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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під впливом негативних наслідків фінансово-еконо-

мічної кризи приватний інвестор почав активно відволі-
кати інвестиції з фондового ринку та формувати свою
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У статті розглянуто сутність поняття структурного фінансового продукту, на основі чого вияв-

лено певні загальні риси даного фінансового інструменту, що дало змогу запропонувати влас-

не визначення даної фінансової категорії. Пропонується тлумачити поняття структурний фінан-

совий продукт як множину фінансових інструментів, відібраних та згрупованих за структурою

таким чином, що у поєднанні генерують грошовий потік, який максимально відповідає інвес-

тиційній стратегії інвестора. Узагальнено основні форми та типи фінансових структурних про-

дуктів. Розглянуто особливості конструювання фінансових структурних продуктів за агресив-

ною та консервативною інвестиційними стратегіями. Простежено можливість збереження інве-

стиційного капіталу за рахунок використання фінансових структурних продуктів. Узагальнено

основні параметри структурного фінансового продукту за рівнем ризику, дохідності та особли-

вості інвестування у них. Відмічено основні переваги та недоліки інвестування у структурні фінан-

сові продукти. Проаналізовано залежність дохідності фінансового структурного продукту від

тенденцій фондового ринку. Розглянуто особливості консервативної стратегії інвестиційної

компанії АРТ-капітал при довірчому управлінні капіталом за фінансовим структурним продук-

том "АРТ-копілка", який продемонстрував дохідність вищу за банківські депозити. Досліджено

динаміку показників дохідності фінансового структурного продукту "АРТ-копілка" в контексті

динаміки показника індексу UX. Перспективним об'єктом для інвестування вважаємо структур-

ний фінансовий продукт, який має змогу зберегти капітал та демонструє максимальну дохідність

в умовах нерозвиненості фондового ринку та низької грамотності населення, що обумовлює

доцільність розвитку продуктів довірчого управління капіталом на фондовому ринку.

The article examines the nature of structural financial product on the basis of which revealed some

general features of the financial instrument, which allowed to offer their own definition of financial

categories. It is proposed to interpret the concept of structured financial product as a set of financial

instruments selected and grouped according to the structure so that together generate cash flow

that most closely matches the investor's investment strategy. Generalized basic forms and types of

financial structured products. The features of the structural design of financial products for

aggressive and conservative investment strategies. Traced ability to save investment capital through

the use of financial structured products. Summarizes the main parameters of the structural financial

product in terms of risk and return on investment features in them. Marked the main advantages and

disadvantages of investing in structural financial products. The dependence of the yield of financial

structured products on stock market trends. The features of the conservative strategy investment

firm Art Capital funds management in the financial structured products "ART-kopilka", which showed

the highest yield for bank deposits. The dynamics of indicators of profitability of financial structured

products "ART-kopilka" in the context of the dynamics of the index UX. A promising destination for

investment consider structural financial product that is able to preserve capital and shows a maximum

yield in terms of underdeveloped stock market and low literacy rate, hence the appropriateness of

funds management products in the stock market.

фінансову стратегію з позицій не мінімального ризику
або максимальної прибутковості, а вже з позиції без-
ризикового інвестування. Наукові дослідження та прак-
тика неодноразово демонстрували неможливість без-
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ризикового отримання прибутку, але розвиток ринку
деривативів та поява нових фінансових інструментів
дали можливість синтезувати лінійні і нелінійні фінан-
сові активи в одному фінансовому структурному про-
дукті, який дає змогу інвестору при потенційному рівні
прибутковості повернути вкладений капітал при будь-
якому збігу обставин. Нові можливості фондового рин-
ку дали змогу приватному інвестору отримати додатко-
вий дохід через механізм довірчого управління капіта-
лом, зокрема інвестування у структурні фінансові про-
дукти. Проте фінансова неосвіченість, недосконала си-
стема захисту споживача фінансових послуг та значні
девальваційні очікування перешкоджають розвитку
структурних фінансових продуктів в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз останніх досліджень і публікацій продемон-

стрував, що теоретичними та практичними аспектами
фінансових структурованих продуктів займалися такі
зарубіжні вчені, як В.К. Бансал, А.Н. Буренін, С. Вайн,
П. Вілмотт, М.Ю. Глухів, С. Дас, М. Джоші, Р. Кноп,
Х.М. Кет, Дж.Ф. Маршалл, Я.М. Миркин, В.М. Нижник,
Б.Б. Рубцов, П.Ю. Соловйова, А.Б. Фельдман, Дж. Хал,
М.В. Чекулаев, У. Шарп, Ю.В. Егорова та інші. У працях
зазначених дослідників загальну увагу приділено зару-
біжному досвіду конструювання структурних фінансо-
вих продуктів. Внаслідок того, що український фондо-
вий ринок є досить молодим та недостатньо ліквідним,
питання інвестування в структурні фінансові продукти
потребують особливої уваги та популяризації серед по-
тенційних інвесторів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей інвесту-

вання у структурні фінансові продукти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поява структурних фінансових інструментів обумов-
лена беззахисністю інвестора, особливо приватного,
перед негативними несподіванками фондового ринку та
його бажанням зберегти та примножити інвестований
капітал. Період початку конструювання структурних
фінансових продуктів збігається з появою ринку дери-
вативів, що загалом зрозуміло, адже природа цих фінан-
сових інструментів схожа.

Фінансовий структурний продукт сам по собі скла-
дається з декількох видів фінансових активів з чітко за-
фіксованими параметрами. З одного боку, структурний
фінансовий продукт можна розглядати як принципово
новий фінансовий інструмент, з іншого, що, на наш по-
гляд, більш доречно, як портфель цінних паперів, кон-
струювання якого засновано на певній інвестиційній
стратегії. Зазвичай, у його структуру входять інструмен-
ти з фіксованою прибутковістю і похідні фінансові ак-
тиви. Саме доля цих складових визначатиме рівень су-
купного інвестиційного ризику цього продукту. Особ-
ливість структурного продукту є те, що інвестор гаран-
товано поверне вкладений капітал, і при цьому може
отримати необмежену прибутковість. З питання оподат-
кування інвестиційного прибутку професійні учасники
ринку виступають в ролі податкових агентів, що забез-

печує правомірність отримання чистого доходу інвес-
тора з позиції податкового контролю.

 Проте особливості сучасного захисту прав спожи-
вачів фінансових послуг потребують переосмислення.
Пересічному приватному інвестору не завжди зрозумі-
ло юридичне оформлення фінансових структурних про-
дуктів. Також власник такого фінансового інструменту
не володіє інформацію про сукупний інвестиційний ри-
зик, інформація надається тільки про структуру та
дохідність портфеля, що унеможливлює прийняття
вірного інвестиційного рішення щодо продовження або
припинення договору.

Потенційні можливості фінансових структурних про-
дуктів надали можливість ученим по-різному трактува-
ти їх сутність.

І. Сабадаха фінансовий структурований продукт
характеризує як складний фінансовий інструмент, який
дає його "покупцеві" гарантію повернення вкладених
коштів [1]. Але в даному визначення автор не розкри-
ває можливість отримання покупцем необмеженої до-
хідності, що явно знижує цінність продукту.

Roberto Knop у своїй монографії структурований
фінансовий продукт представляє як фінансовий інстру-
мент, прибутковість якого залежить від інших, більш
простих інструментів, що входять до його складу [2].

Braddock John C. структурними продуктами називає
фінансові інструменти та договірні зобов'язання, про-
ектовані, створені, що випущені і продані інвесторам для
задоволення специфічних інвестиційних цілей [3]. Струк-
турування автор представляє як процес конструювання
широкого переліку фінансових продуктів, платежі по
яких прив'язані або засновані на одному або декількох
базових активах [3].

Erik Banks фінансові структуровані продукти називає
структурованими активами та представляє і розуміє їх як
інструменти, які створюються, декомпозуються або рес-
труктуризуються з метою зміни грошових потоків [4].

Frank J. Fabozzi до структурованих фінансових про-
дуктів відносить цінні папери, які створюються шляхом
структурування, на основі грошових потоків пулів ак-
тивів, що лежать в їх основі [5].

Структурований фінансовий продукт являє собою
інвестиційний інструмент, що включає портфель цінних
паперів та інших виробничих інструментів, скомбінова-
них в єдиному продукті [5].

М.Ю. Глухов комплексний фінансовий продукт трак-
тує, як такий, що випускається переважно комерційними
та інвестиційними банками, і конструюється для задово-
лення специфічних потреб клієнтів, та володіє нестандар-
тними характеристиками, які досягаються за рахунок
комбінування в структурі продукту постійних і змінних
потоків активів, доповнених різними умовами [6].

Є.Я. Пенцак та О.В. Путненко структурованим фінан-
совим продуктом називають фінансовий інструмент, що
складається з опціонів, індексів, сировинних активів, свопів,
що реалізує в комплексі деяку інвестиційну ідею [7].

Трактування поняття "структурний фінансовий про-
дукт" різними вченими загалом збігаються, проте окремі
поняття більш розгорнуті, ніж інші. Характерною озна-
кою, за якою підходи до трактування поняття відрізня-
ються, є те, що науковці розглядають структурний
фінансовий продукт через призму інструментів, що до
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нього входять, або через грошові потоки, що він утво-
рює. Проте, на наш погляд, обидва підходи доповню-
ють один одного, та, у поєднанні, більш чітко відобра-
жають сутність структурних фінансових продуктів.

Тому доречним є тлумачити поняття структурний
фінансовий продукт як множину фінансових інстру-
ментів, відібраних та згрупованих за структурою таким
чином, що у поєднанні генерують грошовий потік, який
максимально відповідає інвестиційній стратегії інвесто-
ра. Тобто інвестор має змогу самостійно обрати допус-
тимий для нього рівень інвестиційного ризику та бажа-
ний рівень дохідності.

Фінансові структурні продукти розрізняють за фор-
мами та типами. Під типом структурованого продукту
розуміють схему конструкції продукту або певний спосіб
прив'язки дохідності продукту до його базових активів.
Класичним варіантом конструювання фінансового
структурного продукту є поділ портфеля цінних паперів
на агресивну частину, що відповідає певному рівню ри-
зику, та консервативну, що має зберігати вартість капі-
талу від знецінення. Якщо агресивна частина перевищує
консервативну, то портфель вважається ризико-орієн-

тованим, і навпаки. Інвестор має право самостійно прий-
няти рішення про рівень ризику за його інвестиційною
стратегією.

Під формою структурного продукту розуміють
спосіб його юридичного оформлення [8]. Одні і ті самі
фінансові параметри продукту можуть бути оформлені
кількома юридичними формами, вибір яких буде зале-
жати від розвитку законодавчої бази у сфері фондово-
го ринку та особливостей системи оподаткування. Так,
класично оформлюють структурний фінансовий про-
дукт як внебіржевий терміновий контракт.

Практичне застосування фінансових структурних
продуктів дає можливість виявити переваги, недоліки
та складності інвестування у них (табл. 1).

Для потенційного інвестора в умовах хронічних
девальваційних очікуваннях та значного зниження
ліквідності фондового ринку значною перевагою є те,
що фінансові структурні продукти можуть мати від 90—
100% рівень захисту його капіталу, при якому дохід
може складати до 30%, що явно перевищує дохідність
від банківських депозитів [9]. Також при несприятливо-
му збігу обставин фінансові втрати інвестора будуть

Таблиця 1. Переваги та недоліки інвестування у фінансові структурні продукти

Таблиця 2. Основні характеристики "АРТ-копілка"

Джерело: [10].
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Період 

Динаміка вартості портфеля 

Активи з фіксованою 

дохідністю 

Дохідність, 
річних,% 

Частка у 

портфелі, 
% 

Частка 
консервативної 
частини, % 

Частка 
агресивної 

частини (ф'ючерс 
UX), % 

Портфель, 
всього, % 

січень 1,54 0,75 2,29 

Правекс 23 4,06 

ВТБ Банк 17,75 19,83 

Проминвестбанк 17,75 19,41 

Агробанк 20 17,38 

Укрсиббанк 20 12,86 

Credit agricole 21 20,14 

Муниц крым 1А 19 5,95 

лютий 1,37 -5,15 -3,78 

ВТБ банк 17,75 2,8 

ПравексБанк 23 4 

Проминвестбанк 17,75 3,9 

Агромат 22,5 3,34 

МАУП 22,7 3,5 

Credit Agrigole 21 4,1 

Донецксталь, Д 22,5   

березень 1,3 0,1 1,4 

Грошові кошти   1,05 

ОВГЗ: 83059 17,32 77,45 

ОВГЗ: 82622 16,75 12,48 

KHLB01 19 9,02 

квітень 1,44 -0,01 1,43 

ОВГЗ 157119 15 32,9 

ПравексБанк 23 3,3 

Проминвестбанк 17,75 4,7 

Агромат 22,5 20,4 

МАУП 22,7 17,6 

Донецксталь, Д 22,5 21,1 

травень 1,3 -1,86 -0,56 

Грошові кошти   15 

ОВГЗ 157119 15 3 

Банк Русский стандарт 20 26 

Проминвестбанк 18 6 

Агромат 23 21 

МАУП 23 6 

Донецксталь 23 23 

червень 1,18 -0,49 0,69 

ОВГЗ 157119 15 45 

Банк Русский стандарт 20 26 

Проминвестбанк 17,75 6 

МАУП 22,7 1 

Донецксталь 22,5 22 

липень 1,42 0,04 1,46 

Грошові кошти 0 2,05 

ОВГЗ 166805 14,2 62,52 

Банк Русский стандарт 20 12,79 

МАУП 22,7 1,01 

Донецксталь 22,5 21,63 

серпень 1,31 -0,61 0,7 

ОВГЗ 157119 15 66 

Банк Русский стандарт 20 12 

МАУП 22,7 1 

Донецксталь 22,5 21 

вересень 1,31 -0,46 0,85 

ОВГЗ UA4000108823 15 2,51 

ОВГЗ UA4000166805 12 52,99 

Укрссиббанк 16 3,35 

Платинумбанк 16 1,92 

Кредиагриголь 16 8,39 

Банк Русский стандарт 20 12,74 

МАУП 22,7 0,84 

Донецксталь 22,5 17,26 

жовтень 1,39 0,21 1,6 

ОВГЗ UA4000108823 15 2,19 

ОВГЗ UA4000166805 12 58,84 

Укрссиббанк 16 2,93 

Платинумбанк 16 1,68 

Кредиагриголь 16 7,32 

Банк Русский стандарт 20 11,16 

МАУП 22,7 0,73 

Донецксталь, Д 22,5 15,15 

Таблиця 3. Результати інвестування у структурний фінансовий продукт "АРТ-копілка"
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обмежені конкретним відсотком, який повністю відпо-
відає рівню ризику за контрактом.

Важливим для пересічного потенційного інвестора є не-
обхідність мати відповідний рівень компетентності для інве-
стування на фондовому ринку України, проте неодноразо-
во зазначалось професійними учасниками ринку та зарубі-
жними експертами про низький рівень фінансової грамот-
ності населення. Інвестування у фінансовий структурний
продукт є формою довірчого управління капіталом та за-
лишається одним із найпростіших видів інвестування на фон-
довому ринку, оскільки не потребує відповідної бази фінан-
сових знань, практичних навичок та займає мало часу. Його
можна використовувати і для короткотермінового інвесту-
вання від 3 місяців до 1 року, незважаючи на що можна от-
римати значний дохід за умов фіксованого ризику.

Важливим аспектом при інвестуванні на фондово-
му ринку є визначення об'єкту інвестування та моменту,
в який необхідно входити на ринок. У випадку викорис-
тання фінансових структурних продуктів у інвестора ав-
томатично відпадає потреба визначати ці моменти його
стратегії, оскільки брокер бере на себе вирішення цих
питань. Головне для інвестора — визначити, в який саме
продукт він бажає інвестувати власні кошти, за яким
рівнем ризику, та який рівень прибутку планується от-
римати. Також важливо враховувати комісію брокера
та зберігача (поповнення рахунку — 2% від суми, об-
слуговування рахунку в цінних паперах — 50 грн. на рік).

Кожний етап інвестування для клієнта супровод-
жується консультуванням брокера та наданням ним раз
на місяць звіту, який містить інформацію щодо динамі-
ки вартості портфеля, питомої ваги та дохідності
об'єктів інвестування, показника середньозваженої до-
хідності за період інвестування.

Основні складності інвестування у фінансові струк-
турні продукти виникли через неосвіченість населення,
недосконалість системи захисту споживача фінансових
послуг, обмеженість фінансових інструментів, нерозви-
неність та зниження ліквідності фондового ринку. Та-
кож, після 2008 року значно підірвана довіра інвестора
до системи довірчого управління капіталом, зокрема до
пайових інвестиційних фондів.

Розглянемо результати інвестування мною особис-
то у структурний фінансовий продукт "АРТ-копілка"
інвестиційної групи АРТ-капітал, який має наступні ха-
рактеристики (табл. 2).

Мною було укладено контракт на управління капі-
талом з 1.01.2013 року на суму 500 грн. одноразово, за
що було отримано брокером 2% за поповнення рахун-
ку та 50 грн. за обслуговування рахунку в цінних папе-
рах. Розглянемо результати інвестування (табл. 3).

Отже, за даними таблиці 3 можна простежити кон-
сервативну інвестиційну стратегію, рівень агресивної
частки якої знаходиться в межах 10%. Збалансування
у портфелі частки ф'ючерса UX та активів з фіксова-
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Рис. 1. Динаміка показника дохідності фінансового структурного продукту "АРТ-копілка"

за період  01.01.2013 — 01.11.2013 рр.

Рис. 2. Динаміка індексу UX

Джерело: [11].
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ною дохідністю дає можливість компенсувати втрати від
агресивної частини портфеля за рахунок консерватив-
ної, і навпаки. Що дало змогу отримати наступну
дохідність (рис. 1).

  За період 01.01.2013—01.11.2013 рр. структурний
фінансовий продукт демонструє стабілізацію показни-
ки дохідності. Різке просідання портфеля у лютому та
травні 2013 р. пояснюється "боковими" тенденціями
фондового ринку, що обумовило значну кількість
"стопів" по відкритим позиціям. Нисхідні тенденції рин-
ку наочно демонструє динаміка показника індексу UX
(рис. 2) [11], проте, за рахунок зростання консерватив-
ної частини інвестиційного портфеля, трейдеру вдало-
ся компенсувати втрати за ф'ючерсним контрактом на
індекс UX. Максимальне значення дохідності портфель
демонстрував у січні — 2,29%. З червня показник не-
стійко намагається досягнути рівня січня місяця.

Загалом, за весь період інвестування дохідність пор-
тфеля склала 20,2% (99,20 грн. прибутку). На мій по-
гляд, незважаючи на негативні тенденції на фондовому
ринку України, фінансові структурні продукти демон-
струють можливості заробляти за будь яких умов. А в
контексті особливостей розвитку українського інвесто-
ра фінансові структурні продукти демонструють явні
переваги за рівнем доходності перед іншими видами
пасивного інвестування.

