикатором стану демократичного розвитку кожної держави. Зазначено, що відмова
від комунікації з громадянським суспільством та його відсторонення від формування політики на�
ціональної безпеки перетворює громадський сектор на альтернативу та конкурента владного сек�
тору як у безпековій, так і в соціальній і політичній сферах, негативно впливає на рівень підтримки
владних інститутів з боку населення, підриває легітимність публічних державно�управлінських
рішень та знижує готовність населення до їх виконання.

The article states that the sphere of ensuring national security and defense is an important link in the
system of interaction between civil society and state institutions. It was emphasized that civil society is a
key "agent" in strengthening the rights and opportunities of citizens, ensuring political accountability,
including in the field of national security and defense. It is substantiated that in democratic countries,
the key component of the state policy of national security is the public control over the activity of the
security and defense sector, and the effectiveness and efficiency of the activities of civil society institutions
in the process of formation and implementation of security policy is an important indicator of the state of
democratic development of each state. It is proved that the refusal to communicate with civil society and
its removal from the formation of a national security policy transforms the public sector into an alternative
and a competitor of the power sector both in the security and social and political spheres, negatively
affects the level of support of power institutions by the population, undermines the legitimacy of public
government decisions and reduces readiness of the population to implement them.

Ключові слова: державне управління, національна безпека, сектор безпеки і оборони, демократичний

цивільний контроль, громадський контроль.

Key words: public administration, national security, security and defense sector, democratic civil control, public
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мократичних країнах ключовою складовою політики за(

безпечення національної безпеки є громадський конт(

роль за діяльністю складових сектору безпеки і оборо(

ни, а ефективність діяльності інститутів громадянсько(
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го суспільства за процесом формування та реалізації

державної політики безпеки і оборони є важливим інди(

катором демократичного розвитку держави.

Очевидно, що вплив громадських інститутів на дер(

жавну політику в будь(якій сфері життєдіяльності су(

спільства залежить від загального рівня суспільної

організації, готовності та спроможності громадян та їх

об'єднань на практиці реалізувати задекларовані Кон(

ституцією демократичні права і свободи, що значною

мірою визначається фінансовою й організаційною не(

залежністю інститутів громадянського суспільства та на(

явністю механізмів впливу на формування та реаліза(

цію державою політики національної безпеки [1].

Отже, громадянське суспільство є ключовим "аген(

том" у зміцненні прав та можливостей громадян, забез(

печенні політичної підзвітності, у тому числі у сфері на(

ціональної безпеки і оборони. Гарантування безпеки

громадянам є одним із фундаментальних зобов'язань

держави. Кожна демократична держава зобов'язана га(

рантувати та забезпечувати безпеку на принципах ефек(

тивності, прозорості та відповідальності перед своїми

громадянами.

Стратегічні підходи до процесу розвитку сектору без(

пеки і оборони України закладено в Указі Президента

України № 92/2016 Про рішення Ради національної без(

пеки і оборони України від 4 берез. 2016 р. "Про Концеп(

цію розвитку сектору безпеки і оборони України, яка

спрямована на удосконалення системи демократичного

цивільного контролю над сектором безпеки і оборони [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню ролі та місця сектору безпеки і оборони в

українському суспільстві та процесу демократизації

армії приділялась увага в роботах С.І. Білоконя, І.В. Бі(

лана, О.Ф. Бєлова, В.П. Горбуліна, В.В. Говорухи, А.С. Гри(

ценка, А.В. Єрмолаєва, А.Б. Качинського, В.А. Ліпка(

на, О.В. Литвиненка, І.І. Мусієнка, О.В. Полторакова,

Л.В. Полякова, В.М. Рижих, А.І. Семенченка, М.В. Сі(

цінської, М.В. Сунгуровського, І.А. Храбана та ін.

Деякі аспекти практики регулювання цивільно(

військових відносин були предметом окремого розгля(

ду зарубіжних науковців, серед яких необхідно виділи(

ти таких учених, як: Х. Борн, О.А. Бабанов, О.Г. Воле(

водз, І. Коул, К. Кинцельбах, С. Ланн, І. Лей, Ф. Флурі,

С. Хантінгтон та ін.