ВИСНОВКИ
Сучасний український фондовий ринок переживає

не найкращі часи. Зниження ліквідності, постійні деваль-
ваційні очікування, перебудова депозитарної системи та
низький рівень фінансової грамотності населення вима-
гає від професійних учасників ринку пошуку нових
фінансових інструментів, які б могли задовольнити ук-
раїнського інвестора. Перспективним інструментом вва-
жається структурний фінансовий продукт, який має змо-
гу зберегти капітал та демонструє максимальну дохід-
ність. Показники їх дохідності значно вищі показників
за іншими видами інвестування. Тому доцільно більше
приділити уваги розвитку продуктів довірчого управ-
ління капіталом та інвестуванню у них.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сприйняття інвестицій в контексті логіки індуст-

ріального суспільства створює системну основу неефек-
тивності їх використання у перспективі. Нова економіка
означає радикальну зміну усталених для індустріально-
го суспільства напрямів та пропорцій використання
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Забезпечення ефективності інвестицій невід'ємно пов'язане із усвідомленням світової еко-

номіки в контексті нового економічного порядку (нової економіки). Нова економіка — це ради-

кальна зміна усталених для індустріального суспільства напрямів інвестицій. Вони домінують у

сферах послуг та технологіях, одночасно зменшується фінансування матеріальних активів. Пе-

реважним стає інвестування технологій, що забезпечать доступ людству до практично необме-

жених ресурсів.

Необмеженість ресурсів фактично означає відсутність пропорцій при економічному розподілі

(включаючи будь-які аспекти їх дотримання та порушення). Все це вимагає принципово нового

погляду на ефективність інвестування та моделювання інвестиційної активності. В цьому кон-

тексті формуються "закриваючі" технології моделювання, які мають усунути низку усталених

проблем інвестиційних ризиків, зокрема багатофакторність дійсності та швидкість прояву ла-

тентних чинників. У рамках розробки "закриваючих" технологій автором була запропонована

економічна модель суперетносу (етнокультурного простору) як основа прогнозування ефек-

тивності інвестицій в умовах нової економіки. Ця модель дозволила під іншим кутом усвідоми-

ти феномен інвестицій в умовах нової економіки, що сприятиме підвищенню стратегічної ефек-

тивності капіталовкладень.
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фінансових ресурсів. Тобто домінуюче спрямування
інвестицій до сфери послуг та технологій із одночасним
зменшенням фінансування матеріальних активів. Голов-
ною метою інвестицій у новій економіці є розвиток тех-
нологій, що забезпечать доступ людству до необмеже-
них ресурсів Всесвіту.
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Хоча в новій економіці структура інвестицій об'єк-
тивно змінюється, тим не менш, їх психологічне сприй-
няття на колективному рівні (етносів, народів, локаль-
них цивілізацій) залишається в рамках ринкових відно-
син індустріального суспільства. Це протиріччя є також
об'єктивною економічною даністю [1; 2; 3]. Однак саме
в цих умовах необхідно здійснювати ефективне моде-
лювання інвестиційних процесів. Для цього потрібно пе-
реосмислити інформаційно-енергетичний зміст інвес-
тицій в умовах нової економіки. Метою такого переос-
мислення інвестицій є позбавлення тиску з боку "пси-
хологічної спадщини" економіки індустріального су-
спільства (стереотипів сприйняття інвестицій), а також
створення технологій "закриваючого" економічного мо-
делювання інвестиційних процесів. Ці технології ма-
ють нівелювати потребу економічної науки у таких прин-
ципово неподоланих аспектах як багатофакторність та
швидкість прояву латентних чинників. В основі "закри-
ваючих" технологій закладена економічна модель су-
перетносу (етнокультурного простору), використання
якої дозволить чітко з'ясувати: коли в умовах нової еко-
номіки фінансові ресурси стають інвестиціями, а коли
— семантичною умовністю. Це надасть можливість зап-
ропонувати ефективні технології моделювання та про-
гнозування інвестиційних процесів у світовій економіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
До проблематики переосмислення інвестицій та

фінансів з нової інформаційно-енергетичної позиції, так
чи інакше, відносяться праці з методології трансдисцип-
лінарності. Розглядаючи економічну активність людства
як невід'ємну частину Всесвіту, дослідники намагалися
з'ясувати та оцінити, насамперед, інформаційно-енер-
гетичну функцію інвестицій і фінансів напередодні ра-
дикальних змін в філософії світової економіки. Техно-
логічний доступ до необмежених ресурсів (навіть гіпо-
тетичний) вже давно вимагає радикального переосмис-
лення інвестицій як феномену. Певною мірою пошук
нової інформаційної складової інвестицій як основи
переходу до нової економіки можна простежити в ро-
ботах О.О. Богданова, Л. Заде, Е. Ласло, С. Курдюмо-
ва, Б. Нікулеску, В.І. Вернадського [4], М.М. Моісеєва,
І. Прігожина, та інших вчених. Сучасним узагальненням
цього є роботи дослідників Вищої школи економіки ім.
Г.В. Плеханова, зокрема М.С. Мокія, де усвідомлення
потреби в переосмисленні інвестицій у новій економіці
трансформувалося в припущення щодо існування
інформотипу територій [5]. Однак чіткого формулюван-
ня, коли саме в умовах нової економіки фінансові ре-
сурси стають інвестиціями, здійснено та і не було.

Таким чином, метою цієї статті є усвідомлення кри-
теріїв перетворення фінансових ресурсів в ефективні
інвестиції в умовах нової економіки.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модель взаємодії суперетносів дозволяє зовсім під

іншим кутом розглянути роль інвестицій та грошей у
міжнародній економіці. Фінансові ресурси являтимуть-
ся відображенням певного рівня енергетичного потен-
ціалу етнічної системи, якщо він існує в дійсності, і в
значній мірі — економічним маревом у разі його відсут-
ності. Безпосереднього впливу на значення енергетич-
ної щільності суперетносу фінансові ресурси не мати-
муть, оскільки етнічна енергія являє собою феномен
суто природного походження [6]. Отже, енергетичний
обмін між суперетносами відбувається незалежно від

обсягів інвестицій, вкладених однією економікою до
іншої. Фінанси відображують енергію економічного се-
редовища, де має місце їх обіг, тобто сукупну енергію
людей, які здатні та готові працювати. Відповідно, ва-
люта суперетносів, яка не має ускладнень із конверта-
цією, є відображенням енергії інших суперетносів, що
готова спрямуватися до емітентів цих грошових знаків.

У цій площині виникає системна помилка стосовно
економічних висновків при порівнянні бюджетів різних
держав або статей витрат на певні цілі. Фінансові ре-
сурси становитимуться справжніми інвестиціями лише
тоді, коли вони відображатимуть об'єктивну додаткову
енергію, яка разом із грошима може реально надійти
за певних обставин з іншого суперетносу. Отже, прин-
циповою помилкою економічних прогнозів та розра-
хунків є ототожнення фінансово-грошових ресурсів із
дійсними енергетичними потоками. Але це зовсім не так,
оскільки самі по собі гроші не носитимуть ніякої енергії.
Гроші являють собою лише можливий канал її (енергії)
руху. У разі ж, якщо такої енергії просто немає, то і гроші
фактично будуть витрачені без соціально-господарсь-
кої користі. Інакше кажучи, основна проблема полягає
не стільки у відсутності інвестицій як таких, скільки у
можливості та спроможності їх реалізувати, для чого, у
свою чергу, потрібна звичайна енергія. Так, гроші, які
надходять до євразійського етнокультурного простору
із західних суперетносів, не приноситимуть із собою до-
даткової енергії, а лише, навпаки, як своєрідний енер-
гетичний міст забиратимуть вже наявну енергію через
своє обслуговування в економіці суперетносу-отриму-
вача.

Особливо це буде відчутним, коли представники
більш енергетично потужних суперетносів беруть участь
в "чужих" економічних проектах, що обумовлено про-
явом принципу економічної інверсії. Саме внаслідок цієї
причини інвестиції становляться неефективними. Адже
гроші являють собою лише умови та можливі варіанти
циркуляції енергії. Додатково до наявності цих умов така
енергія має об'єктивно існувати, звідкись надходячи.
Тільки тоді у грошах з'являється певний господарський
сенс. І навпаки кошти моментально перетворюватимуть-
ся у канал відтоку енергії, починаючи обслуговувати схе-
му реалізації другого начала термодинаміки.

Гроші є еквівалентом праці як вже виконаної робо-
ти, їх (гроші) дійсно можна обміняти на вже виконану
ким-то роботу і навіть сьогодні придбати виконання
такої роботи в майбутньому. Але самі по собі гроші —
це ні в якому разі не гарантія виконання такої роботи в
майбутньому. Адже "проект" (лат.) — "кинутий вперед".
Тому реальною гарантією виконання роботи можуть
стати тільки об'єктивно існуючі потоки енергії. А така
енергія сконцентрована саме в етнічних колективах, а
не в грошах чи матеріально-технічних цінностях [7].

А. Сміт відзначав, що багатство народів (можливо,
він не мав на увазі етноси в сьогоднішньому розумінні
їх феномена) полягає саме у праці людей, які до цих на-
родів належать. До цього стає необхідним лише за-
уважити, що для здійснення цієї праці необхідна зви-
чайна енергія, право на отримання з природи та вико-
ристання якої належить саме етнічним системам [8].
Саме тому для успішного інвестування такі потоки
енергії необхідно формувати. А вже тоді виявляться
корисними і гроші різноманітних емітентів як інвестиції.
Адже без етнічної енергії гроші являють собою виключ-
но елемент неживої техносфери. При всьому цьому слід
чітко усвідомлювати, що:



Інвестиції: практика та досвід № 2/201414

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

1. У процесі міжнародної економічної інтеграції ре-
ально інтегруються між собою не народи, нації чи етно-
си (що є нонсенсом), а саме техносфери, включаючи
інтелектуальні надбання. При цьому етноси стають
ділянками світового економічного простору з різними
рівнями енергетичного потенціалу, а, отже, джерелами
підтримки техносфер.

2. Інтеграційну функцію також виконуватимуть еко-
номічні знання, що генеруються та всіляко підтримують-
ся певними суперетносами при їх розповсюдженні та
засвоєнні в інших суперетносах. Відповідно, поширен-
ня таких знань має приводити до того, що етнічні ко-
лективи з більш енергетично напружених суперетносів
братимуть участь в економічних проектах, ініційованих
суперетносами, що такі знання генерували. Тобто до
прояву інверсії з усіма відповідними наслідками [9].

Таким чином, цілковито стає можливим стверджу-
вати, що фінансові ресурси, які надходять до одного
етнокультурного простору з іншого у вигляді інвестицій,
не приводять до змін енергетичних щільностей суперет-
носів. До реальних змін значень енергетичних пара-
метрів етнокультурної системи можуть приводити лише
ті фінансові ресурси, що об'єктивно трансформуються
в інфраструктуру. Отже, банківська система як така сама
по собі ніяким чином не змінюватиме характеристик
потоків енергії, а відповідно, не впливатиме на еконо-
мічну динаміку та розвиток. Це є свідченням того, що
показники роботи банків досить часто не відображують
реальних процесів та тенденцій в господарській системі
[9]. І це яскравий приклад описаних економічних про-
ектів, енергетична щільність яких є суттєво меншою за
щільність середовища, що утворюватиме між ними знач-
ну прірву саме в енергетичному сенсі. Адже усталена
економічна система — це стійкі енергетичні потоки, ре-
ально вплинути на які може лише зміна у співвідношенні
енергетичних щільностей в різних точках гос-
подарського простору. А це вже буде "під силу" лише
реально виниклій новій інфраструктурі (техносфері), а
не грошам, що обертаються у фінансових потоках бан-
ківських мереж.

Фінансові ресурси, що не трансформовані до реаль-
ної інфраструктури господарювання, надходячи до пев-
ної економічної системи, не можуть у принципі змінити
характер економіки, що первинно заданий потоками
енергії та в подальшому визначається проявом законів
термодинаміки. Саме тому, як правило, кредити захід-
них держав та банківських установ, надані на так звані
"структурні перетворення", що не передбачають безпо-
середнього створення реальної діючої господарської
інфраструктури, ніяким чином не можуть вплинути на
дійсні економічні реформи [10]. Адже вони не зміню-
ють самих умов для енергетичного обміну. Так, наприк-
лад, якщо взаємні розрахунки між будь-якими країна-
ми євразійського суперетносу відбуватимуться в грошо-
вих одиницях будь-якої з країн цього простору
(російські рублі, українські гривні, білоруські карбо-
ванці, молдовські леї, киргизькі соми чи навіть при-
дністровські рублі), то економічні системи цих держав
в енергетичному сенсі не будуть розділеними де-фак-
то, звичайно, з усіма відповідними наслідками для роз-
витку кожної з систем господарювання. А у разі, якщо
такі міждержавні розрахунки всередині одного етно-
культурного простору відбуватимуться з використанням
валют інших суперетносів (долари, євро, фунти стер-
лінгів тощо), то на практиці це неодмінно буде означати
енергетичну розрядку частини потенціалу цього супе-

ретносу до господарських систем відповідних "чужих"
етнокультурних просторів. У разі штучного порушення
суперетнічної єдності відбувається таке: через дію еко-
номічних механізмів при взаємодії між собою етноси з
певного суперетносу вимушено прибігають до застосу-
вання засобів розрахунків, що належать до інших етно-
культурних просторів.

Отже, це примушує етноси, економічно диферен-
ційовані всередині свого суперетносу, економічно інтег-
руватися із фрагментами зовсім іншого етнокультурно-
го простору. А вже у такому разі починає у повній мірі
діяти другий закон термодинаміки. Штучне руйнування
природної "спайки" елементів одного суперетносу (гру-
пи подібних етносів) неодмінно буде призводити до
втрати того економічного системного ефекту, що є ха-
рактерним для спільної економічної діяльності групи
етносів всередині етнокультурного простору [9]. Це до-
сягається як через розподіл праці, так і за рахунок кон-
куренції в межах суперетносу, яка не тільки приносить
користь переможцю, але при цьому не завдає шкоди
іншим етносам.

Сам механізм підтримки утворених між суперетно-
сами потоків енергії проявляється в роботі людей із
більш енергетично напруженого суперетносу (з більшим
енергетичним потенціалом), спрямованій на розширен-
ня та підтримку техносфери іншого суперетносу за його
(більш "дорогі") гроші із подальшою покупкою на ці
гроші товарів (теж більш "дорогих"), що також є части-
ною відповідного етнокультурного простору. При цьо-
му відбувається звичайна переплата у вимірі реальної
праці з боку представників більш енергетично напруже-
ного суперетносу.

Отже, як тільки всередині, зокрема євразійського
етнокультурного простору починаються повноцінні
взаємні розрахунки чи оплата певних видів товарів та
послуг за світовими розцінками, то тим самим одночас-
но включається до дії механізм інтеграції з іншим супе-
ретносом, що природно обумовлює виникнення потоків
енергії у чітко визначених напрямах.

З моменту появи грошей як еквівалента праці (па-
перових, а потім й електронних) війна між суперетноса-
ми поступово пересунулась до економічної площини —
знищення одне одного взяло на озброєння господарсь-
ко-економічні методи. Паперові гроші перетворилися на
зброю, а системи банків та біржових торгів (не пов'яза-
них безпосередньо із виконанням реальної роботи) ста-
ли справжніми полями битв та конфліктних зіткнень.
Вже згадувалося, що енергія, яка надходить до супе-
ретносу, може мати як конструктивний, так і руйнівний
характер. У разі безпосереднього воєнного зіткнення
суперетносів між собою перемога буде, скоріше, за
більш "молодим" — у нього є вища за суперника енер-
гетична напруженість. Він цілком здатен знищити про-
тивника.

Однак у разі ведення тактики "мирної", тобто еконо-
мічної війни між етнокультурними просторами, у ви-
грашному становищі, як правило, опинятиметься більш
віковий суперетнос при правильному використанні за-
конів термодинаміки. У такому випадку більш актуаль-
ним виявляється фактор меншого значення енергетич-
ної щільності. Саме тут проявляється важливість того
факту, хто з етнічних колективів є розробником певно-
го економічного проекту, а хто в ньому лише бере участь
як сторона, тимчасово залучена для виконання певної
роботи. "Мирна економічна війна" (а міжнародна еко-
номіка давно описана як безкомпромісна війна, де "горе
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переможеним") є своєрідним "проектом" щодо органі-
зації схеми міжсуперетнічних контактів, запропонова-
ним з боку більш вікових суперетносів (енергетично роз-
ряджених, але з розвиненою техносферою) більш "мо-
лодим" в історичному сенсі етнокультурним просторам.
При такому ході розвитку подій більш вікові суперетно-
си неодмінно виграватимуть, оскільки енергія більш на-
пружених суперетносів трансформуватиметься у реаль-
ну працю для підтримки техносфери в тих просторах,
де власної енергії для цього стає просто недостатньо.
А для енергетично більш потужних, "молодих" суперет-
носів більш ефективним в плані протистояння виявляєть-
ся зовсім інший підхід: відкритий бій чи конфлікт, нехай
навіть не війна, але пряма конкуренція, а не віртуальна
економіка, без всіляких систем грошових спекуляцій та
стягнення ренти різноманітних форматів. У цьому кон-
тексті мається на увазі конкуренція у сфері високотех-
нологічних розробок, коли найбільш конкурентоспро-
можними на світових ринках виявляються досягнення,
що були створені в замкненій економічній системі (етн-
ічно більш однорідної всередині певного суперетносу)
при відсутності впливів механізмів, правил та принципів
світового ринку [9; 10]. Насамперед, яскравими прикла-
дами є досягнення радянської військової техніки. Це ж
саме стосується і спортсменів, музикантів, артистів, ак-
торів кіно і театру, інженерів, науковців, а також систе-
ми освіти та підготовки кадрів в цілому. На перший по-
гляд, з точки зору ринкової концепції це може вигляда-
ти як певний парадокс. Фактично саме планова адміні-
стративна економіка створює все те, що за єдиною шка-
лою ринкової оцінки виявляється кращим за те, що ство-
рюється в "нормальних" ринкових конкурентних умо-
вах.

Однак саме тут стає очевидним, що реальна цінність
для економіки — саме етнічні характеристики у вигляді
відповідних даних, закладених в проекти. Адже все це
створювалось, виходячи не із інтересів подальшого про-
дажу на світовому ринку, а відповідно до потреб влас-
ного етнічного вектора, зокрема необхідності захисти-
ти створене. Тобто за первинним призначенням всі ці
розробки не були товаром і як такий оцінці не підляга-
ли. Це пізніше зробить за єдиними "об'єктивними" кри-
теріями світовий ринок. Це — ще одне свідчення того,
що етнос як системна цільність являє собою енергію і
саме етнічна енергія (а не будь-яка інша) лежить в ос-
нові економіки, а також, що розряджені етнічні поля
самі по собі, без зовнішнього залучення енергії, не спро-
можні створювати конкурентоспроможну продукцію,
життєздатну на світовому ринку. Отже, ціниться світо-
вим ринком те, що первинно є етнічним по суті, хоча саме
цей світовий ринок такі етнічні особливості в подаль-
шому і нівелюватиме. В описаній схемі можна побачити
прояв всіх основних діалектичних законів, що може та-
кож свідчити про справедливість запропонованої кон-
цепції, а саме:

1. Єдність та боротьба протилежностей — взаємо-
дія ринкових відносин з етнічними полями.

2. Перехід кількісних змін у якісні — взаємодія ет-
носів як системних цільностей, що утворює економічне
поле як нову якість.

3. "Заперечення заперечення" — ситуації, коли на
місці попередньо розряджених ринковими відносина-
ми етнічних полів у випадку надходження енергії утво-
рюється новий суперетнос.

Повертаючись до ролі грошей, необхідно відзначи-
ти, що саме гроші створили всі передумови для веден-

ня енергетичної війни між суперетносами. Якщо раніше
це відбувалося у прямому контакті в суто фізичному
сенсі, то з появою грошей це почало відбуватися шля-
хом своєрідного економічного "вампіризму", тобто
відкачування етнічної енергії за допомогою економіч-
них механізмів, уникаючи при цьому безпосереднього
зіткнення із джерелом такої енергії. Коли у світі в пере-
важній мірі був поширений обмін товарами та золотом
(реальним результатом праці і природно обумовленим
її еквівалентом), то війна між суперетносами практично
не могла перейти до виключно економічної площини.
Вона повинна була ставати реальною і, крім знищення
противника, мати на меті захоплення його реальних
цінностей. Майно поверженого чи знищеного ворога (не
плутати із виконаною в історичному часі роботою, тоб-
то фактично культурою, якою суперетнос, поки він існує,
поступитися ніяк не зможе, тоді як "чужим" культурні
надбання не потрібні в принципі) та його матеріальні
цінності були бажаною здобиччю для переможця. Зок-
рема золоті витвори культури майя та інків завжди мож-
на було переплавити, що іспанські конкістадори успіш-
но практикували. Але в сьогоднішньому економічному
світі паперові (а тим більш електронні) гроші знищено-
го ворога об'єктивно нікому вже не будуть потрібними.
Вони мали певну цінність саме за часів його існування
як системної цільності. Отже, з матеріалістичної точки
зору, економічна війна є більш жорсткою та безглуз-
дою (безцільною), але при цьому проявляється той
факт, що між суперетносами неодмінно має місце взає-
мне знищення, тоді як захоплення цінностей вже є вто-
ринним.

Протистояння між суперетносами має характер
війни на знищення тому, що являє собою боротьбу за
енергію, яка перетікає в економічному просторі і є сут-
тю етнічних процесів як таких. Неможливим виглядає
втрачати енергію, не змінюючи при цьому своїх природ-
них ознак. Стосовно етносу, це означає його боротьбу
за збереження себе як системної цільності із певною
схемою споживання природної енергії. Для більш віко-
вих суперетносів — це війна за зовнішню енергію, якої
їм вже вкрай не вистачає для підтримки своєї техно-
сфери, а для енергетично більш напружених — бороть-
ба за збереження власного енергетичного потенціалу,
яким намагаються скористатися "чужі". У будь-якому
випадку, причиною таких безкомпромісних війн між су-
перетносами є потоки природної енергії, які являють
собою прояв природних процесів енергетичного обміну
та кругообігу, а також наявність між кожною парою
ділянок світового господарського простору певної
різниці енергетичних потенціалів. Переможцю в такій
боротьбі важливим є контроль саме за енергією, а не
майно інших етнічних колективів. Отже, набуття знищу-
вального характеру такими процесами економічної взає-
модії уявляється практично невідворотним. Якщо при
цьому згадати про модельне зображення світового
економічного простору у вигляді направленого графу,
де стрілками позначено потоки енергії між суперетно-
сами, то слід визнати, що подібне моделювання фінан-
сових потоків у світовій системі господарювання мати-
ме прагнення до альтернативного вигляду. Тобто напря-
ми фінансових потоків на значній кількості ділянок
змінюватимуться на протилежні.

Економіка являє собою системний ефект від взає-
модії етнічної енергії із створюваною нею техносферою.
Сьогодні світова економіка є системою, що вирішує таке
завдання: спрямування етнічної енергії більш енергетич-
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но напружених суперетносів не на руйнування техно-
сфер більш вікових етнокультурних просторів (як це було
в історії раніше, коли не існувало світової економіки та
проблем глобалізації), а на розрядку в такі техносфери
виключно із конструктивними в соціально-господарсь-
кому сенсі наслідками. Вікові суперетнічні простори, які
при безпосередньому контакті вже давно зійшли б з
історичної сцени, через таке явище, як світова економ-
іка, отримують своєрідний "тимчасовий перепочинок",
що полягає у можливості продовжити власне існування
(зберегти інтенсивність споживання енергії) за рахунок
корекції напрямів інших етнічних потоків. Звичайно, що
в цьому важливу роль відіграє їх розвинена техносфе-
ра, яка обумовлює певні значення енергетичної
щільності в локальних географічних нішах, тим самим
коригуючи напрями енергетичних потоків і, відповідно,
визначаючи траєкторії економічного розвитку окремих
країн. Світова економіка — це динамічна система енер-
гетичних щільностей в локальних ландшафтних нішах,
що визначає напрями та інтенсивність потоків енергії у
просторі світової системи господарювання.

Фактично, світова економіка являє собою змінне у
часі під впливом етнічних процесів енергетичне поле. Вся
відзначена економістами різних часів циклічність в еко-
номічних процесах цілком може бути емпірично зафік-
сованим підтвердженням цього [8]. Яскравим прикла-
дом ролі грошей, за якими стоїть певний енергетичний
потенціал, є відомий план Маршалла, що полягав у відбу-
дові повоєнної Європи. Оскільки за тих часів процес
формування США як окремого суперетносу тільки роз-
починався, то за відповідними фінансовими вливання-
ми стояла реальна енергія праці людей з одного супе-
ретносу — західноєвропейського. Отже, мало місце не
вилучення енергії із цієї системної цільності, а оптималь-
ний перерозподіл реальної конструктивної праці. Саме
внаслідок такого енергетичного підгрунтя, ці гроші
цілком можна визначити як інвестиції в класичному ро-
зумінні.

ВИСНОВОК
В умовах нової економіки фінансові ресурси:
— є відображенням певної енергії (етнічної), що

об'єктивно існує, та семантичною умовністю у разі її
відсутності;

— не мають безпосереднього впливу на енергетич-
ну щільність суперетносу, адже етнічна енергія є суто
природним феноменом;

— відображують потенціал того економічного се-
редовища, де має місце їх обіг, тобто, сукупну енергію
людей, які здатні та готові працювати;

— стають інвестиціями лише тоді, коли відобража-
ють реальну додаткову енергію, що разом з грошима
може надійти з іншого суперетносу;

— при контакті суперетносів є лише мостами вилу-
чення енергії;.

Виходячи з цього можна стверджувати:
— енергетичний обмін між суперетносами відбу-

вається незалежно від обсягів інвестицій;
— валюта суперетносів, що вільно конвертується,

відображає енергію інших суперетносів, яка готова
спрямуватися до емітентів цих грошових знаків;

— принциповою помилкою є ототожнення фінансо-
вих ресурсів із потоками енергії;

— ефективність (чи небезпека) інвестиційної по-
літики залежить від суперетнічної приналежності кре-
дитора та позичальника;

— всередині суперетносу кредити є достатньо не-
безпечними, тоді як в інших випадках запозичення ма-
ють скоріше бути добре обгрунтованими винятками, ніж
правилом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі якісно та кількісно зросло значення

сфери послуг, у тому числі туризму. Туризм сьогодні —
це найважливіший напрям економічної діяльності. За
останні 15 років туризм розвивався високими темпами.
Навіть в умовах несприятливої кон'юнктури і періодів
економічної кризи у світовій індустрії туризму зберіга-
лася позитивна тенденція зростання, зокрема в часи
світової кризи 2008—2009 років частка доходів від ту-
ризму знизилася на 6 % порівняно зі скороченням світо-
вого експорту на 12 %. Триваюче зміцнення туризму має
особливо важливе значення в умовах нинішньої еконо-
мічної невизначеності і підкреслює необхідність поси-
лення політичної та економічної прихильності і підтрим-
ки сектора. Його важливість у здатності забезпечувати
зростання і створення робочих місць, що має підкріплю-
ватися підтримкою держави [1].

Туризм стимулює розвиток інших суміжних галузей
економіки, зокрема лісоресурсної сфери. Виникає об-
'єктивна необхідність того, щоб держава, громадські
організації мали реальний економічний механізм, який
би дозволив надати сфері туризму спрямованості на
інтереси широких мас населення. Таким інструментом
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могла б стати туристична рента. Необхідність усебічно-
го дослідження туристичної ренти викликано двома чин-
никами:

— у сучасному світовому господарстві послуги на-
були виняткового значення: на них приходиться майже
половина усіх споживчих витрат населення, а сама сфе-
ра послуг перетворилася на одну з основних сфер гро-
мадського виробництва;

— необхідність дослідження туристичної ренти ви-
кликається ще й тим, що в радянський період в нашій
країні туризм фінансувався за рахунок держави, проф-
спілок і мав соціальну спрямованість. На сучасному етапі
туризм усе більше набуває комерційної спрямованості,
але туризм — явище не лише економічне, але й духов-
не.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню питання туристичної ренти приділяється
багато уваги у працях як вітчизняних, так і зарубіжних
учених: російських — Н. Гаврильчака, О. Зацепило, В. Ко-
зирєва, Л. Ковиневої; білоруських — Е. Колендо, П. Фро-
лова; українських — М. Бойко, Б. Данилишина, Я. Ко-
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валя, Т. Ткаченко та ін. Схожі проблеми туризму Украї-
ни, Росії, Білорусі, зокрема відтік капіталу за кордон, в
тому числі через виїздний туризм, коли виїзний туризм
фінансує розвиток країн, що приймають наших туристів.
У цей же час введення в дію нових санаторіїв, будинків
відпочинку, туристичних баз, туристично-рекреаційних
зон практично згортається або припинили свою робо-
ту. Руйнування туристичних ресурсів цих країн стало
очевидним фактом.

Туристична рента стала предметом спеціального
наукового дослідження, у якому теоретичний аспект
тісно поєднується з практичним. Проте, незважаючи на
теоретичні дослідження різних аспектів рентних відно-
син у різних галузях економіки, недостатньо розглянуті
механізми обліку, розподілення та використання тури-
стичної ренти, відображення цього поняття не тільки з
економічної, а й соціально-політичної точки зору, в лісо-
ресурсній сфері.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей та важли-

вості туристичної ренти в розвитку лісоресурсної сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Туристична рента являє собою факторний дохід,
який створюється туристичними підприємствами, які ви-
користовують туристичні ресурси як об'єкт господар-
ства, як фактор виробництва туристичних послуг і який
підлягає привласненню власниками цих ресурсів [2, 3].
У якості власників туристичних ресурсів можуть висту-
пати юридичні особи: держава, регіональні і місцеві
органи влади, банки, туристична організація і фізичні
особи, що мають права власності на ці ресурси.

В умовах ринку всі види ресурсів отримують ринко-
ву оцінку, тобто всі потенційні фактори виробництва в
процесі їх купівлі-продажу на ринку отримують свою
ціну (дохід).

За своєю економічною природою туристичні ресур-
си поєднують у собі природні, історичні та соціальні фак-
тори. Вони включають в себе і курортологічну, і загаль-
нооздоровчу, і рекреаційну, і духовно- культурологіч-
ну складові. Туристичні ресурси виступають як особли-
вий і самостійний економічний чинник [4, 5].

Домінуюче місце в структурі туристичних ресурсів
займають ліси як природно-соціально-економічні ком-
плекси, у складі яких наявні лікувально-оздоровчі,
пізнавальні й духовні цінності, що широко використо-
вуються для рекреації і туризму.

До лісів туристично-рекреаційного призначення
відносяться зелені зони, міські ліси, курортні й інші, які
використаються для масового відпочинку, туризму й
оздоровлення населення. Лісогосподарські заходи,
здійснювані в цій групі лісів, спрямовані на поліпшення
якості й продуктивності насаджень. Проведення рубок
у лісах цієї групи обмежене. Основні лісогосподарські
заходи в туристично-рекреаційних лісах повинні бути
спрямовані на формування довговічних і стійких дере-
востанів, що характеризуються високими захисними
властивостями й благотворно впливають на стан повітря-
ного басейну, особливо навколо густонаселених міст і
промислових центрів.

Лісовідновлювальні заходи в лісах туристично-рек-
реаційного призначення варто орієнтувати на створен-
ня стійких, різновікових, змішаних і складних за будо-
вою насаджень, здатних виконувати санітарно-захисні
й естетичні функції в умовах постійно діючих наванта-
жень. У породному складі лісових культур, які створю-
ються в безпосередній близькості до промислових
підприємств значну питому вагу повинні становити га-
зостійкі й пилостримуючі породи, асортимент яких вста-
новлюється залежно від конкретних грунтово-кліматич-
них і лісозростаючих умов. Широке поширення в насад-
женнях туристично-рекреаційного призначення повинні
одержати листяні породи: дуб, в'яз, осика, тополі ка-
надська й бальзамічна, липа, клен ясенелистний, верба
біла, бузина червона, жимолость, спірея калинолистна.
На непокритих лісом площах лісопаркової частини зе-
леної зони варто створювати видові культури біогрупа-
ми з одночасною підготовкою площадок і місць відпо-
чинку. Поряд із цим доцільно створювати декоративні
культури під пологом розріджених насаджень, у вікнах
й узліссях.

Користування в туристично-рекреаційних лісах не
можна розглядати тільки як використання конкретних
сировинних ресурсів. У період швидкої індустріалізації,
урбанізації й росту народонаселення необхідно всіля-
ко підсилювати водоохоронне, захисне, кліматорегулю-
юче й соціальне значення лісів. Це відноситься насам-
перед до лісів, прилеглих до більших міст і промисло-
вих центрів, де їхні соціальні функції мають більш важ-
ливе значення з економічної точки зору, ніж кубометри
заготовленої деревини.

Виходячи із цього, лісові туристично-рекреаційні
ресурси мають потребу в дбайливому й ощадливому
використанні, охороні й збільшенні. Для цього потрібно
проводити їх облік, кількісну і якісну оцінку. Необхідна
економічна оцінка, основою якої є туристична рента, що
допомагає лісогосподарським підприємствам знаходи-
ти кращі співвідношення між туристично-рекреаційним
лісокористуванням й іншими конкуруючими способами
лісокористування, сприяючи при цьому не тільки комп-
лексному використанню та відтворенню туристично-
рекреаційних ресурсів лісу, але й підвищенню еколого-
економічної ефективності туристично-рекреаційного
лісокористування.

Економічна (грошова) оцінка туристично-рекреа-
ційних лісових ресурсів — це відображення в грошах
максимально можливого ефекту від їх комплексного
раціонального використання. Існує безліч точок зору й
методів економічної оцінки туристично-рекреаційних
ресурсів. Але це питання усе ще залишається складним
у теорії й практиці туристично-рекреаційного лісокори-
стування. Аналізуючи різні точки зору, виділяються дві
концепції: рентна концепція, що визначається за кри-
терієм народногосподарського ефекту-ренти й витрат-
на, заснована на теоретичних засадах трудової вартості
[6, 7]. Із зазначених концепцій, з літературних джерел і
передового досвіду зарубіжжя, значно більшого ви-
знання одержала рентна, оскільки саме економічний
ефект найбільш повно характеризує цінність природних
ресурсів.

Основа утворення ренти — якісні відмінності при-
родних ресурсів. Економічною основою її існування є
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монополія держави на використання кращих за якістю
туристично-рекреаційних ресурсів. Методологія витрат-
ної концепції економічної оцінки туристично-рекреа-
ційних ресурсів істотно відрізняється від рентної кон-
цепції: оцінка туристично-рекреаційних ресурсів зале-
жить від витрат на їх освоєння, відтворення й експлуа-
тацію. Тим часом, як відзначають автори рентної кон-
цепції, утворення вартості — процес, характерний для
продуктів праці, а не для природи [8]. Підтвердження
цього є те, що нерідко більш цінними вважаються ре-
сурси, коли їх відтворення й експлуатація не пов'язані з
витратами суспільної праці. Тим часом, витрати коштів
на освоєння й відтворення ресурсів природи завжди
мають місце, що свідчить про необхідність їхнього об-
ліку й оцінки. Тому оцінка туристично-рекреаційних ре-
сурсів повинна здійснюватися як на основі суспільно
необхідних витрат, пов'язаних з їх відтворенням, так і
диференційної туристичної ренти. Обидві оцінки не про-
тиставляються, а доповнюють одна одну. Це важлива
умова поліпшення якісних характеристик розрахунків в
області туристично-рекреаційного природокористуван-
ня.

Розглянемо можливі варіанти економічної оцінки
туристично-рекреаційних ресурсів лісу. Найпростіший
метод — це економічна оцінка на підставі поточних ви-
трат лісоресурсної сфери, пов'язаних з організацією
відпочинку і туризму. Але витрати лісоресурсної сфери
становлять усього 2,5 % від витрат на туристично-рек-
реаційне лісокористування, тому цей метод не дає об'єк-
тивної оцінки. Можна також застосувати метод розра-
хунку економічної оцінки на основі поточних витрат
відпочиваючих. Але ця оцінка не враховує якості турис-
тично-рекреаційних ресурсів лісу, тому використання
такого методу обмежено.

Також було запропоновано економічну оцінку ту-
ристично-рекреаційних ресурсів лісу розраховувати за
вартістю лісовідновлення. При такому підході розрахо-
вуються необхідні витрати на посадку нового лісу для
задоволення туристично-рекреаційних потреб. Такий
метод оцінки також не дуже переконливий і з економіч-
ної точки зору не обгрунтований [6].

Споживча цінність туристично-рекреаційного лісу
визначається кількістю суспільно необхідної праці на
його підтримку й поліпшення. Тому закономірний вимір
туристично-рекреаційних функцій лісу через зіставлен-
ня величини приросту продукції в промисловості за ра-
хунок росту продуктивності праці з витратами, пов'я-
заними з облаштованістю туристично-рекреаційного
лісу. Така точка зору поділяється багатьма вченими [6,
7].

Економічна оцінка туристично-рекреаційного лісо-
користування (Rp), що приносить річний народногоспо-
дарський ефект з урахуванням періоду ротації лісових
насаджень, визначається за формулою:
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(1),

де r — туристична рента від туристично-рекреацій-
ного лісокористування, грн.; q — коефіцієнт ефектив-

ності туристично-рекреаційного лісокористування,
люд/рік; t — фактичний вік насаджень, років; T — вік
лісових насаджень у природній спілості, років; E

ПР
 —

норматив дисконтування (0,03).
Туристична рента від туристично-рекреаційного

лісокористування дорівнює різниці між цінністю лісу як
туристично-рекреаційного ресурсу, встановлюваного
величиною максимально можливих витрат на приріст
ефекту й індивідуальними зведеними витратами на
відновлення й вирощування лісових насаджень. Остан-
ня визначається за формулою:

 ЗKZ PPP
r −= (2),
де Z

P
 — максимально-можливі (замикаючі) витра-

ти на виробництво 1 га туристично-рекреаційного типу
насаджень, грн.; К

Р
 — коефіцієнт якості лісових насад-

жень; З
Р
 — індивідуальні зведені витрати на відновлен-

ня й вирощування лісових насаджень, грн.
Максимально можливі витрати відображають ефект,

що досягається в результаті покращення лісу як засобу
праці в туристично-рекреаційній сфері, це витрати на
відновлення й вирощування туристично-рекреаційних
насаджень, облаштованість території, формування лан-
дшафтів та ін. Рівень цих витрат залежить від умов роз-
ташування ділянок, структури лісу, ступеню його бла-
гоустрою.

Коефіцієнт якості лісових насаджень характеризує
рівень їх придатності для рекреаційних, туристських,
оздоровчих цілей. Він залежить від наявності елементів
благоустрою, виду ландшафту, якісних характеристик
насадження.

Коефіцієнт ефективності туристично-рекреаційно-
го лісокористування обчислюється на підставі відношен-
ня фактичної відвідуваності лісу рекреантами (люд./га)
до гранично допустимих навантажень (люд./га). Вели-
чина даного коефіцієнта також пов'язана з якісними
характеристиками лісових насаджень, що є джерелом
утворення ефекту (туристичної ренти). Чим краще ліс
за якісними і кількісними складовими, тим вище ступінь
його оздоровчої функції.