Отже, говорячи про стан розробки наукових про(

блем, пов'язаних з громадським контролем за діяльні(

стю сектору безпеки і оборони, слід підкреслити, що

інтерес до зазначеної теми проявляється виключно для

вирішення окремих питань, тобто дослідження є безси(

стемними і фрагментарними. Тим часом виникають не(

гативні тенденції, що призводять до зниження автори(

тету та рівня довіри громадян до структур сектору без(

пеки і оборони.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розглянути правові механізми щодо

залучення громадянського суспільства до здійснення

ефективного громадського контролю за діяльністю

складових сектору безпеки і оборони.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Приділимо увагу розкриттю сутності громадського

контролю. Громадський контроль — це один із видів

соціального контролю за діяльністю органів державної

влади і місцевого самоврядування, який здійснюється

об'єднаннями громадян та самими громадянами і є важ(

ливою формою реалізації демократії та способом за(

лучення населення до управління суспільством та дер(

жавою [3].

Сьогодні залучення громадян, інститутів грома(

дянського суспільства до участі в процесі обговорення,

розробки, експертизи, прийняття та здійснення політич(

них і державно(управлінських рішень, що стосуються

суспільно значущих, групових та інших інтересів і по(

треб, реалізується органами влади не повною мірою, що

є свідченням слабкості демократичних процесів. Сис(

тема державної влади в Україні залишається непрозо(

рою та досить закритою і, по суті, ця непрозорість і за(

критість органів державної влади перетворилася в стри(

муючий фактор демократичного, соціально(економіч(

ного розвитку держави.

Згідно зі ст. 9 Закону України "Про основи на(

ціональної безпеки України" від 19 червня 2003 р.

№ 964(IV: "...громадяни України через участь у ви(

борах, референдумах та через інші форми безпосе(

редньої демократії, а також через органи держав(

ної влади та органи місцевого самоврядування, які

вони обирають, реалізують національні інтереси,

добровільно і в порядку виконання конституційних

обов'язків здійснюють заходи, визначені законодав(

ством України щодо забезпечення її національної

безпеки; як безпосередньо, так і через об'єднання

громадян привертають увагу суспільних і державних

інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних

сферах життєдіяльності країни; у законний спосіб і

законними засобами захищають власні права та інте(

реси, а також власну безпеку" [4].

Діяльність інституцій громадянського суспільства

створює можливість кожній людині впливати на про(

цеси, що відбуваються в державі. Через унікальну по(

зицію недержавних інституцій (основні ознаки якої:

перебування поза державним і комерційним сектора(

ми; переважно невеликий обсяг учасників; більш

тісний зв'язок із населенням за місцем проживання;

організаційна гнучкість тощо) вони стали потужним

чинником впливу на суспільно(політичний процес у

країні.

Сьогоднішній рівень демократизації суспільства є

прямо пропорційним розвиткові недержавних інституцій

(інституцій громадянського суспільства), основними

завданнями яких є здійснення демократичного ци(

вільного контролю над сектором безпеки і оборони в

Україні.

У державах зі сталою демократичною системою

державного управління громадянське суспільство в рег(

ламентованому законодавством форматі реалізує функ(

ції контролю за процесом прийняття державно(управ(

лінських рішень та поточною діяльністю структур сек(

тору безпеки за такими напрямами:

— політичному — відповідність діяльності посадо(

вих осіб держави цілям, принципам та механізмам дер(
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жавної політики у сфері забезпечення національної без(

пеки, визначеними Конституцією України та чинним за(

конодавством;

— правовому — підготовка законодавчих актів,

міжнародних договорів та угод;

— фінансовому — контроль бюджетних витрат, рух

та розподіл коштів, поточні та додаткові витрати;

— управлінському — відповідність внутрішньої

організації й режиму функціонування національному за(

конодавству.

За умов розвиненої демократії саме громадянське

суспільство виступає ініціатором удосконалень та де(

мократичним контролером основних напрямів держав(

ної політики з питань національної безпеки. Серед них:

— створення дієвих, у тому числі судових, ме(

ханізмів захисту конституційних прав людини та основ(

них свобод;

— забезпечення політичної стабільності, грома(

дянського миру та взаєморозуміння в суспільстві, за(

побігання проявам екстремізму;

— забезпечення прозорості в діяльності державних

органів, прийнятті державно(управлінських рішень,

інформованості населення, зміцнення на цій основі його

довіри до владних інституцій;

— формування й удосконалення політико(правових,

соціально(економічних та духовно(культурних засад

етнонаціональної стабільності, відпрацювання ефектив(

них механізмів узгодження інтересів етнічних спільнот

та розв'язання міжнаціональних суперечностей;

— забезпечення міжконфесійної стабільності та

запобігання конфліктним загостренням на релігійній

основі, недопущення протистояння різних церков, у

тому числі щодо розподілу сфер впливу на території

України [5].

Як суб'єкт демократичного цивільного контролю

над сектором безпеки і оборони на рівні інституцій

громадянського суспільства сьогодні можна розгля(

дати: органи місцевого самоврядування; органи са(

моорганізації населення; політичні партії; громадян

України та громадські організації; позасистемні еле(

менти. Їх діяльність має здійснюватися відповідно до

чинного законодавства України та на основі дотри(

мання таких основних принципів, як: законність; дот(

римання прав і свобод громадян; централізоване уп(

равління; координація та взаємодія із силовими струк(

турами; самостійність; відповідальність за забезпе(

чення національної безпеки; стимулювання суб'єктів;

компетентність; конфіденційність; корпоративна ети(

ка; ефективність.

Законом України "Про демократичний цивільний

контроль над Воєнною організацією і правоохоронни(

ми органами держави" у межах повноважень, визначе(

них Конституцією і законами України (ст. 18), органи

місцевого самоврядування [6]:

— контролюють хід допризовної підготовки, відбір

військовими комісіями громадян призовного віку на

військову службу;

— забезпечують виконання законодавства щодо

дотримання прав та соціальних гарантій громадян, які

можуть бути призвані на військову службу, перебува(

ють на військовій службі, звільнені з військової служ(

би, та членів їхніх сімей;

— сприяють розташованим на відповідній території

підрозділам Збройних Сил України та інших військових

формувань, правоохоронним органам у виконанні по(

кладених на них завдань;

— мають право заслуховувати доповіді посадових

осіб органів управління Збройних Сил України, інших

військових формувань, дислокованих на території ре(

гіону, про виконання вимог законодавства щодо право(

вого та соціального захисту громадян, які мають бути

призвані на військову службу, перебувають на військо(

вій службі, звільнених у запас чи відставку, пенсіонерів

та членів їхніх сімей;

— здійснюють контроль за дотриманням у розта(

шованих на території регіону військових частинах, орга(

нах та закладах Збройних Сил України, інших військо(

вих формувань, правоохоронних органах земельного,

податкового, господарського, трудового, житлового

законодавства та законодавства з питань охорони дов(

кілля;

— узгоджують — з точки зору забезпечення без(

пеки громадян — плани проведення на території регіо(

ну військових навчань та інших заходів, пов'язаних з уча(

стю і присутністю великої кількості людей;

— розробляють оперативні плани і забезпечують

взаємодію органів місцевого самоврядування, місцевих

державних адміністрацій і відповідних структур військо(

вого управління під час виконання завдань територіаль(

ної оборони;

— отримують від керівництва дислокованих на те(

риторії регіону військових частин і підрозділів Зброй(

них Сил України, інших військових формувань необхід(

ну інформацію про загрозу або масштаби забруднення

довкілля радіоактивними, отруйними та іншими небез(

печними речовинами внаслідок аварій на військових

об'єктах або з військовою технікою, а також щодо на(

явності й можливостей сил, засобів і ресурсів на підпо(

рядкованій території для організації узгоджених дій у

надзвичайних ситуаціях;

— інформують громадськість, у тому числі через за(

соби масової інформації, про свою діяльність у вирі(

шенні завдань, пов'язаних з національною безпекою і

обороною, боротьбою із злочинністю.

Законом України "Про місцеве самоврядування

в Україні" також визначаються досить широкі повно(

важення місцевих рад та їх виконавчих органів щодо

діяльності правоохоронних органів. Зокрема до вик(

лючної компетенції сільських, селищних, міських рад

віднесено: заслуховування звітів начальників органів

внутрішніх справ про стан боротьби зі злочинністю і

керівників місцевої поліції про стан громадської без(

пеки та охорони громадського порядку на відповід(

ній території; порушення перед відповідними ор(

ганами питання про звільнення з посад цих керів(

ників у разі визнання їхньої діяльності незадовіль(

ною [7].

У цілому можна констатувати, що органи місцевого

самоврядування є важливою інституцією громадянсь(

кого суспільства у сфері громадського контролю за

діяльністю складових сектору безпеки і оборони.

Згідно із ст. 19 Закону України "Про демократич(

ний цивільний контроль над Воєнною організацією і

правоохоронними органами держави" [6] громадянам
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України також надається право брати участь у

здійсненні цивільного контролю за сектором безпеки і

оборони як через громадські організації, членами яких

вони є, через депутатів представницьких органів влади,

так і особисто шляхом звернення до Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини та його пред(

ставника у справах захисту прав військовослужбовців

або до іншого державного органу в порядку, визначе(

ному Конституцією України (ст. 40) [8] та Законом Укра(

їни "Про звернення громадян" [9].