Норми туристично-рекреаційних навантажень зале-
жать від породного складу лісових насаджень, типів
умов зростання, грунтів та ін. На підставі туристично-
рекреаційних навантажень визначається характер за-
ходів щодо регулювання відвідування лісових насад-
жень і проведенню благоустрою території до необхід-
ного рівня. Туристично-рекреаційній оцінці підлягають
ділянки лісу призначені й використовувані для туризму
та рекреації. При цьому приймаються до уваги тільки
туристично-рекреаційна цінність природних комплексів
різного призначення й не враховуються народногоспо-
дарські результати їх експлуатації. На наш погляд, да-
ний метод є одним із самих точних та ефективних для
економічної оцінки, основою якої є туристична рента,
для розрахунку плати за використання туристично-рек-
реаційних ресурсів лісу [6].

Економічна (грошова) оцінка туристично-рекре-
аційних лісових ресурсів необхідна для економічного
регулювання лісових відносин при укладанні цивільно-
правових угод, передбачених законодавством, розроб-
ки стратегії господарського використання території при
формуванні системи регіонального розвитку, визначен-
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ня нормативної ціни (вартості) лісу як інтегрованого
ресурсу, установлення плати за використання лісових
туристично-рекреаційних ресурсів.

В даний час оцінюються в основному лише лісо-
сировинні запаси, туристично-рекреаційні функції
лісу не враховуються, що не дозволяє визначити по-
казники реального ефекту (туристичної ренти) від
їхнього використання як фактору туризму та рекре-
ації, виділити частку туристично-рекреаційних ре-
сурсів лісу в сукупному суспільному продукті й націо-
нальному доході.

Це все зумовлено тим, що потенційний динамізм
розвитку українського туризму обумовлений цілим ря-
дом об'єктивних факторів: по-перше, туризм — це важ-
ливий фактор зростання національного багатства та
покращення життя населення в цілому; по-друге, це
важлива сфера притягнення робочої сили та забезпе-
чення зайнятості населення; по-третє, це могутній сти-
мул розвитку таких галузей економіки, як транспорт,
зв'язок, торгівля, будівництво, сільське та лісове гос-
подарство, виробництво товарів народного споживан-
ня; по-четверте, це умови для розвитку соціальної та
виробничої інфраструктури; п'яте, це можливість за-
собів збільшення валютних надходжень; шосте, це
фактор розвитку національних народних промислів;
сьоме, це умови для обміну культур та звичаїв; восьме,
це одна з самих ефективних сфер сучасної економіки,
яка успішно конкурує з такими галузями, як видобу-
вання нафти та газу, по-дев'яте, при вмілій державній
направленості національний туризм може стати конку-
рентним на світовому ринку. Необхідно відмітити ще
одну особливість туризму, яка має важливе значення
для сучасної України. Мова йде про те, що туризм як
особлива соціально-економічна сфера суспільства
може успішно поєднувати в собі і ринкові аспекти еко-
номічних зв'язків, і соціально орієнтовані цілі розвит-
ку суспільства

ВИСНОВКИ
Щоб використовувати туристську ренту в інтересах

національного туризму, треба її врахувати, узаконити
як особливий факторний дохід і тим самим легалізува-
ти, не дати їй піти у тіньову економіку. Тільки в цьому
випадку держава може використовувати туристську рен-
ту в потрібному для суспільства соціальному напрямі.
Нині в Україні є лише академічна постановка питання.
Діючий економічний, фінансовий і весь господарський
механізм функціонування туристичних організацій,
підприємств лісоресурсної сфери повністю виключає
облік туристичної ренти. У даних умовах проблема ту-
ристичної ренти виявляється проблемою не лише еко-
номічною, а й соціально-політичною. Вона чітко ділить
весь туристичний світ на два табори: в одному таборі ті,
хто зацікавлений в особистому збагаченні на виїзному
туризмі; в іншому — ті, хто зацікавлений у відродженні
та розвитку внутрішнього і в'їзного національного ту-
ризму, а також соціального туризму.

Таким чином, туристична рента як факторний дохід
від господарського використання туристичних ресурсів
повинна спрямовуватися на розвиток самого туризму,
а суб'єктами розподілу туристичної ренти повинні стати
відповідні організації та органи влади.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективна економічна політика, що відповідає соці-

ально-орієнтованій моделі економіки ринкового типу і
базується на використанні як конкурентних переваг
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CHALLENGES AND PRIORITIES OF UKRAINE'S ECONOMIC POLICY

Визначено проблемні аспекти здійснення економічної політики в Україні на етапі ринкових

трансформацій. Вказано на тенденції поглиблення структурних деформацій в економіці. Вияв-

лено наслідки надмірної експортної орієнтації значної частини сировинних галузей та галузей

первинної переробки в Україні за умов циклічних коливань світової економіки. Визначено прин-

ципи стратегічного управління макроекономічним розвитком України та стратегічні пріоритети

економічної політики на сучасному етапі. Обгрунтовано напрями структурної перебудови еко-

номіки як один з пріоритетів економічної політики. Доведено необхідність розробки та визна-

чено складові двох типів державних цільових програм — структуроформуючих і структуроза-

безпечуючих. На основі програмного підходу запропоновано механізм поєднання і реалізації,

за прикладом ЄС, трьох головних пріоритетів: швидкого зростання (розвиток економіки, що

базується на знаннях та інноваціях), сталого зростання (запровадження вищої ресурсної ефек-

тивності, більш "зелена" і більш конкурентоспроможна економіка), інклюзивного зростання

(сприяння економіці з високим рівнем зайнятості через соціальний і територіальний зв'язок).

Обгрунтовано напрями максимально повної реалізації наявних в Україні конкурентних переваг

і можливостей довгострокового економічного зростання. Визначено низку функцій інновацій-

ного розвитку вітчизняної економіки, які повинна виконувати об'єктивно жорстка вимога зни-

ження енергоємності української продукції.

Problematic aspects of Ukraine's economic policy implementation at the phase of market

transformations are identified. Trends of intensifying structural distortions in economy are pointed

out. The outcomes of excessive export orientation of considerable part of resource-based and

process industries in Ukraine under conditions of cyclical fluctuations of global economy are shown.

Principles of strategic management of macroeconomic development and strategic priorities for

Ukraine's economic policy at the present stage are characterized. Directions of economic

restructuring as one of the priorities of economic policy are substantiated. The necessity to develop

two types of state target programs is proved. The components of these programs are defined.

Considering the European Union experience and on the basis of the program approach the mechanism

of combination and implementation of three major economic priorities: rapid growth (economic

development based on knowledge and innovations), stable growth (the highest resource efficiency

introduction, more competitive economy) and inclusive growth (promotion of high employment

economy through social and territorial relations) is proposed. The ways how to implement available

in Ukraine competitive advantages and opportunities of long-term economic growth are

substantiated. A set of functions of innovative development of national economy that should be

fulfilled by objectively strict requirement to decrease energy output of Ukrainian production is

described.

Ключові слова: економічна політика, економічне зростання, інноваційний процес, галузева структура
економіки, стратегічне управління, стратегічне планування, державні цільові програми.

Key words: economic politics, economy growth, innovative process, branch structure of economy, strategic
management, strategic planning, government having a special purpose programs.

країни у світовому поділі праці, так і економічних пере-
ваг міжнародної інтеграції, є гарантом незалежності
будь-якої країни і запорукою її динамічного розвитку.
Проблема формування ефективної економічної політи-
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ки є особливо нагальною в контексті стратегічних зав-
дань макроекономічної стабілізації та економічного
зростання в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Досить активно, особливо в останні роки, науковця-
ми досліджуються різні аспекти місця, ролі, методів та
інструментів економічної політики. Серед українських
вчених слід виділити праці Я. Жаліла, А. Гальчинського,
В. Геєця, П. Єщенка, А. Мельника, С. Мочерного, Б. Па-
насюка, А. Савченка, серед російських — А. Абалкіна,
К. Вальтуха, В. Кириченка, Д. Львова та інших. Проте,
незважаючи на значну кількість слушних пропозицій
щодо оптимізації механізму державного регулювання
економічних процесів, поки що відсутні системні комп-
лексні дослідження з метою обгрунтування методолог-
ічних засад розробки державної економічної стратегії.
В результаті економічна політика, що проводилась в ос-
таннє десятиріччя, відзначалась фрагментарністю і
низькою ефективністю.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявлення проблем та обгрун-

тування пріоритетів економічної політики України в умо-
вах глобалізації.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичною та методологічною базою досліджен-
ня слугували теорії відтворення, циклічності, держав-
ного регулювання економіки, а також напрацювання
вітчизняних і зарубіжних економістів з питань еконо-
мічної політики та державного регулювання економіч-
них процесів. У процесі дослідження використовували-
ся такі методи: історичний, абстрактно-логічний, метод
формалізації, методи економічного аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На відміну від країн з розвиненою економікою, де

активно йде процес "інтелектуалізації економіки" за
рахунок прискореного розвитку інтелектуально-
інформаційної сфери (науки, наукового обслугову-
вання, освіти, інформатики), яка забезпечує розви-
ток інноваційних процесів і тим самим формує імпуль-
си для стратегічного розвитку, в Україні ці процеси
розвиваються досить повільно, а в низці випадків спо-
стерігається погіршення ситуації порівняно з доре-
форменим періодом. Так, до початку 1990-х років
Україна за рівнем розвитку науки, інтелектуального
потенціалу та науково-технічних розробок була од-
ним із лідерів серед передових країн світу. За офі-
ційними даними ЮНЕСКО, науково-технічний комп-
лекс України становив 6,5% світового за умови, що
чисельність населення України становила всього
0,1% від населення світу. За роки реформування еко-
номіки України частка послуг науково-технічного,
дослідницького та інформаційного характеру ско-
ротилася. Якщо в 1991 р. витрати на науку з усіх дже-
рел фінансування становили приблизно 2,4% від ВВП,
то в 2012 р. цей показник знизився до 0,8%. Кількість
спеціалістів, які виконували науково-технічні роботи,

зменшилась за цей період більш ніж утричі [1]. Поси-
лився відтік висококваліфікованих науково-технічних
кадрів за кордон.

За більш ніж 20 років ринкових реформ не відбуло-
ся позитивних зрушень у галузевій структурі промисло-
вості. Навпаки спостерігалося подальше поглиблення
структурних деформацій. Випереджаючими темпами по-
рівняно з промисловістю загалом розвивалися сиро-
винні галузі та галузі первинної обробки, що відзнача-
ються високою енерго- і ресурсомісткістю такі, як енер-
гетика, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна
та нафтохімічна промисловість. Разом з тим спостері-
гається тенденція скорочення питомої ваги галузей, що
виробляють продукцію інвестиційного (машинобудуван-
ня) та споживчого (легка та харчова промисловість) при-
значення [2, с. 167—168]. Нині галузі машинобудуван-
ня і легкої промисловості перетворилися в зони хроніч-
ної кризи, втративши або внутрішній ринок, або ресур-
сну базу, і функціонують в основному за рахунок еко-
номії на оплаті праці або використання давальницької
сировини і матеріалів.

Зменшення в структурі промисловості України час-
тки машинобудування, особливо високотехнологічних
галузей, означає деградацію науково-технічного потен-
ціалу країни, обмеження можливостей підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняної продукції. Скорочен-
ня і знецінення власного науково-технічного потенціа-
лу в умовах сучасної міжнародної конкуренції тотожні
втраті основного внутрішнього джерела економічного
зростання.

До негативних наслідків призводить і скорочення
частки соціально орієнтованих галузей, що виробляють
споживчі товари. По-перше, втрачається внутрішній ри-
нок цих товарів, а отже, і податкові надходження в бюд-
жет. По-друге, існує пряма загроза економічній безпеці
країни.

Значна частина сировинних галузей та галузей пер-
винної переробки в Україні є експортоорієнтованими,
що в умовах циклічних коливань світової економіки при-
зводить до низки проблем. В умовах циклічного упо-
вільнення світової економіки протягом 2011—2012 рр.
актуалізувалися наступні з них:

— погіршення фінансового стану підприємств-екс-
портерів обертається для економіки загостренням си-
туації на валютному ринку, скороченням дохідної час-
тини бюджету та виникненням труднощів з обслугову-
ванням зовнішніх позик і внутрішніх банківських кре-
дитів підприємствами реального сектору;

— зниження курсу національної валюти, зменшен-
ня реальних доходів населення і наростання негативних
тенденцій у сфері виробництва виливаються в істотне
погіршення якості банківських активів, а зменшення до-
ступності зовнішнього фінансування — у звуженні па-
сивної бази банківських установ;

— залучення значних обсягів як зовнішніх, так і
внутрішніх запозичень і формування надмірного зовні-
шньо боргового навантаження;

— переоцінка обмінного курсу національної валю-
ти і недостатність міжнародних резервів країни порівня-
но з обсягами зовнішніх зобов'язань;

— масштабне втручання держави в діяльність
банків;
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— значна концентрація бізнесу на окремих агентах
і галузях;

— зниження рівня сукупного попиту.
За таких умов необхідним є удосконалення еко-

номічної політики держави з метою покращення еко-
номічної та соціальної ситуації в країні. Це передба-
чає реалізацію системи поточних і стратегічних цілей,
основною з яких є створення передумов для досяг-
нення стабільного економічного зростання. Для до-
сягнення основної стратегічної мети необхідно роз-
робити основні принципи стратегічного управління
макроекономічним розвитком України та методи їх
виконання, а також сферу впровадження для удос-
коналення методичного забезпечення процесів стра-
тегічного управління. Це принципи економічного уп-
равління, адміністративного управління, правового
управління та соціального управління, використання
яких створює передумови для підвищення ефектив-
ності стратегічного управління розвитком економіки
країни.

Реалізація ефективної економічної політики, як вда-
ло зазначає О. Москаленко, потребує сильної держа-
ви, присутність якої в економіці відчувається через ви-
соку якість макроекономічного менеджменту, який ви-
являє себе у визначенні пріоритетними інтереси насе-
лення країни, а не лише інтереси великого бізнесу та
груп особливих інтересів та їх економічної діяльності
[3, с. 54].

На сучасному етапі розвитку економіки необхідна
розробка цілісного механізму стратегічного плануван-
ня в державі, який включав би наступні пріоритети, які
зображені на рисунку 1.

Дуже часто органи влади першочергово розв'я-
зують поточні проблеми без урахування стратегіч-
них пріоритетів та орієнтирів. Це призводить до на-
копичення проблем, особливо у сфері довгостроко-
вого планування соціально-економічного розвитку.
Приймається велика кількість різноманітних про-
грам, які охоплюють всі напрями діяльності та всі
рівні управління без урахування стратегічних цілей
соціально-економічного і науково-технічного роз-
витку, і далеко не повною мірою відповідають зав-
данням першочергової реалізації визначених пріо-
ритетів.

Сьогодні в Україні вибір пріоритетів здійснюється
безсистемно, без урахування закономірностей струк-
турних зрушень і реальних фінансових можливостей,
що дискредитує саму ідею пріоритетності. Фактично
пріоритетними є галузі (виробництва), які належать до
різних технологічних укладів: від високих, характер-
них для наукомістких і високотехнологічних галузей і
виробництв, до низьких (у галузях АПК, добувній про-
мисловості). Крім того надмірна кількість державних
програм не відповідає економічним можливостям дер-
жави.

Одна з причин низької ефективності державних про-
грам — відсутність органічного зв'язку між галузевими
і науково-технічними програмами. Більшість науково-
технічних проектів носить описовий характер. Існуючі
науково-технічні програми не пов'язані між собою ком-
плексом науково-технічних, організаційних заходів, а
також соціально-економічною метою через відсутність
у більшості проектів їх техніко-економічного обгрунту-
вання. Проведене вченими ДУ "Інститут економіки та
прогнозування Національної академії наук України"
дослідження стану формування та реалізації науково-
технічних програм показало, що програми формують-
ся без виявлення потреб народного господарства у на-
уково-технічній продукції та урахування кон'юнктури
ринку і недостатньо пов'язані з потребами українсько-
го виробництва [4].

Відсутність концентрації ресурсів на науково об-
грунтованих напрямах призвела до суттєвого зниження
наукомісткості вітчизняної продукції. Структура експор-
ту все більше набуває сировинної спрямованості, що
призводить до посилення деформації структури еконо-
міки в бік зростання частки енерго- і матеріаломістких
технологій.

Дуже складна проблема в програмуванні — вибір
конкретних інвестиційних проектів, що включаються в
секторні програми, які є сукупністю підпрограм у розрізі
різних галузей. Структурна перебудова економіки як
один з пріоритетів економічної політики передбачає
довгострокові інвестиції. Так, реалізація програми ре-
сурсозбереження передбачає виконання досить капіта-
ломістких проектів, що окупаються в більш тривалі стро-
ки, порівняно з проектами формування торгової інфра-
структури тощо. Ще вища вартість і більш тривалі стро-
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Розробка стратегічних планів розвитку суб’єктів господарювання 

Рис. 1. Пріоритети стратегічного планування економічного розвитку
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ки реалізації проектів зі створення магістральної інфра-
структури, які дозволять підвищити конкурентоспро-
можність вітчизняних товаровиробників (насамперед з
точки зору виробничих витрат) у більшості традиційних
промислових галузей і особливо в сільському госпо-
дарстві. У більш віддаленій перспективі необхідні інве-
стиції з тривалішим строком окупності в капіталомісткі
галузі промисловості. Лише за цих умов можливий пе-
рехід до високоіндустріальної структури економіки,
конкурентоспроможної з провідними західними країна-
ми.

Базою для вибору пріоритетних галузей (вироб-
ництв, об'єктів) повинні стати, з нашої точки зору, дер-
жавні цільові програми двох типів: структуроформу-
ючі та структурозабезпечуючі. До перших можна
віднести програми розвитку окремих галузей еконо-
міки (виробництв), які мають потенціал для розвитку
(в ідносно конкурентоспроможні та  з низькою
конкурентоспроможністю, але мають потенціал для
розвитку), а також програми згортання депресивних
галузей і виробництв, які не мають перспектив роз-
витку (значне інноваційне відставання від світового
рівня). Програми другого типу — це ті, що спрямо-
вані на розвиток чинників, які найбільшою мірою
сприяють ефективним структурним зрушенням в еко-
номіці. Основними структурозабезпечуючими програ-
мами, на наш погляд, повинні бути програми, пред-
ставлені в табл. 1.

Вказані програми мають забезпечити поєднання і
реалізацію, за прикладом ЄС, трьох головних пріори-
тетів: 1) швидке зростання: розвиток економіки, що ба-
зується на знаннях та інноваціях; 2) стале зростання:
запровадження вищої ресурсної ефективності, більш
"зелена" і більш конкурентоспроможна економіка; 3) ін-
клюзивне зростання: сприяння економіці з високим

рівнем зайнятості через соціальний і територіальний
зв'язок [5, с. 8].