Щодо громадських організацій, то Конституція Ук(

раїни не передбачає їх права на здійснення громадсь(

кого контролю за діяльністю складових сектору безпе(

ки і оборони. Хоча громадським організаціям, зареєст(

рованим у встановленому порядку, гарантується відпо(

відно до Закону України "Про громадські об'єднання"

[10] і статутних положень можливість:

— запитувати та отримувати в установленому поряд(

ку від органів державної влади, у тому числі від органів

військового управління, інших організацій, підприємств

і установ, що належать до Воєнної організації держа(

ви, правоохоронних та інших органів інформацію, яка

не містить державної таємниці, з питань діяльності

Збройних Сил України, інших військових формувань,

правоохоронної діяльності;

— проводити наукові дослідження з проблем

військового будівництва, організації оборони, забезпе(

чення безпеки країни, боротьби із злочинністю, прово(

дити публічне обговорення їх результатів, створювати

для цього громадські фонди, центри, колективи екс(

пертів тощо;

— проводити громадську експертизу проектів за(

конів, рішень, програм, представляти свої висновки і

пропозиції відповідним державним органам для враху(

вання в ході реформування Збройних Сил України,

інших складових частин Воєнної організації та право(

охоронних органів держави;

— брати участь у громадських дискусіях та відкри(

тих парламентських слуханнях з питань реформування

і діяльності Збройних Сил України, інших ланок Воєн(

ної організації та правоохоронних органів держави,

проблем правового і соціального захисту військово(

службовців, членів їхніх сімей;

— знайомитися з умовами служби, життя і побуту

військовослужбовців;

— через суб'єктів права законодавчої ініціативи ви(

ступати із законодавчими ініціативами в галузі військо(

вого будівництва, правоохоронної діяльності, соціаль(

ного захисту військовослужбовців, пенсіонерів та членів

їхніх сімей [10].

Водночас Закон України "Про об'єднання грома(

дян", що регулює діяльність громадських організацій

країни, установлює, зокрема, їх право на отримання від

органів державної влади та органів місцевого самовря(

дування інформації, необхідної для реалізації їх цілей і

завдань, внесення пропозицій до органів влади та ін.

[11].

Відповідно до ст. 20 цього Закону для здійснення

цілей і завдань, визначених у статутних документах, за(

реєстровані об'єднання громадян користуються правом:

— виступати учасником цивільно(правових відно(

син, набувати майнові та немайнові права;

— представляти і захищати свої законні інтереси та

законні інтереси своїх членів (учасників) у державних

та громадських органах;

— брати участь у політичній діяльності, проводити

масові заходи (збори, мітинги, демонстрації);

— ідейно, організаційно та матеріально підтриму(

вати інші об'єднання громадян, що здійснюють свою

діяльність у сфері забезпечення безпеки, надавати до(

помогу в їх створенні;

— створювати установи та організації із забезпе(

чення безпеки;

— отримувати від органів державної влади й управ(

ління та органів місцевого самоврядування інформацію,

необхідну для забезпечення безпеки об'єкта;

— вносити пропозиції до органів влади й управлін(

ня, що стосуються покращення стану забезпечення без(

пеки;

— засновувати засоби масової інформації з метою

інформаційного забезпечення управління системою

безпеки [11].

Як суб'єкт забезпечення демократичного контро(

лю за безпековим сектором держави на рівні інсти(

туцій громадянського суспільства сьогодні є не(

обхідність розглядати політичні партії. Так, Закон

України "Про політичні партії в Україні" [12] гарантує

партіям свободу діяльності, що передбачає, зокрема:

можливість викладати публічно та обстоювати свою

позицію з питань державного і суспільного життя;

брати участь в обговоренні, оприлюднювати та об(

грунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів вла(

ди, використовуючи для цього державні та недер(

жавні засоби масової інформації; вносити до органів

державної влади та органів місцевого самоврядуван(

ня пропозиції, обов'язкові для розгляду цими орга(

нами. Це дає змогу партіям публічно висловлювати

оцінки діяльності безпекового сектору держави. Ре(

альні ж важелі громадського контролю за діяльністю

складових сектору безпеки і оборони політичні партії

можуть мати лише у разі, коли вони представлені у

відповідних органах державної влади тобто провлад(

ної коаліційної партії, тому громадський контроль над

сектором безпеки і оборони з боку опозиційних

партій є вкрай обмеженим.

За допомогою різних видів зворотного зв'язку, та(

ких як цивільні установи, засоби масової інформації,

офіційні та громадські форуми, інституції громадянсь(

кого суспільства можуть гарантувати, що силовий сег(

мент держави, який забезпечує безпеку і оборону, за(

лишається вірним своїм конституційним обов'язкам, не

зловживають наданими їм правами, а відкрито та про(

зоро здобувають найбільшу ефективність за рахунок

постійного контролю громадянського суспільства над

їх політикою і діями.

У демократичних країнах ключовою складовою дер(

жавної політики національної безпеки є громадський

контроль за діяльністю сектору безпеки і оборони, а

дієвість та ефективність діяльності інститутів грома(

дянського суспільства за процесом формування та реа(

лізації політики безпеки є важливим індикатором стану

демократичного розвитку кожної держави.

Сучасна роль громадянського суспільства у нагляді

за сектором безпеки і оборони може розглядатися як
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засіб зміцнення демократичних процесів шляхом за(

лучення громадян до політичного життя держави. По(

вноваження інституцій громадянського суспільства в

поліпшенні якості життя повинні зачіпати не тільки

сферу політики, а й обов'язково сферу національної

безпеки.

Як за демократичної, так і за недемократичної дер(

жавної влади політика безпеки і оборони історично

складалася як прерогатива провладних політичних еліт,

промисловців і бізнесменів, які отримували власну ви(

году, впливаючи на політиків, державних службовців та

керівників системи державної безпеки або тісно взає(

модіючи з ними. Природа цих еліт різноманітна, а еліти

представлені в різних сферах сектору безпеки і оборо(

ни — військовій, поліцейській, розвідувальній і безпо(

середньо або через цивільних довірених осіб керують

країною, зокрема [13]:

— еліта сектору безпеки і оборони тісно пов'язана

з промисловими та економічними інтересами, що дає їй

змогу формувати політичний курс держави у своїх влас(

них, а не державних інтересах;

— цивільні провладні політики покладаються на елі(

ту сектору безпеки і оборони, щоб зберегти свою вла(

ду;

— еліта може залучати спеціальні підрозділи підпо(

рядкованих силових структур до внутрішньої політич(

ної боротьби, у тому числі й для здійснення впливу на

хід і результати виборів (референдумів);

— еліта може загрожувати втягування країни у

воєнні конфлікти внаслідок безконтрольного прода(

жу зброї, використання військово(транспортної аві(

ації у "гарячих точках", зловживань серед мирот(

ворців;

— еліта сектору безпеки і оборони має можливість

безпосередньо захопити владу за допомогою антикон(

ституційного військового перевороту.

Ті самі принципи сьогодні можна побачити в дії слаб(

ких, конфліктних, недемократичних державах, де вже

сформувалися неформальні угруповання "владних лю(

дей", олігархів, які, у свою чергу, замінюють звичайні

органи державної влади. На противагу цьому цивільні

особи мають право висловити свою думку з приводу їх

безпеки, суспільства та держави, будучи її громадяна(

ми.

У деяких країнах і регіонах повноваження місцевих

і національних установ є недостатніми, щоб впевнено

управляти процесами реформування сектору безпеки і

оборони. Безліч програм з реформування сектору без(

пеки і оборони все ще має тенденцію фокусуватися

тільки на реформуванні самих державних установ, вод(

ночас ігнорувати залучення громадянського суспільства

до цього процесу.

Громадянське суспільство стимулює демократичний

процес, даючи можливість політикам зрозуміти всі вер(

стви громадськості, чиї погляди могли б ігноруватися.

Необхідні консультації і залучення кінцевих користу(

вачів суспільних послуг у забезпечення раціонального

й ефективного розміщення суспільних ресурсів. Більш

того, незалежні громадські організації не можуть бути

заплямовані участю в діяльності політичних партій. До(

віра до них з боку народу визначається незалежністю

від уряду. Досвід деяких великих організацій грома(

дянського суспільства, що спеціалізуються у вирішенні

окремих питань на національній та міжнародній аренах,

також викликає повагу в спільноти. Такі організації, як

"Міжнародна амністія" (Amnesty International) або

організація "Спостереження за правами людини"

(Human Rights Watch) мають хорошу репутацію на

міжнародній арені, що дає їм змогу діяти на більш ніж

рівних правах з урядами та міжнародними організація(

ми. Цей досвід є цінним ресурсом у процесі визначення

курсу політики держави, оскільки він надає доступ осо(

бам, політикам і законодавцям до достовірної, незалеж(

ної інформації [14].