Нагальність розробки програм "Розвиток вітчизня-
ного ринку технологій та інтелектуальної власності" і
"Розвиток імпорту високих технологій, які відсутні в
країні" пов'язане з тим, що сучасне економічне зрос-
тання у вирішальній мірі визначається науково-техніч-
ним прогресом та інтелектуалізацією факторів вироб-
ництва. На частку нових знань, втілених у технологіях,
устаткуванні, освіті кадрів, в організації виробництва
припадає 80 — 95% приросту ВВП розвинених країн
[6, c. 25]. Впровадження нових технологій стало клю-
човим фактором ринкової конкуренції, головним засо-
бом підвищення ефективності виробництва та поліпшен-
ня якості товарів і послуг. Сполучення активної іннова-
ційної політики з концентрацією зусиль на основних
напрямах становлення нового технологічного укладу
уможливлює забезпечення максимально повної реалі-
зації наявних у країні можливостей економічного зрос-
тання. З урахуванням цих закономірностей і необхідно
будувати політику модернізації української економіки,
реалізувати пріоритети економічної політики. Визначен-
ня пріоритетів за основними напрямами науково-техні-
чного прогресу має здійснюватись, виходячи із законо-
мірностей довгострокового економічного зростання,
глобальних напрямів техніко-економічної динаміки й на-
ціональних конкурентних переваг (не лише поточних, а
й перспективних).

У цьому контексті слід розглядати необхідність
рішучого прискорення впровадження ресурсозберіга-
ючих технологій і техніки в усіх галузях економіки, але
в першу чергу в найбільш енергомістких: чорній і коль-
оровій металургії, виробництві хімічних волокон, син-
тетичних смол і пластмас, цементній, скляній галузях і
побуті. На першому етапі необхідно зосередити зусил-

Таблиця 1. Перелік основних структурозабезпечуючих програм та їх мета

№ 

з/п 
Назва програми Мета 

1 

Розвиток вітчизняного 

ринку технологій та 
інтелектуальної 
власності Сприяння нарощуванню виробництва науко- та техноємних 

видів продукції та виходу їх на зовнішній ринок 

2 
Розвиток імпорту 
високих технологій, які 
відсутні в країні 

3 
Енерго- і 
ресурсозбереження 

Створення передумов для переходу до широкомасштабного 

розповсюдження новітніх технологій 

4 Інвестиційна 
Забезпечення раціонального розподілу інвестицій відповідно 

до визначених галузевих пріоритетів 

5 

Створення об’єднання 
виробництв (синдикатів) 

депресивних галузей 

Сприяння державній політиці пом’якшення згортання 
виробництв 

6 

Розвиток міжнародної 
кооперації та інтеграції 
(створення зони вільної 
торгівлі з ЄС) 

Сприяння участі країни в світогосподарських зв’язках з метою 
підвищення ефективності виробництва і 
конкурентоспроможності продукції 

7 Зайнятість населення 
Забезпечення розподілу і перерозподілу трудових ресурсів 
відповідно до галузевих програм 

8 Розвиток науки і освіти 

Сприяння розвитку фундаментальних і прикладних 

досліджень з кібернетики, біотехнології та інших напрямів 
сучасної науки; створення умов для підготовки спеціалістів із 
цих спеціальностей та використання їх у вітчизняному 
виробництві 

9 
Розвиток 

підприємництва 

Сприяння розвитку венчурного бізнесу; забезпечення 
зайнятості працівників, що вивільняються в результаті 
перепрофілювання виробництв, скорочення обсягів 
виробництва, банкрутства підприємств 
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ля на завершенні модернізації традиційної для України
галузі — чорної металургії, яка сьогодні є "вузьким
місцем" і стримує розповсюдження нових технологій. З
точки зору входження України до системи міжнарод-
ного поділу праці чорна металургія має обмежені перс-
пективи, якщо не будуть зроблені рішучі кроки щодо
впровадження прогресивних технологій, а також роз-
витку внутрішнього ринку (передусім за рахунок зрос-
тання попиту з боку галузі машинобудування). Слід
оновлювати (модернізувати) лише ті агрегати і вироб-
ництва, що здатні вийти на принципово новий техніко-
економічний рівень, знизити антропо- і техногенний тиск
на територію. Зокрема необхідно різко підвищити пи-
тому вагу електросталеливарного виробництва, безпе-
рервного виливання і точного лиття, холоднокатаного
листового прокату, суцільнокатаних труб великого діа-
метру тощо.

Поступово повинна знижуватись частка вугільної
промисловості, що зумовлюється, перш за все, висна-
женням кращих родовищ вугілля. Для вирішення про-
блеми зайнятості працівників, що вивільнятимуться в
результаті закриття шахт, необхідно розширювати ви-
робництва по переробці відходів, обсяги яких досягли
величезних розмірів. Так, нині в Україні лише твердих
відходів, які поглинають понад 1,6 млн кв. км територій,
придатних для господарського використання, накопи-
чилося понад 25 млрд тонн [7].

На основі впровадження ресурсозберігаючих тех-
нологій створяться передумови для нарощування потен-
ціалу у високотехнологічних наукомістких галузях, в
яких Україна має конкурентоспроможні технології
(аерокосмічна, ракето-, літако-, танко-, та суднобудів-
на та ін.). Це єдиний спосіб залучення нашої країни у
світовий науково-технічний процес як рівноправного
партнера.

ВИСНОВКИ
Україна нині поки не може копіювати структуру еко-

номіки розвинених країн, які через продукцію з висо-
ким ступенем обробки, де домінує інформаційна скла-
дова, та механізм завищення цін реалізують техноло-
гічну ренту, привласнюючи на свою користь великі об-
сяги доданої вартості іншого світу, в тому числі й Украї-
ни. Проте основними конкурентними перевагами вітчиз-
няної економіки є високий освітній рівень працездатного
населення, розвинена мережа академічних та наукових
установ, що в низці галузей мають наукові розробки
світового рівня. Реалізація виваженої економічної по-
літики на основі цілеспрямованого використання цих пе-
реваг має сприяти виробництву конкурентоспроможних
товарів і послуг, прискореному розвитку внутрішнього
ринку та збільшенню експорту продукції з високою до-
даною вартістю.

Об'єктивно жорстка вимога зниження енергоєм-
ності української продукції повинна виконувати низ-
ку функцій інноваційного розвитку вітчизняної еко-
номіки: стимулюючу, оскільки подорожчання енерго-
носіїв є потужним ринковим стимулом до технологіч-
них нововведень у виробництві; нівелюючу, яка по-
лягає в стримуванні негативних впливів зовнішньої ко-
н'юнктури на національну економіку; соціальну —
через зменшення величини проміжного продукту у

валовому випуску і, тим самим, збільшення створе-
ної в його галузях валової доданої вартості як осно-
ви забезпечення добробуту. Відповідно до зазначе-
них пріоритетів має формуватися і національна еко-
номічна політика.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молодь постійно знаходиться в стані освоєння до-

сягнутого рівня розвитку суспільства та несе на собі
відповідальність за майбутній розвиток регіону. Все це
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THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE REGIONAL YOUTH PROGRAMS

У статті розглядається молодь як потенціал майбутнього соціально-економічного розвитку

регіону. Активна участь та інноваційний підхід до розвитку регіону молодіжної частки учасників

повинен забезпечити сталість регіонального розвитку. Для цього представники молоді, в про-

цесі дорослішання, мають набути відповідних компетенцій.

Такі компетенції молодь повинна отримувати в рамках міських та регіональних соціальних

молодіжних програм ("Молодь Дніпродзержинська", "Молодь Дніпропетровщини" та інші). Але

на сьогодні даний напрям в складі програм реалізовано недостатньо. Тому було запропонова-

но включити до відповідних програм низку заходів направлених на формування компетенцій в

соціально-економічному та суспільному житті регіону. Сформовано зміст заходів, що пропо-

нуються, визначено відповідальні за їх виконання, строки виконання, орієнтовні обсяги фінан-

сування та зазначено очікуваний результат виконання для кожного заходу за роками його реа-

лізації.

У підсумку природний рух населення насичує регіон компетентними та активними учасника-

ми його розвитку по зростаючій як по кількісним, так і по якісним показникам, що забезпечує

його сталість.

The article the analyzes youth as potential future socio- economic development. Active participation

and innovative approach to the development of the region from the youth participants must ensure

the sustainability of regional development. To achieve this goal, representatives of youth in the

process of growing up, have to acquire relevant skills.

These competencies young people should receive within urban and regional social youth programs

("Youth of Dneprodzerzhinsk", "Youth of Dnipropetrovsk", etc.). However, currently this area of the

programs is not implemented enough. Therefore , it was proposed to include a range of appropriate

programs aimed at forming competence in the socio- economic and social life of the region. Proposed

content of the desired activities, persons responsible for their implementation, deadlines, estimated

budget and indicated the expected result for each activity by years of its implementation.

As a result, the natural population growth provides region with exponently more competent and

active participants in its development, both quantitatively and qualitatively, ensuring its sustainability.

Ключові слова: сталий розвиток, молодь, регіон, програма розвитку молоді, заходи.
Key words: sustainable development, youth, region, program of youth development, programs.

виражається через наступні питання: наскільки молодь
сприймає життя даного суспільства і функціонування
даного регіону; що нового вносить молоде покоління
у суспільний розвиток та діяльність регіону, і, у зв'яз-
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ку з цим, яка реакція попередніх поколінь на молодь;
якою мірою молодь стає чинником розвитку або фак-
тором, що загальмовує розвиток суспільства і регіону
[1, с. 3].

В умовах модернізації та трансформації України
очевидна необхідність зміцнення природного потен-
ціалу молодого покоління як найважливішого факто-
ра відтворення суспільства і сталого соціально-еконо-
мічного розвитку регіону, а також переорієнтації мо-
лодіжної політики на його ефективне використання.
Звідси випливає, що потребує якісного вдосконаленні
механізм управління та реалізації держаної молодіж-
ної політики як передумова сталого розвитку молоді у
відповідності з сучасними завданнями сьогодення [2,
с. 12].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми сталого регіонального розвитку є пред-

метом дослідження багатьох науковців Е. Алаєв, В.
Геєць, З. Герасимчук, М. Долішній, С. Дорогунцов, В.
Мікловда, В. Пила, Д. Стеченко, М. Фащевський, М. Чу-
маченко. Питання молодіжного розвитку розглядають-
ся у роботах І. Гузенко, І. Ільїнського, А. Ковальова, Е.
Лібанової, І. Ткачук та у державних цільових молодіж-
них програмах. При цьому питання підготування актив-
них учасників соціально-економічного розвитку за ра-
хунок молоді, що має забезпечити його сталість, зали-
шаються не достатньо дослідженими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є визначення напрямів та заходів

розвитку молоді регіону, реалізація яких має забезпе-
чити підгрунтя сталості розвитку регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Розробкою заходів з реалізації молодіжної пол-
ітики на території Дніпропетровської області займа-
ються: обласні, міські та районні управління у справах
сім'ї та молоді; молодіжний парламент Дніпропетров-
щини; Дніпропетровська обласна молодіжна адмініст-
рація; Рада молодих вчених Дніпропетровської об-
ласті; 38 обласних, 10 районних та 32 міські молодіжні
організації.

Дніпропетровська обласна молодіжна адмініст-
рація, є виконавчим органом молодіжної ради, зав-
дяки якому реалізуються проекти та заходи, ініційо-
вані молоддю. До неї входять члени обласної моло-
діжної ради, голови та активісти студентських рад
при вишах регіону. Обласна молодіжна рада є роз-
робником проектів та ініціатив, які подаються на
розгляд головному управлінню освіти та науки обл-
держадміністрації для експертної оцінки та корегу-
вань. Завдання обласної молодіжної адміністрації —
безпосередньо реалізовувати розроблені проекти та
ініціативи.

Обласні, міські та районні управління у справах
сім'ї та молоді (молоді та спорту, тощо) є органами ви-
конавчої влади, що здійснюють державно-владні по-
вноваження виконавчо-розпорядчого характеру у
сфері молодіжної політики на закріпленій за ними те-
риторії області. Одними з головних напрямів діяльності

управлінь у справах молоді є: надання підтримки тала-
новитим молодим людям, створення сприятливих умов
для життєвого самовизначення та самореалізації мо-
лодих громадян; сприяння у сфері праці та зайнятості
молоді, її професійної орієнтації та працевлаштуван-
ня; допомога у розв'язанні житлової проблеми молоді;
сприяння діяльності органів студентського самовряду-
вання; організація молодіжного дозвілля та організа-
ція різного роду заходів.

Отже, можна зробити висновок, що керівництво ре-
гіону підтримує всі ініціативи молодих вчених на шля-
ху досягнення поставлених цілей у контексті нових
освітніх стандартів Дніпропетровської області. Але,
виключно освіти недостатньо для успішної реалізації
всебічного розвитку будь-якого регіону. На основі ви-
явлених недоліків [3—4] у регіональній та міській мо-
лодіжних програмах розвитку молоді [5—8], для на-
буття молоддю відповідних компетенцій пропонуєть-
ся до існуючої програми "Молодь Дніпропетровщини"
на 2012—2021 роки, зокрема першого етапу здійснен-
ня цієї програми (2013—2016 роки) додати комплекс
заходів, які будуть у більш повній мірі забезпечувати
підготовку молоді до участі в процесі розвитку регіо-
ну. Аналогічні заходи доцільно продублювати у міській
цільовій соціальній програмі "Молодь Дніпродзер-
жинська" на 2012-2021 роки, але у межах молодіжної
політики міста. Перелік завдань і заходів що пропону-
ються для покращення регіональної цільової соціаль-
ної програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012—
2021 роки подано у таблиці 1. Разом зі змістом комп-
лексних заходів запропоновано органи, які відповіда-
ють за його реалізацію та орієнтовний результат впро-
вадження. Наведено орієнтований обсяг фінансуван-
ня для кожного заходу та його розподіл впродовж тер-
міну реалізації.

У результаті реалізації запропонованих заходів та
корегування міських і регіональних молодіжних програм
передбачається більш повне охоплення навичок та дій
молоді, які формують майбутні напрямки розвитку рег-
іону.

Передання отриманих навичок наступному прошар-
ку молоді має забезпечити якісне розширення компе-
тенцій та кількісне зростання залученої молоді.
Циклічність підготовки забезпечує сталість процесу роз-
витку молоді та регіону в цілому.

Оцінка ефективності реалізації запропонованих за-
ходів може здійснюватися за методикою наведеною у
[9]. В разі визнання заходу неефективним його зміст ко-
ригується, замінюється на більш актуальний або вилу-
чається остаточно.

ВИСНОВКИ
Результатом реалізації запропонованих заходів та

корегування міських і регіональних молодіжних програм
повинні стати фахові та суспільні компетенції молоді як
учасників соціально-економічного розвитку регіону.
Природне заміщення активних учасників розвитку ре-
гіону та залучення нової молоді до відповідних програм
забезпечать сталість розвитку. Але для досягнення від-
повідного ефекту слід досконально дослідити механіз-
ми обліку та контролю ефективності регіональних та
місцевих молодіжних програм.
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Таблиця 1. Перелік завдань і заходів, що пропонуються для реалізації в межах регіональної та міської цільових соціальних програм
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Забезпечення стійкого економічного розвитку на-
ціональної економіки України потребує відповідного ко-
ригуючого втручання у роботу різних її галузей, у т. ч.
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КОМПЛЕКСНИЙ ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ
СЕКТОРУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ
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THE COMPLEX DYNAMIC ANALYSIS IN SECTOR OF RENEWABLE ENERGY WITH USING
OF MACROECONOMIC INDICATORS

Розглянуто проблематику розвитку національної економіки та проблеми енергозалежності.

Проаналізовано динаміку обсягу реалізованої промислової продукції з врахуванням індексу цін

виробників промислової продукції. Виявлено різницю величин обсягів реалізованої продукції,

що надає змогу проаналізувати можливий вплив на ці величини в різні роки таких показників,

як потужність електростанцій та впровадження нових маловідходних і ресурсозберігаючих тех-

нологічних процесів. Проаналізовано причини зміни величин потужності електростанцій та

кількості впроваджених нових маловідходних і ресурсозберігаючих технологічних процесів.

Особливу увагу надано державній підтримці. Виявлено доцільність державної підтримки ди-

версифікованих джерел енергії, у тому числі, відновлюваних джерел енергії. Сформульовано

висновки щодо доцільності диверсифікованого енергопостачання та сприяння розвитку віднов-

люваної енергетики в Україні.

Perspective development of national economy and energydependence problem is considered.

Amount dynamics of the implemented industrial output taking into account a price index of producers

of an industrial output is analysed. Distinctions sizes amounts of a goods sold, that gives the chance

to analyse possible influence on these amounts in different years such indicators as a power of the

plants and implementation of a new low-waste and resource-saving engineering procedures are

revealed. The reasons of changing sizes and power of the power plants and number of the

implemented new low-waste and resource-saving engineering procedures are analysed. The special

attention is paid to state support. It is revealed a feasibility from the state support of diversified

power sources, including renewable energy resources. Conclusions, concerning feasibility of

diversified power supply and assistance to development of renewable power in Ukraine are

formulated.

Ключові слова: відновлювана енергія, економічний розвиток, динамічний аналіз.
Key words: renewable energy, economic development, dynamic analysis.

важливе значення відіграє енергетичний сектор. Фізич-
ний та моральний знос основних засобів вітчизняних
підприємств, висока залежність від зовнішніх джерел
постачання сировини, недостатність внутрішніх резервів
фінансування країни обумовлює проблемні аспекти у
забезпеченні позитивної динаміки ВВП України, а отже,
спричиняє зниження економічного розвитку країни. Так,
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постійний пошук стратегічних напрямів розвитку забез-
печення необхідних обсягів випуску валової продукції
для задоволення внутрішнього та зовнішнього попиту,
нівелювання негативного впливу макро- та мікроеконо-
мічних факторів входить до основних завдань багатьох
державних та приватних підприємств, науково-дослід-
них інститутів та різних уповноважених органів держав-
ної влади.

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

Проблематиці розвитку національної економіки та
проблемам енергозалежності присвячені різноманітні
дослідження та публікації. Свою частку у дослідженні
зазначеної проблеми внесли Войтко С. [1; 2], Геєць В.
[3], Мельник Л. [4], Шидловський А. [5] та інші. У рам-
ках програми економічних реформ на період 2010—
2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспромож-
на економіка, ефективна держава" [6] створено проект
"Оновлення Енергетичної стратегії України до 2030 р."
[7], що враховує сучасні тенденції потреб енергетично-
го ринку та стратегічні зміни паливно-енергетичного сек-
тору. Міжнародне енергетичне агентство визначає ос-
новні пріоритети енергетичної політики України: реалі-
зація потенціалу України у сфері енергоефективності,
розширення розробки та використання власних джерел
енергії, модернізація системи енергопостачання, про-
ведення регуляторних реформ, поступове скасування
субсидій, вдосконалення формування та реалізації по-
літики, проведення реформування енергетичного сек-
тору, і надає відповідні рекомендації щодо роботи в да-
них напрямах [8].

Проте деякі питання залишаються недостатньо вис-
вітленими. Зокрема питання доцільності впровадження

стратегічних змін на рівні енергетичного сектору як од-
ного з основних складових розвитку національної еко-
номіки. Окремої уваги потребує дослідження сучасних
стратегічних змін, які передують розвитку інноваційних
процесів в енергетичному секторі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вдосконалення підходів до стратегічного розвитку

національної економіки з врахуванням таких важливих
факторів як розвиток відновлюваної енергетики та інно-
ваційних технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОДЕРЖАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Виділимо в структурі складових розвитку національ-
ної економіки три показники: 1) потужність електрос-
танцій; 2) впровадження нових маловідходних і ресур-
созберігаючих технологічних процесів на промислових
підприємствах; 3) обсяг реалізованої промислової про-
дукції (товарів, послуг) з врахуванням індексу цін вироб-
ників промислової продукції.