У країнах зі сталою демократією інституції грома(

дянського суспільства в регламентованому законодав(

ством форматі реалізують функції громадського конт(

ролю за діяльністю сектору безпеки і оборони в напря(

мах:

— правовому (підготовка законодавчих актів,

міжнародних договорів та угод у контексті їх впливу на

реалізацію національних інтересів);

— політичному (відповідність діяльності посадовців

цілям, принципам та механізмам державної політики

забезпечення національної безпеки);

— управлінському (відповідність організації й ре(

жиму функціонування складових сектору безпеки націо(

нальному законодавству);

— фінансовому (бюджетні витрати, розподіл

коштів, поточні та додаткові витрати) [15].

На жаль, існуючий стан інституцій громадянського

суспільства в Україні не повною мірою відповідає зав(

данням ефективного громадського контролю за діяль(

ністю складових сектору безпеки і оборони. Так, упро(

довж незалежності України представлені у Верховній

Раді України політичні партії орієнтовані виключно, на(

самперед, на інтереси фінансово(промислових угрупо(

вань та олігархії і фактично не мають усталеної системи

державницьких поглядів на політику забезпечення на(

ціональної безпеки.

На сучасному етапі розвиток сектору безпеки і

оборони як цілісної системи є одним із пріоритетних

напрямів державної політики з питань національної

безпеки України. Так, Указом Президента України від

4 берез. 2016 р. "Про Концепцію розвитку сектору

безпеки і оборони України" [2] визначено роль та міс(

це суспільства в розвитку сектору безпеки і оборони

через:

1) створення правових, організаційних і фінансово(

матеріальних умов для залучення громадських органі(

зацій та громадян до процесу формування і реалізації

державної політики з питань безпеки і оборони, зокре(

ма, шляхом здійснення:

— консультацій з громадськістю, громадських слу(

хань тощо, активізації діяльності громадських рад при

міністерствах, інших центральних органах виконавчої

влади;

— матеріальної підтримки та заохочення проведен(

ня громадськими організаціями та громадянами дослі(

джень з питань безпеки і оборони з урахуванням вимог

законодавства;

— громадської експертизи проектів законів, урядо(

вих рішень, концепцій, стратегій та державних програм

з питань безпеки і оборони;
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2) створення умов для здійснення ефективного гро(

мадського контролю за діяльністю складових сектору

безпеки і оборони шляхом:

— розширення формату та механізму інформуван(

ня громадськості про їх діяльність та виконання покла(

дених на них завдань;

— посилення відповідальності керівників відповід(

них складових сектору безпеки і оборони за своєчасне

реагування на звернення громадських організацій та

громадян, повідомлення засобам масової інформації

про неналежне виконання ними своїх завдань і факти

порушень прав військовослужбовців, працівників пра(

воохоронних органів та членів їх сімей;

3) сприяння участі громадських організацій у підви(

щенні готовності складових сектору безпеки і оборони

до виконання визначених їм завдань шляхом:

— консолідації різних громадських ініціатив та рухів

у підтриманні глобальної стратегії з протидії терориз(

му, створення багатофункціональної системи антитеро(

ристичних дій і мінімізації терористичних загроз;

— формування у громадян активної позиції протидії

терористичній діяльності в будь(яких проявах, запро(

вадження системи залучення громадськості до протидії

тероризму для сприяння його виявленню та запобіган(

ню;

— створення умов для залучення громадських

організацій до військово(патріотичного виховання мо(

лоді, підготовки громадян до захисту Батьківщини;

— удосконалення законодавчого забезпечення з

питань розвитку волонтерського руху в Україні, підви(

щення якості надання волонтерської допомоги;

— залучення громадськості до процесів розвитку

складових сектору безпеки і оборони, зокрема у питан(

нях покращення їх соціального, медичного та мате(

ріально(технічного забезпечення, раціонального вико(

ристання державних ресурсів.

Для забезпечення демократичного цивільного кон(

тролю з боку суспільства та з метою висвітлення дер(

жавної політики та стратегії забезпечення національних

інтересів у сфері національної безпеки і оборони, ди(

наміки досягнення необхідних спроможностей складо(

вих сектору безпеки і оборони з урахуванням ужитих

за звітний період заходів з їх розвитку та рівня всебічно(

го забезпечення складові сектору безпеки і оборони

забезпечуватимуть видання Білих книг та інших інфор(

маційно(звітних матеріалів публічного характеру, у тому

числі на відомчих інтернет(сайтах [2].