За результатами аналізу статистичних даних [9] на-
дамо графічну інтерпретацію ретроспективи такого по-
казника, як обсяг реалізованої промислової продукції
з врахуванням індексу цін виробників промислової про-
дукції (представлено на рис. 1).

За аналізом рисунку 1 виявили різницю величин об-
сягів реалізованої продукції, що надає змогу проаналі-
зувати можливий вплив на ці величини в різні роки та-
ких показників, як потужність електростанцій та впро-
вадження нових маловідходних і ресурсозберігаючих
технологічних процесів.

Обсяг реалізованої промислової продукції — це
один з основних складових ВВП України, що свідчить
про величину реалізації промислового потенціалу націо-
нальної економіки. Формування сприятливих умов та за-
безпечення зростання цього потенціалу є нагальною

Рис. 1. Графічна інтерпретація динаміки обсягу реалізованої промислової продукції

з врахуванням індексу цін виробників промислової продукції
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потребою. В Україні в період з
2002 до 2012 рр. спостерігається
зростання ВВП на душу населен-
ня (див. рис. 2). Проте в по-
рівнянні з країнами ЄС Україна
займає низькі позиції.

Розглянемо ретроспективу
показників без врахування
впливу індексу промислових цін.
Найменший обсяг реалізованої
продукції спостерігався у 2001
році, а саме 155,9 млрд грн., при
цьому було впроваджено 1421
маловідходних і ресурсозбері-
гаючих технологічних процесів
на промислових підприємствах
та потужність електростанцій
становила 52,8 млн кВт. Найви-
щий показник обсягу реалізова-
ної продукції, 1014,9 млрд грн
був у 2012 р.,  при цьому по-
тужність електростанцій зросла
до 55,0 млн кВт [9].

 При врахуванні індексу про-
мислових цін спостерігається ди-
наміка зростання кількості впро-
вадження нових маловідходних і
ресурсозберігаючих технологіч-
них процесів на промислових
підприємствах у період з 2006 р.
по 2009 р., що може бути пов'яза-
но з кризовими процесами в еко-
номіці, пік яких припадає на 2008
— 2009 рр. Одним із важелів уре-
гулювання кризової ситуації, що
склалася, була раціоналізація виробництва шляхом його
інтенсифікації. У той же час спостерігається хоча й по-
зитивне, проте повільне зростання потужності електро-
станцій з 2006 р. Особливо стрімке простежується зро-
стання потужностей електростанцій у період з 2008 р.
по 2013 р., чому може сприяти активізація заходів з боку
державної підтримки згідно з Енергетичною стратегією
України на період до 2030 року [12], затвердженою Ка-
бінетом Міністрів України від 15 березня 2006 року, що
передбачає активну підтримку диверсифікації джерел
енергопостачання, у т.ч. розвиток відновлюваної енер-
гетики України. Все це має забезпечувати та сприяти
зростанню обсягу виробництва промислової продукції
в країні, а отже, й сприяти її стійкому економічному роз-
витку.

Нарощення енергогенеруючих потужностей за ра-
хунок диверсифікації джерел енергопостачання особ-
ливо актуально в умовах інтеграції до ЄС. Для підтвер-
дження необхідності реалізації проектів з впровад-
ження відновлюваної енергетики та реалізації Енер-
гетичної стратегії на період до 2030 р. приведемо пе-
релік основних причин використання ВДЕ (відновлю-
ваних джерел енергії) у різних країнах світу: ви-
черпність традиційний енергоресурсів паливно-енер-
гетичного комплексу (ПЕК); забезпечення екологіч-
ної безпеки; завоювання світових ринків обладнання
для нетрадиційної енергетики; збереження запасів

власних енергоресурсів; збільшення споживання си-
ровини для неенергетичного використання вуглевод-
ню [10].

З таблиці 1 видно, що потужність електростанцій з
2011 по 2012 зросла на 377,7 кВт, що надало мож-
ливість виробити на 3930,9 млн кВт·год більше елект-
роенергії. При цьому потужність вітрових електрос-
танцій зростає на 102,1 тис. кВт, а сонячних електрос-
танцій на 171,1 тис. кВт. Саме диверсифікація джерел
енергопостачання сприяє позитивній динаміці зростан-
ня потужності електростанцій, а отже й виробництва
електроенергії, що створює умови для зростання ВВП
України.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

У ході аналізу проблематики розвитку національної
економіки та проблем енергозалежності, виявлено ос-
новні пріоритети енергетичної політики України та дос-
ліджено стратегічні зміни в розвитку деяких основних
показників національної економіки.

Наукова новизна даного дослідження полягає у роз-
робці методичного підходу до динамічного аналізу скла-
дових національної економіки, що надає можливість
графічно інтерпретувати динаміку обсягу реалізованої
промислової продукції з врахуванням індексу цін вироб-

Рис. 2. Динаміка номінального ВВП України на душу населення

в гривнях (середній курс НБУ за звітний період)

Джерело: розроблено автором на базі [11].

Таблиця 1. Потужність електростанцій та виробництво

електроенергії за 2011—2012 роки

Джерело: [9].
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ників промислової продукції, що дозволяє проаналізу-
вати залежність обсягу реалізованої продукції від зміни
величин потужностей електростанцій та кількістю впро-
ваджених нових маловідходних і ресурсозберігаючих
технологічних процесів.

Так, найменший показник обсягу реалізованої про-
мислової продукції з врахуванням індексу цін вироб-
ників промислової продукції в діапазоні 2001—2012 рр.
спостерігався у 2001 році, а саме 155,9 млрд грн., а най-
вищий показник обсягу 1014,9 млрд грн. у 2012 р., що
потребувало підвищення електроенергії та чому сприя-
ло зростання потужностей електростанцій до 55,0 млн
кВт та забезпечувало впровадження нових маловідход-
них і ресурсозберігаючих технологічних процесів на
промислових підприємствах. В свою чергу, зростанню
потужностей електростанцій та інноваційних технологій
сприяє державна підтримка, в тому числі, підтримка
розвитку відновлюваної енергетики. Все це сприяє роз-
витку національної економіки. Таким чином, доцільно
диверсифікувати джерела енергії, всебічно підтримува-
ти проекти відновлюваної енергетики для розвитку ок-
ремих показників національної економіки.

Потребує подальшого дослідження розвиток стра-
тегічних підходів до зниження енергоємності ВВП.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку регіонального турис-

тично-рекреаційного комплексу проблема залучення
інвестицій є однією з центральних для більшості вітчиз-
няних суб'єктів. Вирішення проблеми залучення інвес-
тицій до регіонального туристично-рекреаційного ком-
плексу в умовах невисокої інвестиційної привабливості
потребує розробки і впровадження в практику спеціаль-
них ефективних технологій управління та механізмів
організації інвестиційних процесів регіонального тури-
стично-рекреаційного комплексу, що забезпечують до-
сягнення стратегічних цілей інвестиційного розвитку
регіонів.

УДК 330.322:338.48(477.8)
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MECHANISMS OF INVESTMENT PROCESSES REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL
COMPLEX

У статті розкриваються механізми управління інвестиційними процесами розвитку регіональ-

ного туристично-рекреаційного комплексу за допомогою бенчмаркінгу, що полягає в постійному

вдосконалені діяльності, яка передбачає безперервний цикл планування, координації, моти-

вації і оцінки дій з метою сталого поліпшення роботи організації.

In this article the mechanisms of control of investment processes of regional tourist and recreational

complex by means of benchmarking, which is constantly improved activity which involves a continuous

cycle of planning, coordination, motivation and evaluation of actions aimed at sustainable

improvement of the organization.

Ключові слова: регіональний туристично-рекреаційного комплекс, бенчмаркінг, інвестиційні процеси,
інвестиційний клімат, інвестиційна діяльність.
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МЕТА СТАТТІ
Мета цієї статті — розробити нові ефективні стра-

тегії інвестиційного розвитку вітчизняного регіонально-
го туристично-рекреаційного комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління інвестиційними процесами розвитку ре-

гіонального туристично-рекреаційного комплексу, що
полягає в цілеспрямованому впливі регіональних органів
влади на критерії, що підвищують надійність і ефек-
тивність інвестицій, є комплексною проблемою. Спро-
би знайти власний шлях вирішення окресленої пробле-
ми, як правило, вимагають значних витрат часу і ре-
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сурсів. Найчастіше в бізнесі найпростішим і найбільш
надійним способом вирішення нового завдання є вико-
ристання досвіду конкурентів або партнерів у ана-
логічній ситуації. Навіть якщо рішення не є оптималь-
ним, його можна адаптувати і поліпшити, в той час як
самостійний пошук виходу з ситуації зазвичай обходить-
ся суб'єктам господарювання занадто дорого. Практи-
ка свідчить, що нові прийоми і методи менеджменту, в
тому числі такі, що використовуються на рівні управлі-
ння структурами регіонального туристично-рекреацій-
ного комплексу, найчастіше не є таємницею окремих ке-
рівників або управлінських команд. Новації народжу-
ються як результат ретельного дослідження діяльності
ряду управлінських структур економічних суб'єктів ре-
гіонального туристично-рекреаційного комплексу, їх
помилок і успіхів. На нашу думку, порівняльний аналіз
та активне залучення досвіду регулювання інвестицій-
них процесів регіонального туристично-рекреаційного
комплексу в інших країнах дозволять розробити нові
ефективні стратегії інвестиційного розвитку вітчизняно-
го регіонального туристично-рекреаційного комплексу,
і тим самим прискорити його якісну трансформацію.

Технологія менеджменту, орієнтована на виявлен-
ня і використання кращого досвіду роботи в певній га-
лузі, називається бенчмаркінгом.

В основі бенчмаркінгу полягає концепція постійно-
го вдосконалення діяльності, яка передбачає безперер-
вний цикл планування, координації, мотивації і оцінки
дій з метою сталого поліпшення роботи організації [4].

Аналогічно тому, як будь-яка комерційна фірма за-
войовує ринок, постійно використовуючи досвід інших
компаній в якості відправної точки для своїх власних
потреб, державні структури влади можуть використо-
вувати бенчмаркінг як інструмент оцінки виконаної ро-
боти з метою запозичення передового досвіду менед-
жменту з інших успішно діючих структур управління. Для
регіональних органів влади нагальною проблемою у
сфері управління інвестиційною привабливістю регіо-
нального туристично-рекреаційного комплексу є пошук
раціональних методів державного регулювання інвес-
тиційних процесів, форм прямої участі у їх інвестиційній
діяльності, шляхів і способів підвищення ефективності
інвестиційних вкладень, посилення віддачі вкладених
бюджетних засобів. Для вирішення цих завдань необ-
хідно уважно вивчати наявний досвід і переймати прийо-
ми і методи управління інвестиційними процесами у ре-
гіональному туристично-рекреаційному комплексі, що
діють у найбільш інвестиційно привабливих країнах
світу. У сучасних умовах бенчмаркінг може стати одним
з прогресивних методів підвищення ефективності управ-
ління інвестиційними процесами регіонального турис-
тично-рекреаційного комплексу.

На мікрорівні технологія бенчмаркінгу досить доб-
ре відома і широко застосовується в діяльності еконо-
мічних формувань регіонального туристично-рекреа-
ційного комплексу, на макрорівні — практично не ви-
користовується. В силу своєї високої ефективності ця
технологія менеджменту заслуговує того, аби на сис-
темній основі впроваджувати її в практику вітчизняного
державного управління, у тому числі у моделі розвитку
регіонального туристично-рекреаційного комплексу. У
сфері управління інвестиційними процесами регіональ-

ного туристично-рекреаційного комплексу система бен-
чмаркінгу може допомогти органам влади у різних рег-
іонах України обмінюватися інформацією про досвід
вирішення проблем поліпшення інвестиційного клімату
і підвищення інвестиційної привабливості регіонально-
го туристично-рекреаційного комплексу; оцінювати і
порівнювати показники ефективності та результатив-
ності інвестиційної діяльності досліджуваного регіо-
нального туристично-рекреаційного комплексу з показ-
никами найбільш інвестиційно привабливих туристично-
рекреаційних комплексів. У свою чергу, це створює умо-
ви для постановки чітких реалістичних цілей інвестицій-
ного розвитку регіонального туристично-рекреаційно-
го комплексу і пошуку оптимальних шляхів їх досягнен-
ня.

Таким чином, в сучасних умовах бенчмаркінг може
стати тією управлінської технологією, яка дозволить
формалізувати передачу і адаптацію передового управ-
лінського досвіду у сфері державного регулювання інве-
стиційних процесів у рамках побудови моделі розвитку
регіонального туристично-рекреаційного комплексу.

Перевагою даної технології є те, що в процесі по-
шуку кращої практики використовуються способи
зіставлення об'єктів не тільки з кількісної сторони. Бен-
чмаркінг порівнює якісну природу досліджуваних
об'єктів [5]. Основний зміст бенчмаркінгу полягає в
тому, щоб виявити фактори і методи роботи, які дозво-
лили органам влади в інших сферах економіки досягти
хороших результатів у плані підвищення інвестиційної
привабливості. Для використання технології бенчмар-
кінгу абсолютно не обов'язково виявляти і орієнтувати-
ся на кращий досвід управління інвестиційними проце-
сами регіонального туристично-рекреаційного комплек-
су. При цьому бенчмаркінг не повинен орієнтуватися на
проведення окремих заходів, якщо вони не дозволяють
досягти очікуваного довгострокового ефекту щодо
інтенсифікації розвитку регіонального туристично-рек-
реаційного комплексу. Тільки системний підхід і реалі-
зація відповідних програм можуть зменшити ризик втра-
ти часу і коштів.

Результати бенчмаркінгу у сфері управління інвес-
тиційними процесами регіонального туристично-рек-
реаційного комплексу повинні проявитися в наступних
ознаках якісного розвитку регіонального туристично-
рекреаційного комплексу:

— підвищенні інвестиційної привабливості регіо-
нального туристично-рекреаційного комплексу;

— здійснення порівняльної оцінки позицій регіо-
нального туристично-рекреаційного комплексу на за-
гальнодержавному інвестиційному ринку ТРК;

— виявлення стратегічного конкурентної переваги
регіонального туристично-рекреаційного комплексу;

— збільшення рівня компетенції апарату управлін-
ня в плані регулювання інвестиційних процесів регіо-
нального туристично-рекреаційного комплексу.

Технологія бенчмаркінгу є оптимальною для визна-
чення того, наскільки управління інвестиційними проце-
сами окремо взятого регіонального туристично-рек-
реаційного комплексу є ефективним в порівнянні з інши-
ми регіональними туристично-рекреаційними комплек-
сами. Зіставивши ряд показників, у тому числі і фінан-
сових, можна визначити власні слабкі та сильні сторо-
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ни, позначити напрями, які вимагають розвитку, і шля-
хи вирішення проблем. Крім того, порівнюючи власну
діяльність регіонального туристично-рекреаційного
комплексу з роботою в інших сферах економіки, мож-
на вчасно замінити і виправити прорахунки, а іноді й
зовсім уникнути їх, вирішити проблемні ситуації, перей-
няти ефективні методи регулювання інвестиційної діяль-
ності регіонального туристично-рекреаційного комплек-
су, знайти шляхи оптимізації роботи персоналу управ-
лінських структур, способи зниження бюджетних інве-
стиційних витрат [2].

У господарській практиці виділяються кілька типів
бенчмаркінгу:

— внутрішній бенчмаркінг — порівняння аналогіч-
них процесів, характеру і якості роботи аналогічних
підрозділів у середині окремих економічних формувань
регіонального туристично-рекреаційного комплексу;

— конкурентний бенчмаркінг — порівняння діяль-
ності регіонального туристично-рекреаційного комплек-
су, якості їх роботи з найсильнішим зовнішнім конку-
рентом (або кількома конкурентами);

— функціональний бенчмаркінг — порівняння
діяльності регіонального туристично-рекреаційного
комплексу з іншими організаціями, які виконують ана-
логічні функції, але не є прямими конкурентами;

— бенчмаркінг процесів — порівняння діяльності
регіонального туристично-рекреаційного комплексу з
іншими організаціями, що діють в інших галузях, але
використовують один той же бізнес-процес.

У деяких джерелах виділяється ще й консультатив-
ний бенчмаркінг. Його особливість полягає в тому, що
спеціально створена консультативна служба займаєть-
ся збором і аналізом необхідної інформації [3].

В управлінні інвестиційними процесами регіональ-
ного туристично-рекреаційного комплексу, на наш по-
гляд, найбільш доцільно використання функціонально-
го бенчмаркінгу в поєднанні з консультативним. Кон-
сультативним бенчмаркінгом може займатися спеціаль-
но організований орган, наприклад, Консультативна (ко-
ординаційна) рада інвестиційного розвитку регіональ-
ного туристично-рекреаційного комплексу, яка здійс-
нюватиме безпосереднє управління інвестиційною
діяльністю регіонального туристично-рекреаційного
комплексу.

Основними функціями консультативної ради інвес-
тиційного розвитку регіонального туристично-рекреа-
ційного комплексу можуть бути:

— відбір перспективних інвестиційних проектів для
реалізації у регіональному туристично-рекреаційному
комплексі;
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Рис. 1. Сучасний механізм управління регіональним туристично-рекреаційним комплексом
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— пошук і залучення партнерів для їх реалізації;
— організація прямих ділових контактів;
— сприяння розробці та реалізації проектів ділово-

го співробітництва, створенню спільних економічних
формувань регіонального туристично-рекреаційного
комплексу із зарубіжними партнерами та інвесторами.

Створення Консультативної ради інвестиційного роз-
витку регіонального туристично-рекреаційного комплек-
су повинно здійснюватися з урахуванням проблем, що
стоять перед регіональними туристично-рекреаційними
комплексами. У Консультативній раді інвестиційного роз-
витку регіонального туристично-рекреаційного комплек-
су у системі управління виділяють три основні структурні
блоки — аналіз і планування, організація і регулювання,
контроль та моніторинг. Структурна схема управління
інвестиційною привабливістю регіонального туристично-
рекреаційного комплексу представлена на рисунку 1.

Отже, залучення зовнішніх джерел інвестицій до рег-
іонального туристично-рекреаційного комплексу, а отже,
і його інтенсивний розвиток, в сучасних умовах неможливі
без активізації зусиль регіональних владних структур,
спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості
та зниження інвестиційного ризику в країні. Потрібно впро-
вадження спеціальних механізмів, процедур і функцій, що
представляють собою послідовність організаційних дій
управлінських структур з просування стратегічних цілей
інвестиційного розвитку регіонів України.

Пошук нових, нестандартних методів та інструментів
управління інвестиційними процесами регіонального
туристично-рекреаційного комплексу призводить до
необхідності використання сучасних технологій менед-
жменту, що застосовуються в комерційному середо-
вищі. У бенчмаркінгу інвестиційних процесів регіональ-
ного туристично-рекреаційного комплексу можна виді-
лити кілька етапів (рис. 2).

Перший етап передбачає визначення об'єкта бенч-
маркінгу. Виявляються потреби регіональних органів
влади у поліпшенні інвестиційного клімату регіонально-
го туристично-рекреаційного комплексу, підвищенні
його інвестиційної привабливості. Попередньо здійсню-
ються моніторинг та оцінка стану управління інвести-
ційними процесами в регіональному туристично-рекреа-
ційному комплексі для ідентифікації проблем (областей
вдосконалення). У ході моніторингу встановлюється
відповідність стану інвестиційних процесів стратегічним
цілям розвитку регіонального туристично-рекреаційно-
го комплексу; виявляються проблеми; актуалізується
нормативна документація; визначаються цільові показ-

ники поліпшення, що характеризують стан інвестицій-
ної діяльності регіонального туристично-рекреаційного
комплексу, до якого слід прагнути в майбутньому. Далі
проводиться оцінка ефективності управління інвести-
ційними процесами регіонального туристично-рекреа-
ційного комплексу, виділяються і вивчаються основні
показники, що характеризують результат управління, за
якими будуть проводитися оцінка та аналіз результатив-
ності бенчмаркінга.

Основними напрямами бенчмаркінгового аналізу в
сфері управління інвестиційними процесами регіональ-
ного туристично-рекреаційного комплексу є: цілі, зав-
дання, заходи інвестиційної політики регіонального ту-
ристично-рекреаційного комплексу; процес взаємодії і
взаємини безпосередніх учасників інвестиційного рин-
ку суб'єктів регіонального туристично-рекреаційного
комплексу (інвесторів і реципієнтів) з органами держав-
ної влади, органами місцевого самоврядування; орга-
нізація інвестиційних процесів, що реалізуються через
інвестиційну діяльність економічних формувань регіо-
нального туристично-рекреаційного комплексу і госпо-
дарські зв'язки між ними; система нормативних право-
вих актів, що регламентують інвестиційну діяльність
регіонального туристично-рекреаційного комплексу;
форми державної підтримки інвестиційної діяльності
регіонального туристично-рекреаційного комплексу, що
використовуються в Україні, податкові пільги, надані
для суб'єктів інвестиційного ринку регіонального тури-
стично-рекреаційного комплексу; джерела інвестицій-
них ресурсів і освоєння інвестицій; рівень проектного
сервісу в державі (надання маркетингових, консалтин-
гових, лізингових та інших послуг суб'єктам інвестицій-
ного ринку); можливості страхування інвестиційної
діяльності економічних суб'єктів регіонального турис-
тично-рекреаційного комплексу; рівень інформаційно-
го забезпечення інвестиційної діяльності регіонально-
го туристично-рекреаційного комплексу; контроль
цільового використання бюджетних коштів, що спрямо-
вуються на цілі інвестування; використовувані критерії
оцінки соціально-економічної ефективності інвестицій-
ної діяльності регіонального туристично-рекреаційно-
го комплексу; оцінка соціально-економічної ефектив-
ності інвестиційної діяльності та реалізації інвестицій-
ної стратегії регіонального туристично-рекреаційного
комплексу. Крім того, на даному етапі формується ко-
манда бенчмаркінгу, в склад якої повинні включатися
фахівці Консультативної ради інвестиційного розвитку
регіонального туристично-рекреаційного комплексу.

Рис. 2. Етапи бенчмаркінгу в управлінні інвестиційними процесами регіонального ТРК
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На другому етапі відбувається вибір партнера з бен-
чмаркінгу. Визначається тип бенчмаркінгу; проводить-
ся ідентифікація кандидатів у партнери — регіонів, ус-
піхи яких в управлінні інвестиційними процесами ТРК
простежуються досить яскраво, встановлюються більш
тісні контакти з владними структурами даних регіонів.

Інформаційною базою для проектування моделі
комплексного розвитку регіонального туристично-рек-
реаційного комплексу можуть бути: 1) думки експертів
і фахівців у галузі регулювання інвестиційних процесів;
2) звіти про підсумки інвестиційної діяльності економі-
чних формувань регіонального туристично-рекреацій-
ного комплексу в окремих регіонах України; 3) рейтинг
інвестиційної привабливості регіонів України тощо. По-
шук кращої практики управління інвестиційними проце-
сами регіонального туристично-рекреаційного комплек-
су доцільно здійснювати на підставі аналізу: рівнів і ди-
наміки інвестиційного ризику та інвестиційного потенц-
іалу регіонального туристично-рекреаційного комплек-
су; динаміки загального обсягу інвестицій до регіональ-
ного туристично-рекреаційного комплексу з усіх дже-
рел, зокрема — іноземних інвестицій; структури інвес-
тицій за джерелами фінансування; оновлення основних
фондів економічних формувань регіонального турис-
тично-рекреаційного комплексу; обсягу інвестицій в
цілому, іноземних інвестицій і величини основних
фондів, що припадають на одного жителя регіону, тощо.
Дані показники, що характеризують інвестиційні про-
цеси регіонального туристично-рекреаційного комплек-
су, дозволяють зіставити позиції різних регіональних
туристично-рекреаційних комплексів і виділити най-
більш інвестиційно привабливий із них.

На третьому етапі здійснюється пошук інформації.
Збирається інформація про діяльність всіх партнерів з
бенчмаркінгу. Напрями аналізу: система нормативних
правових актів, що регламентують інвестиційну діяль-
ність суб'єктів господарювання ТРК; форми державної
підтримки інвестиційної діяльності ТРК, що використо-
вуються в регіоні; податкові пільги, надані суб'єктам
інвестиційного ринку; цілі, завдання, основні напрями,
заходи інвестиційної стратегії і політики розвитку регі-
онального туристично-рекреаційного комплексу.

На четвертому етапі проводиться аналіз інформації.
Отримана інформація класифікується, систематизуєть-
ся, обирається метод аналізу. Встановлюється система
показників, що включає основні фактори успіху, інди-
катори результативності та інші необхідні характерис-
тики процесу, оцінюється рівень досягнення цілей.

На п'ятому етапі відбуваються адаптація і застосу-
вання вивченого досвіду для вирішення власних про-
блем. Розробляється детальний календарний план (про-
грама) впровадження заходів, спрямованих на по-
ліпшення процесу управління інвестиціями регіонально-
го туристично-рекреаційного комплексу, розподіляють-
ся ролі в реалізації окремих заходів програми, призна-
чаються відповідальні особи за реалізацію програми
удосконалень, визначаються процедури контролю змін.
Реалізація кожного етапу календарного плану система-
тично оцінюється і аналізується. Підсумком даного ета-
пу є досягнення ефективності змінюваних процесів. Ре-
зультати адаптивних заходів повинні бути стандартизо-
вані, кращий досвід узагальнено, інтегровано в загаль-

ну систему управління та поширено по всіх регіональ-
них туристично-рекреаційних комплексах. Узагальнена
інформація та пропозиції можуть використовуватися
керівництвом також і при аналізі стану управління регі-
оном в цілому [1].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Застосування даних етапів дозволить: реалізувати
якісно нові підходи до процесів і процедур управління
соціально-економічним розвитком регіонального тури-
стично-рекреаційного комплексу; побудувати мобільну
функціональну структуру виконавчої влади, орієнтова-
ну на реалізацію конкурентних переваг конкретного ре-
гіонального туристично-рекреаційного комплексу. Та-
ким чином, в управлінні інвестиційними процесами у
рамках побудови моделі розвитку регіонального тури-
стично-рекреаційного комплексу, бенчмаркінг може
мати місце як систематичний процес пошуку кращої
практики, інноваційних ідей та високоефективного ви-
конання управлінських процедур, використання яких
веде до підвищення інвестиційної привабливості регіо-
нального туристично-рекреаційного комплексу і поси-
ленню його інвестиційної активності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сталий розвиток базується на системному поєднанні

трьох головних компонент розвитку суспільства: еконо-
мічної, екологічної та соціальної. Концепція сталого
розвитку грунтується на таких основних принципах:

— забезпеченні збалансованості економіки та еко-
логії, тобто досягненні такого ступеня розвитку, коли
людство у виробничій сфері або економічній діяльності
уникає руйнування природного середовища;

— забезпеченні збалансованості економічної та
соціальної сфери, що означає максимальне використан-
ня в інтересах населення тих ресурсів, які дає економі-
чний розвиток;

— виконанні завдань, пов'язаних з розвитком, у
інтересах не лише теперішніх, а й майбутніх поколінь,
що мають з нинішнім рівні права на ресурси.

Узгодження та збалансування цих трьох складових
є складним завданням. Тому виникає необхідність по-
шуку таких шляхів, які здатні забезпечити економічне
зростання в умовах обмеженості та виснаження природ-
них ресурсів та загрози виникнення техногенної катас-
трофи. Саме концепція сталого розвиту є новою пара-
дигмою розвитку суспільства, згідно з якою здійснюєть-
ся задоволення потреб сучасного покоління, не ставля-
чи під загрозу здатність майбутніх поколінь задоволь-
няти свої потреби.

Незважаючи на те, що дослідження сталого розвит-
ку здійснюються вченими інтенсивно, на сьогодні існує
ряд проблем, які потребують нагального вирішення,
адже від цього залежить дієвість і життєздатність кон-
цепції сталого розвитку.
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Сталий розвиток потребує чіткого законодавчого і
нормативно-правового регулювання, оскільки саме нор-
мативно-правові акти є основою впровадження прин-
ципів та реалізації завдань сталого розвитку.

Питанням та проблемам сталого розвитку присвя-
чено ряд наукових праць. Регулювання сталого розвит-
ку в глобальному та національному масштабах дослід-
жувалися такими вченими: О.Г. Білорус, Б.М. Дани-
лишин, С.І. Дорогунцов, Ю.М. Мацейко, Л.Г. Мельник,
В.М. Трегобчук, М.К. Шапочка, В.Я. Шевчук та інші.

Водночас концепція сталого розвитку потребує
впровадження і дії національного законодавства, яке
буде відповідати міжнародним вимогам.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз стану нормативно-правового

регулювання у сфері сталого розвитку та визначення
перспектив законодавчого становлення основних засад
сталого розвитку в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Хоча ідея сталого розвитку не нова, вперше понят-

тя "сталий розвиток" було започатковано в 1987 році
Міжнародною комісією ООН з навколишнього середо-
вища і розвитку в доповіді прем'єр-міністра Норвегії Гру
Харлем Брундтланд "Наше спільне майбутнє".

Використовуючи напрацювання Комісії в 1992 році у
Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція ООН з навколиш-
нього середовища і розвитку, на якій був прийнятий "По-
рядок денний ХХІ століття", що став програмою дій з впро-
вадження засад сталого розвитку в країнах світу. Вона пе-
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редбачає, що забезпечення сталого розвитку є обов'яз-
ком національних урядів згідно з принципом спільної, але
диференційованої відповідальності та потребує розроб-
ки національних програм і відповідної політики. Отже, це
означало необхідність розробки кожною країною націо-
нальної стратегії сталого розвитку, відповідно до своїх
особливостей, пріоритетів, еколого-економічної ситуації
та стану розвитку національного господарства [2, с. 26].

Також слід відзначити рішення Конференції Міністрів
охорони навколишнього середовища Європи в рамках
процесу "Довкілля для Європи". Так, в 1993 році було
прийнято "Екологічну програму дій для Центральної та
Східної Європи", відповідно до якої країни мали розро-
бити національні екологічні плани дій [4, с. 12]. Пропози-
ція розробки до 2002 року в кожній країні власної стра-
тегії сталого розвитку прозвучала і на спеціальній сесії
Генеральної асамблеї ООН у 1997 році. Проте Світовий
самміт в Йоганнесбурзі в 2002 році (Ріо+10) показав, що
не всі країни розробили стратегії сталого розвитку, що
обумовлено наявністю проблем, найголовнішою з яких
є необхідність врахування національних особливостей
розвитку та законів біотичної регуляції природи, які до
цього практично повністю ігнорувалися.

Відсутність чіткого нормативно-правового регулю-
вання сталого розвитку визначає необхідність викори-
стання міжнародного досвіду країн, які вже розробили
національні стратегії сталого розвитку. До таких країн
відносяться, зокрема країни Європи, що пояснюється
розробленою екологічною політикою та наявністю над-
національних ініціатив зі сталого розвитку: Стратегії
сталого розвитку Європейського союзу, Стратегією ста-
лого розвитку скандинавських країн [2, с.27].

В Україні, яка задекларувала своє бажання перехо-
ду на шлях сталого розвитку, було пророблено певну
роботу з впровадження принципів сталого розвитку.
Так, Постановою КМУ №1123 від 08.10.93 року було
створено національну комісію сталого розвитку Украї-
ни при КМУ, яка в 2003 році була ліквідована, а натомість
була створена Національна комісія зі сталого розвитку
при Президентові України.

Указом Президента України №664/2009 від
21.08.09 р. було створено Національну Раду з питань
науки, інновацій та сталого розвитку України, яка в 2010
році була ліквідована. Постановою КМУ №977 від
16.09.09 р. було створено Національну раду із сталого
розвитку України.

Також було прийнято ряд правових актів, спрямова-
них на поступовий перехід країни до сталого розвитку.

Верховною Радою України було прийнято Постано-
ву №1195-ХІV від 22.10.99 р. "Про прийняття за основу
проекту Концепції сталого розвитку населених пунктів".
Окремі нормативно-правові акти та їх коротка характе-
ристика наведені в таблиці 1.

Не дивлячись на ряд прийнятих нормативно-право-
вих актів в Україні, дотепер не розроблені Концепція та
Стратегія сталого розвитку.

Так, у 1998—1999 рр. був розроблений проект Кон-
цепції сталого розвитку України, але він не був прийня-
тий Верховною радою України.

У 2004 році на розгляд Верховної ради України була
представлена концепція переходу України до сталого
розвитку [6]. Ця концепція узагальнювала наукові роз-

робки і документи міжнародних організацій та була сут-
тєвим кроком у формуванні документів щодо сталого
розвитку. Так, в Концепції наголошувалося на необхід-
ності реформування ціноутворення, здійсненні політи-
ки прискореної амортизації екологічно чистого або ре-
сурсозберігаючого обладнання. Автор концепції, проф.
В.І. Ландик, вказує на необхідність радикальної зміни
технологічного укладу реального сектору економіки.
Але аналіз положень проекту Концепції довів, що вона
містить перелік загальновідомих і загальновизнаних
цілей та досить спірних пропозицій, із невизначеною
формою їх запровадження, відсутні конкретні заходи,
які можуть бути покладені в основу для вдосконалення
нормативно-правової бази [7, с.159].

Міністерство освіти і науки 15.05.2012 р. (на той час
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України) на
офіційному сайті оприлюднило проект Концепції пере-
ходу України до сталого розвитку, розробленого Націо-
нальною академією наук спільно з іншими установами і
організаціями [3]. Концепція покликана визначити пра-
вові засади, принципи, цілі та першочергові завдання
щодо переходу країни до сталого розвитку і є базою для
подальшого розроблення стратегії, плану дій, держав-
них, регіональних та інших програм, проектів сталого
розвитку на найближчу і віддалену перспективу.

Концепція складається з семи розділів. Перший
розділ "Основні проблеми, на розв'язання яких спрямо-
вана Концепція" визначає проблеми економічного, еко-
логічного і соціального характеру, які підтверджуються
статистичними матеріалами, що обгрунтовує складність
і необхідність нагального вирішення цих проблем.

У другому розділі "Мета та принципи сталого розвит-
ку України" визначається мета сталого розвитку, яка буде
реалізована на основі впровадження нової моделі еконо-
міки на засадах збалансованого природокористування.
Визначення принципів вказує на пріоритети сталого роз-
витку держави, що буде чітко структурувати сфери діяль-
ності задля забезпечення збалансованого розвитку.

У третьому розділі "Цілі та шляхи (завдання) пере-
ходу України до сталого розвитку" окреслені цілі, які
полягають у:

— припиненні деградації довкілля та перехід до зба-
лансованого природокористування;

— формуванні нової моделі економіки на засадах
невиснажливого відновлювального природокористу-
вання;

— поліпшенні якості життя населення України;
— формуванні суспільної свідомості, світогляду на-

селення України на засадах сталого розвитку;
— формуванні нормативно-правової бази та інсти-

туціонального забезпечення сталого розвитку;
— збереженні національних цінностей і традицій

природокористування;
— захисті національних інтересів України в процесі

глобалізації тощо.
У четвертому розділі "Механізми (способи) перехо-

ду України до сталого розвитку" вказується на не-
обхідність створення та використання структурованої
системи правових, економічних та інших механізмів.

П'ятий розділ "Етапи переходу до сталого розвит-
ку" визначає чотири етапи такого переходу (стабіліза-
ційний, підготовчий, перехідний, сформований).
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Таблиця 1. Нормативно-правові акти, спрямовані на поступовий перехід України

до сталого розвитку

 

Законодавчі та нормативно-правові акти Короткий опис 
1 2 

Основні напрями державної політики України в 

галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки, затв. Постановою ВРУ № 188/98-ВР 

05.03.98 р. 

Розроблено відповідно до ст. 16 Конституції України, якою визначено, що 

забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території 
України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду 

Українського народу є обов'язком держави 

Лісовий кодекс України від 21.01.94 р., № 3852-

XII 

Забезпечує охорону, відтворення та стале використання лісових ресурсів з 
урахуванням екологічних, економічних і соціальних та інших інтересів суспільства 

Кодекс України про надра від 27.07.94 р., № 

132/94-ВР 

Регулює гірничі відносини з метою забезпечення раціонального, комплексного  

використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших 

потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні 
надрами безпеки людей, майна та навколишнього  

природного середовища 
Водний кодекс України від 06.06.95 р., № 

213/95-ВР 

Регламентує раціональне водокористування 

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р., № 

2768-III 

Регулює економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель 

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р., 

№3393-VI 

Регулює діяльність в галузі авіації та використання повітряного простору України  

 Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» від 25.06.91 р., №1264-

XII 

Закріплює права громадян України на безпечне для життя навколишнє середовище 

Закон України «Про екологічну експертизу» від 

09.02.95 р., №45/95-ВР 

Регулює суспільні відносини в галузі екологічної експертизи для забезпечення 

екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту 

екологічних прав та інтересів громадян і держави 

Закон України «Про рослинний світ» від 

09.04.99 р., №591-XIV 

Регулює суспільні відносини у сфері охорони, використання та відтворення 

дикорослих та інших несільськогосподарського призначення рослин, 

мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, їх угруповань і 
місцезростань 

Закон України «Про тваринний світ» від 

13.12.2001 р.,  

№2894-III 

Регулює відносини у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів 

тваринного світу, збереження та поліпшення середовища існування диких тварин; 

забезпечення умов збереження всього видового і популяційного різноманіття 
тварин 

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 

04.07.2002 р., №40-IV 

 

Визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання 

інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою 

інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України 

інноваційним шляхом 

Закон України «Про екологічний аудит» від 

24.06.2004 р., №1862-IV  

Визначає основні правові та організаційні засади здійснення екологічного аудиту і 
спрямований на підвищення екологічної обгрунтованості та ефективності 
діяльності суб'єктів господарювання 

Закон України «Про затвердження Комплексної 
програми реалізації на національному рівні 
рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі 
сталого розвитку на 2003–2015 рр.»  

від 26.04.03 р. 

(Втрата чинності від 07.07.2011р.) 

Був прийнятий з метою виконання домовленостей у рамках підсумкових  

документів, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 
2002 рік) 

Концепція сталого розвитку населених пунктів 
від  

24.12.99 р., затв. Постановою Верховної Ради 

України №1359-XIV 

Є основою для розробки нормативно-правових актів, програм та проектів щодо 

регулювання планування і забудови, стимулювання інвестиційної діяльності, 
вдосконалення податкової політики, наповнення і раціонального використання 

місцевих бюджетів для забезпечення соціально-економічного розвитку населених 

пунктів 

Розпорядження КМУ №273-р «Про підписання 

рамкової конвенції про охорону та сталий 

розвиток Карпат» від 15.05.2003 р. 