Отже, з огляду на вищесказане спинимося на вне(

ску, який, на нашу думку, можуть зробити інституції гро(

мадянського суспільства в розвитку сектору безпеки і

оборони, а саме:

— сприяти відкритому діалогу і публічним обгово(

ренням (громадські слухання, форуми, круглі столи,

конференції, збори, зустрічі з громадськістю) з питаннь

формування та реалізації державної політики національ(

ної безпеки;

— вимагати офіційних відповідей від органів секто(

ру безпеки і оборони на перевірки та розслідування;

— здійснювати контроль за таємними статтями обо(

ронного бюджету;

— контролювати проведення реформ у секторі без(

пеки і оборони;

— забезпечувати прозорість і відповідальність у

структурах сектору безпеки і оборони;

— здійснювати громадський контроль за органами

державної влади та її боротьбою із корупцією в струк(

турах сектору безпеки і оборони;

— вносити питання на розгляд органам державної

влади щодо розвитку сектору безпеки і оборони;

— проводити люстрацію в структурах сектору без(

пеки і оборони;

— створювати демократичні платформи, які можуть

впливати на політику у сфері національної безпеки та

ін.

Варто зазначити, що діючи таким чином інституції

громадянського суспільства нейтралізують патер(

налістські очікування громадян, підтримують та відтво(

рюють демократичну політичну культуру, а також відіг(

рають помітну роль у забезпеченні національної безпе(

ки і впровадженні суспільної стабільності. Натомість

відмова від комунікації з громадянським суспільством

та його відсторонення від формування політики націо(

нальної безпеки перетворює громадський сектор на

альтернативу та конкурента владного сектору як у без(

пековій, так і в соціальній і політичній сферах, негатив(

но впливає на рівень підтримки владних інститутів з боку

населення, підриває легітимність публічних державно(

управлінських рішень та знижує готовність населення

до їх виконання.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи все вищенаведене, можна зазначи(

ти, що громадський контроль є одиним із видів соціаль(

ного контролю за діяльністю органів державної влади і

місцевого самоврядування, який здійснюється об'єднан(

нями громадян та самими громадянами і є важливою

формою реалізації демократії та способом залучення

населення до управління суспільством та державою.

Наголошено, що суб'єктом реалізації громадсько(

го контролю за діяльністю складових сектору безпеки і

оборони є громадянське суспільство, самоврядна не(

державна ланка, що є сукупністю всіх недержавних

структур і фізичних осіб. Отже, під громадським конт(

ролем за діяльністю складових сектору безпеки і обо(

рони України слід розуміти комплекс наглядових за(

ходів що здійснюють інституції громадянського су(

спільства з організації та проведення інспекцій цієї сфери

та посилення відповідальності керівників відповідних

складових сектору безпеки і оборони за своєчасне ре(

агування на звернення громадських організацій та гро(

мадян, повідомлення засобам масової інформації про

неналежне виконання ними своїх завдань і факти пору(

шень прав військовослужбовців, працівників правоохо(

ронних органів та членів їх сімей з метою контролю за

додержанням чинного законодавства, дотриманням

сектором безпеки і оборони конституційного порядку.

Перспективою подальших розвідок цієї проблема(

тики є, на наш погляд, дослідження теоретичних аспектів

забезпечення реалізації механізмів президентського

контролю над сектором безпеки і оборони України.

Література:

1. Ситник Г.П. Державне управління у сфері націо(

нальної безпеки (концептуальні та організаційно(пра(



Інвестиції: практика та досвід № 23/2017138

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

вові засади): підручник / Г.П. Ситник. — К.: НАДУ, 2012.

— 544 с.

2. Указ Президента України № 92/2016 Про

рішення Ради національної безпеки і оборони Украї(

ни від 4 берез. 2016 р. "Про Концепцію розвитку сек(

тору безпеки і оборони України". — Режим доступу:

http://www.president.gov.ua/documents/922016(

19832

3. Сіцінська М.В. Громадський контроль як основ(

на складова політики національної безпеки / М.В. Сі(

цінська // Актуальні проблеми юридичної науки: зб.

тез міжнар. наук.(практ. конф. "Дванадцяті осінні юри(

дичні читання" (м. Хмельницький, 8—9 листоп. 2013 р.):

[у 4 ч.]. — Хмельницький: Хмельн. ун(т. упр. та права,

2013. — Ч. 3. — С. 96—97.

4. Про основи національної безпеки України: Закон

України від 19 черв. 2003 р. [Електронний ресурс]. —

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

show/964(15

5. Мерніков Г. Формування політики України у сфері

національної безпеки: контроль процесу громадськими

інститутами [Електронний ресурс] / Г. Мерніков. —

Режим доступу: www.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/

12.htm.

6. Про демократичний цивільний контроль над Воє(

нною організацією і правоохоронними органами дер(

жави: Закон України від 19 черв. 2003 р. [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/975(15

7. Про місцеве самоврядування в Україні [Електрон(

ний ресурс]: Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/

97(ВР. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/280/97(вр

8. Конституція України [Електронний ресурс]. —

Режим доступу: http//zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/254k/96(вр

9. Про звернення громадян [Електронний ресурс]:

Закон України від 2 жовт. 1996 р. № 393/96 // Відом.

Верхов. Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256. —

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/393/96(вр

10. Про громадські об'єднання [Електронний ре(

сурс]: Закон України від 22 берез. 2012 р. № 4572(VI. —

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/4572(17

11. Про об'єднання громадян [Електронний ресурс]:

Закон України від 16 черв. 1992 р. № 2460(XII. — Ре(

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

2460(12

12. Про політичні партії в Україні [Електронний ре(

сурс]: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2365(III. —

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

show/2365(14

13. Енциклопедичний словник з державного управ(

ління / [уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Мих(

ненко та ін.]; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинсь(

кого, Ю.П. Сурміна; Нац. акад. держ. упр. при Прези(

дентові України. — К., 2010. — 820 с.

14. Гражданский контроль над сектором безопас(

ности: пособие для организаций граждан. общества

[редкол.: Иден Коул, Керстин Эпперт, Катрин Кинцель(

бах]. — Женева; К., 2011. — 377 с.

15. Ситник Г.П. Національна безпека України: тео(

рія і практика: навч. посіб. / Г. П. Ситник, В. М. Олуйко,

М.П. Вавринчук; за заг. ред. Г.П. Ситника. — Хмельниць(

кий; К.: Вид(во "Кондор", 2007. — 616 с.

References:

1. Sytnik, G.P. (2012), "State management in the

sphere of national security (conceptual and legal

framework)", NADU, Kiev, Ukraine.

2. Decree of the President of Ukraine (2016), "On the

Concept of Development of the Security and Defense Sector

of Ukraine", available at: http://www.president.gov.ua/

documents/922016(19832 (Accessed 12 November 2017).

3. Sitsinska, M.V. (2013), "Public control as the main

component of the national security policy", [materialy

mizhnar. nauk.(prakt. konf.], Khmelnytskyi, Ukraine, рр.

96—97.

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The law of

Ukraine "About the fundamentals of national security of

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

show/964(15 (Accessed 12 November 2017).

5. Mernikov, G. (2009), "Formation of Ukraine's policy

in the field of national security: process control by public

institutions", available at: www.niss.gov.ua/Monitor/

januar2009/12.htm (Accessed 12 November 2017).

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The law of

Ukraine "On democratic civilian control over the Military

organization and law enforcement agencies of the state",

available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

975(15 (Accessed 12 November 2017).

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The law of

Ukraine "About local government in Ukraine", available at:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97(вр

(Accessed 12 November 2017).

8. The Constitution of Ukraine (1996), available at:

http//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96(вр

(Accessed 13 November 2017).

9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The law of

Ukraine "On the appeal of citizens", available at: http://

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96(вр (Accessed

13 November 2017).

10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The law of

Ukraine "About public associations", available at: http:/

/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572(17 (Accessed 13

November 2017).

11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The law of

Ukraine "On associations of citizens", available at: http:/

/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2460(12 (Accessed 13

November 2017).

12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The law of

Ukraine "About political parties in Ukraine", available at:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2365(14

(Accessed 14 November 2017).

13. Kovbasiuk, Y.V. Troshchinsky, V.P. Surmin, J.P.

(2010), [Encyclopedic Dictionary of the government], Kyiv,

Ukraine.

14. Cole, E. Eppert, K. and Kincelbach, C. (2011),

"Civilian oversight of the security sector: A handbook for

civil society organizations", Geneva, 377 р.

15. Sytnik, G.P. (2007), "National Security of Ukraine:

Theory and Practice", Khmelnytskyi, Ukraine, 616 р.

Стаття надійшла до редакції 18.11. 2017 р.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