Спрямовано на розвиток всебічної політики та співпраці для охорони та сталого 

розвитку Карпат з метою, зокрема, поліпшення якості життя, зміцнення місцевих 

економік та громад, збереження природних цінностей та культурної спадщини 

Постанова КМУ від 16.12.2004р., №1691 «Про 

затвердження Державної програми забезпечення 

сталого розвитку регіону видобування та 
первинної переробки уранової сировини на 
2006–2030 роки»  

 

Метою програми є забезпечення повноцінного життєвого середовища мешканців 
краю на основі соціального, економічного і екологічного збалансованого розвитку 

шляхом раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, 

науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного переоснащення і 
реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, 
транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної 
інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, 

збереження і збагачення біологічного розмаїття та культурної спадщини 

Концепція національної екологічної політики 

України на період до 2020 року, схвалена 
розпорядженням КМУ від 17.10.2007 р., №880-р 

Визначає мету, основні цілі і завдання, механізм реалізації національної 
екологічної політики. Також визначає механізм виконання і контролю за 
реалізацією стратегії та механізм моніторингу, оцінки та удосконалення дій з 
реалізації національної екологічної політики 
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У шостому розділі "Очікувані результати" окреслю-
ються результати внаслідок реалізації переходу Украї-
ни до сталого розвитку, які, зокрема, будуть полягати в
зменшенні антропогенного навантаження на довкілля та
запровадженні збалансованого природокористування,
підвищенні конкурентоздатності національної еконо-
міки, екологізації усіх галузей економіки, створенні
сприятливих умов для розвитку соціально та екологіч-
но відповідального бізнесу тощо.

Сьомий розділ "Оцінка фінансових, матеріально-тех-
нічних, трудових ресурсів" вказує на джерела фінансу-
вання заходів переходу України до сталого розвитку.

У проекті Концепції переходу України до сталого
розвитку наголошується також на необхідності розроб-
лення та впровадження Стратегії сталого розвитку Ук-
раїни. Така стратегія повинна містити аналіз формуван-
ня політики, планів дій, імплементації, а також моніто-
ринг, регулярний огляд і оцінку [1].

Проект Стратегії сталого розвитку України, розроб-
лений Верховною Радою України, визначає стратегічні
завдання сталого розвитку у сфері екологічно збалан-
сованого розвитку економіки, забезпечення соціальної
справедливості, суспільних відносин, раціонального
використання природно-ресурсного потенціалу, у
міждержавних стосунках [5].

Стратегія визначає також шляхи та засоби реалізації
державної політики сталого розвитку, систему індика-
торів сталого розвитку. Проте цей проект так і не був
прийнятий Верховною Радою України.

Впровадження в Україні основних засад сталого
розвитку стримується рядом причин, серед яких виді-
ляється недосконалість правової бази, відсутність ефек-
тивної системи інституціонального забезпечення впро-
вадження сталого розвитку, відсутність національної
стратегії переходу до сталого розвитку, а також інши-
ми політичними економічними, соціальними і міжнарод-
ними причинами (відсутність соціально-економічної ста-
більності, нерозвиненість ринкових механізмів, не-
рівномірність розміщення продуктивних сил на території
України).

Розробка національної стратегії сталого розвитку
повинна базуватися на міжнародному досвіді з ураху-
ванням національних особливостей. Корисними елемен-
тами для розробки стратегії сталого розвитку є практи-
ка визначення пріоритетів, фінансування, секторальна
інтеграція, координація, моніторинг та існуючий аудит
їх реалізації [2, с.30].

ВИСНОВКИ
Таким чином, розробка і прийняття Концепції сталого

розвитку як базового документа стане основою для роз-
витку законодавства, що регулює сталий розвиток, ство-
рення механізмів узгодження складових сталого розвит-
ку, забезпечить можливість визначення плану дій та стро-
ки виконання етапів забезпечення сталого розвитку
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вибір оптимального методу амортизації для конкрет-

ного об'єкта — процес досить трудомісткий, оскільки
тривалість експлуатації необоротних матеріальних ак-
тивів значно ускладнює встановлення ступеня впливу на
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Право самостійно обирати метод нарахування амортизації підприємства отримали з наб-

ранням чинності П(С)БО 7 "Основні засоби", хоча воно обмежується рамками достовірності та

реальності бухгалтерських даних. Такий порядок встановлення облікової політики пов'язаний

з вимогою бухгалтерського обліку, відповідно до якої інформація про фінансовий стан і резуль-

тати діяльності має бути повною і достовірною. Доказом застосування саме такого принципу

також виступає зміст п.9 П(С)БО 6 "Виправлення помилок у фінансовій звітності", відповідно

до якого однією з причин зміни облікової політики є умови, коли дані зміни "забезпечать дос-

товірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства". Так, підприєм-

ство повинно переглянути спосіб нарахування амортизації об'єкта основних засобів у випадку

зміни способу одержання економічних вигод від його експлуатації.

У статті розглянуто основні критичні питання при обранні методу нарахування амортизації

основних засобів сільськогосподарського призначення. Запропоновано порядок процедури

розрахунку амортизації основних засобів (уточнено послідовність дій комісії при обранні прий-

нятного методу нарахування амортизації) з метою оптимізації витрат підприємства та форму-

вання економічно обгрунтованого обсягу додаткового капіталу для фінансування оновлення

основних засобів

The right to choose the method to calculate depreciation the companies received with the entry

into force Thesis (standard) of accounting 7 " Main means ", though it is confined to the reliability

and the reality of accounting data. Such a procedure of establishing of accounting policies is related

to the requirements of accounting, according to which the information about the financial condition

and results of operations should be complete and accurate. As the proof of application of such a

principle also serves the content of p.9 of the Thesis (standard) of accounting 6 "Correction of errors

in the financial statements", according to which the one of the causes of the the change in accounting

policy is the conditions when the data of the changes "will provide reliable events or transactions

which are reflected in the financial statements". Thus, the company should review the method of

calculating depreciation of fixed assets in the event of a change of receipt of economic benefits

from their use.

This article deals with the main critical issues in the election of the method of calculating

depreciation of fixed assets for agricultural purposes. It has been proposed the order of the procedure

of calculation depreciation of fixed assets (the sequence of the activity of the commission during the

election of the acceptable method of calculating depreciation is specified) in order to optimize the

company's expenses and to form economically reasonable amounts of additional capital to finance

fixed assets.

їх знос різних факторів протягом усього періоду експлу-
атації. Незважаючи на цю обставину, підприємство має
прагнути обрати такий метод амортизації, який найбіль-
шою мірою дозволить забезпечити управління економі-
кою підприємства.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми вибору оптимального методу амортизації

основних засобів досліджувались у працях вітчизняних
вчених, зокрема Ф.Ф. Бутинця, Н.В. Гончаренко, С.Ф. Го-
лова, В.М. Жука, З.-М.В. Задорожного, Н.М. Малюги,
В.Н. Костюченко, М.С. Пушкаря, А.П. Сави, В.В. Сопка,
Л.К. Сука, І.Д. Фаріона, а також зарубіжних учених
М.Ф. Ван Бреда, Л.З. Шнейдемана, М.Ю. Медведєва,
Я.В. Соколова, Е.Е. Хендріксена. Критичний аналіз різних
точок зору з досліджуваної проблематики виявив, що, не-
зважаючи на наявні наукові розробки, питання, пов'язані
з вибором оптимального методу амортизації основних за-
собів, опрацьовані недостатньо, а тому є актуальними і
потребують розроблення рекомендацій на якісно новій
основі з урахуванням міжнародних принципів обліку та
звітності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретико-методичних

положень вибору оптимального методу амортизації ос-
новних засобів, а також розроблення прикладних реко-
мендацій щодо їх реалізації на підприємствах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сформулювати напрями удосконалення обліку ос-

новних засобів з метою підвищення оперативності нагро-
мадження обліково-економічної інформації

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до принципу нарахування і відповідності
доходів та витрат при визначенні фінансового результа-
ту звітного періоду необхідно дотримуватися порівнян-
ності доходів з витратами, понесеними з метою одержан-
ня таких доходів. Не завжди витрати можна безпосеред-
ньо пов'язати з певними доходами, не всі об'єкти основ-
них засобів призначені приносити доход, водночас еко-
номічну вигоду від їх утримання підприємство має. Саме
тому у П(С)БО 7 "Основні засоби" визначено, що "спосіб
амортизації обирається підприємством самостійно з ура-
хуванням очікуваного способу одержання економічних
вигод від його використання" [5].

Не залежно від методу нарахування амортизації, роз-
рахунків, на яких він базується, головне його призначен-
ня — систематичний розподіл вартості активу між періо-
дами протягом повного або неповного строку його ко-
рисного використання. Вартість об'єкта можна розподі-
лити по-різному. Від способу розподілу залежить сума
амортизаційних нарахувань, що безпосередньо впливає
на фінансовий і податковий результат господарської
діяльності підприємства за конкретний період.

Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" існує п'ять
методів нарахування амортизації, якими можуть скорис-
татися вітчизняні підприємства. Втім, у Законі про бух-
галтерський облік та фінансову звітність зустрічаємо ви-
могу, що національні положення (стандарти) бухгалтерсь-
кого обліку не повинні суперечити міжнародним стандар-
там. Проте в МСБО 16 "Основні засоби" названо лише
три методи (прямолінійний метод, метод зменшення за-
лишку та метод сум одиниць продукції). Також для опису
методів амортизації використано тлумачення, відмінне від
тлумачення національного стандарту. Тим не менше, ме-
тоди амортизації в національному стандарті визначено і
обирати потрібно саме з них. До Податкового кодексу
включено методи нарахування амортизації, які передба-
чені П(С)БО 7 "Основні засоби".

У практичній діяльності вибір економічно доцільно-
го методу нарахування амортизації досить складний, ос-
кільки існує низка умовностей — суб'єктивного й об-
'єктивного характеру: термін корисного використання;
очікуваний розмір виробленої продукції (робіт, послуг);
розмір ліквідаційної вартості; темпи інфляції і науково-
технічного прогресу. Кожен метод має переваги та недо-
ліки, які необхідно враховувати при формуванні обліко-
вої політики на підприємстві. У таблиці 1 наведено ко-
ротку характеристику методів нарахування амортизації,
їх переваги та недоліки та рекомендації до їх застосу-
вання.

Перелічені переваги та недоліки значною мірою
умовні, і за певних обставин переваги можуть виявитися
недоліками, а недоліки — перевагами.

Функцію розпорядженням необоротними мате-
ріальними активами на підприємстві виконує комісія, чле-
ни якої повинні володіти знаннями, необхідними для оц-
інки факторів, що впливають на вибір методу амортизації,
а також бути компетентною в питаннях як технічного так
і економічного використання необоротних матеріальних
активів.

З цією метою пропонуємо таку послідовність завдань
комісії при виборі оптимального методу нарахування
амортизації:

— встановити, яких результатів прагне досягти під-
приємство;

— встановити строк корисного використання (експ-
луатації), з урахуванням потужності, фізичного та мораль-
ного зносу, правових або інших обмежень щодо строків
використання об'єкта;

— встановити ліквідаційну вартість об'єкта.
Розглянемо кожен із зазначених аспектів окремо.
Перше завдання: встановити, яких результатів праг-

не досягти підприємство, а саме:
1. Оптимізувати витрати за податками. Для цього

пропонуються для практичного застосовування приско-
рені методи амортизаційних відрахувань (методи регре-
сивної (прискореної) амортизації).

З точки зору управління витратами, прискорені ме-
тоди нарахування амортизації не є оптимальними для су-
часних умов господарювання, оскільки не враховують од-
ного, надзвичайного чинника, а саме — вплив зовнішнь-
ого середовища на окреме підприємство. За рахунок кри-
зових явищ в світовій економіці принципово змінюються
наміри підприємства, питання збільшення рівня витрат пе-
рестає бути актуальним. Пришвидшення списання вар-
тості необоротних матеріальних активів, зменшення при-
бутку, а відповідно податкового тиску за рахунок зрос-
тання сум нарахованих амортизаційних відрахувань —
це тільки однобічний погляд — погляд з позиції підприє-
мства без врахування зовнішніх чинників (загальний стан
економіки, рівень інфляції, стан попиту і пропозиції тощо).
Але з позиції держави (національної економіки) все іна-
кше, особливо в період кризи. Кошти з бюджету витра-
чаються на сплату пенсій, зарплати державним службов-
цям, вчителям, медикам, військовим, стипендії студентам
тощо. Виходить, що прискорені методи нарахування
амортизації розраховані головним чином для власників
підприємств і не враховують інтереси держави.

При цьому, слід зауважити, що прискорені методи на-
рахування амортизації можуть застосовувати лише рента-
бельні підприємства. "Збитковим підприємствам не слід за-
стосовувати прискорену амортизацію, тому що вони не
одержують від неї ніяких економічних переваг. Вона при-
зводить тільки до штучного завищення їх збитків" [4, с. 32].
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Збільшення збитків у нерен-
табельних підприємств ско-
ріше наслідок застосування
методів прискореної амор-
тизації, а не їх недолік. Так,
на думку Т.В. Загорської,
"застосування прискореної
амортизації під час кризи по-
гіршує стан підприємства ще
й через те, що підприємство
нараховуючи значні суми
амортизаційних відраху-
вань, як того вимагає подат-
ковий облік, фактично ці
суми не отримує" [2].

2. Амортизація як дже-
рело фінансування для
оновлення необоротних
матеріальних активів. У
ринковій економіці погляд
на амортизацію як на дже-
рело фінансування втратив
будь-який зміст. Підприєм-
ство не може при всьому
своєму бажанні здійснюва-
ти капітальні інвестиції за
рахунок амортизації. "Вона
взагалі не може здійснюва-
ти будь-які затрати за раху-
нок записів на бухгалтерсь-
ких рахунках" [1, с. 3].

На багатьох підприєм-
ствах викривлюється інфор-
мація про собівартість про-
дукції, за рахунок викорис-
тання повністю амортизова-
них основних засобів.
"Амортизація по них не на-
раховується, що створює
ілюзійне враження про
зменшення витрат вироб-
ництва. Подібна методика у
сучасних умовах призво-
дить до відсутності такого
джерела простого відтво-
рення основних засобів,
зважаючи на вплив інфляційного чинника" [6, с.146].

Після списання спрацьованих основних засобів в по-
вному обсязі відсутнє джерело для реновації відповідних
об'єктів. Виникає необхідність в залученні додаткових
коштів для придбання об'єктів основних засобів, або ча-
стини прибутку, на яку зменшено собівартість продукції
(робіт, послуг) при припиненні нарахування амортизації
по об'єктах, які продовжують працювати.

Друге завдання: встановити строк корисного вико-
ристання (експлуатації), з урахуванням потужності, фізич-
ного та морального зносу, правових або інших обмежень
щодо строків використання об'єкта.

Термін — строк корисного використання, визначаєть-
ся Законом України "Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні" та національними і міжнародни-
ми положеннями (стандартами) фінансової звітності, по-
ложеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Відповідно до пункту 4 П(С)БО 7 "Основні засоби"
термін корисного використання (експлуатації) — це "очі-
куваний період часу, протягом якого необоротні активи

будуть використовуватися підприємством або з їхнім
використанням буде виготовлений (виконаний) очікува-
ний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг)" [5].
П. 6 Міжнародний стандарт 16 "Основні засоби" тлума-
чить даний термін: "Строк корисної експлуатації: а) пері-
од, протягом якого очікується, що актив буде придатним
для використання суб'єктом господарювання; або б)
кількість одиниць виробленої продукції чи подібних оди-
ниць, що їх суб'єкт господарювання очікує отримати від
активу" [3].

Тож в усіх випадках, строк корисного використання
(експлуатації) — це строк, який визначає підприємство
самостійно, виходячи з очікуваних економічних вигод,
технічних та якісних його характеристик, морального і
фізичного зносу, а також інших факторів, які можуть
вплинути на можливість використання основного засо-
бу.

Третє завдання: встановити ліквідаційну вартість нео-
боротного матеріального активу. Встановлювати ліквіда-
ційну вартість не обов'язково. П. 4 П(С)БО 7 "Основні за-

Таблиця 1. Характеристика методів нарахування амортизації

Розробка автора.

№ 

з/п 

Метод 

нарахування 
амортизації 

Переваги Недоліки 
Рекомендації щодо 

застосування 

1 2 3 4 5 

1 Прямоліній-

ний метод 

Рівномірність 
розподілу сум 

амортизації між 

звітними 

періодами. 

Простота розу-
міння, простота 
розрахунку і 
перерахунку 

Не враховує:  
- моральний знос; 
- різницю виробничої 
потужності в різні роки 

експлуатації; 
- необхідність збільшення 
витрат на ремонт в останні 
роки служби активу; 

- сезонний характер 

виробництва 

Доцільно застосовувати для 

амортизації тих об’єктів 

необоротних матеріальних 

активів, які використовують 
відносно постійний обсяг робіт 
і для яких основним фактором, 
що обмежує строк служби, є 
тривалість використання, а не 
моральне старіння 

2 Метод 

зменшення 
залишкової 
вартості 
(прискорений 
нелінійний) 

У перші роки 

амортизації 
нараховуються 

більші суми 

амортизації, ніж 
у наступні 

Складна математична 
формула розрахунку. 

Нерівномірний розподіл сум 

амортизації за періодами 

Доцільно застосовувати для 

амортизації тих об’єктів 

необоротних матеріальних 

активів, які схильні до 

швидкого морального старіння 

3  Метод 

прискореного 

зменшення 
залишкової 
вартості 
(прискорений 

нелінійний) 

У перші роки 

амортизації 
нараховуються 
більші суми 

амортизації, ніж 

у наступні. 
Простота 
розрахунку 

(найпростіший з 
прискорених 

методів) 

Нерівномірний розподіл сум 

амортизації за періодами. 

Законодавче обмеження 
застосування. Податковий 

кодекс дозволяє 
застосовувати цей метод 

лише до об’єктів основних 

засобів що входять до груп  

4 (машини та обладнання) і  
5 (транспортні засоби) 

 

Доцільно застосовувати для 

амортизації тих об’єктів 

необоротних матеріальних 
активів, які схильні до 

швидкого морального старіння, 
наприклад, комп’ютерна 
техніка 

4 Кумулятив-

ний метод 

(прискорений 

лінійний) 

У перші роки 

експлуатації 
нараховуються 

більші суми 
амортизації, ніж 

у наступні. Не 
має 
законодавчих 

обмежень 

Явних недоліків немає Доцільно застосовувати до тих 

об’єктів основних засобів, які 
схильні до швидкого старіння 

5 Виробничий 

метод 

Найточніший з 
економічного 

погляду метод 

Не завжди є можливість 
визначити виробничу потуж-

ність, а це унеможливлює 
застосування цього методу. 

Не розроблено методичні 
рекомендації, відповідно до 

вимог Податкового кодексу, 
щодо мінімально допустимих 

строків використання об’єк-
тів необоротних матеріальних 

активів 

Доцільно застосовувати тоді, 
коли знос активу 

безпосередньо пов’язаний з 
частотою та ефективністю його 

використання і коли є відомою 
виробнича потужність об’єкта. 
На практиці цей метод часто 
використовують для 

амортизації вартості 
вантажних автомобілів 
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соби", дає визначення ліквідаційної вартості: "сума
коштів або вартість інших активів, яку підприємство пла-
нує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних ак-
тивів після закінчення строку їх корисного використання
(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з про-
дажем (ліквідацією)" [5]. Отже, ліквідаційна вартість вста-
новлюється у випадку, якщо суб'єкт господарювання пла-
нує після закінчення строку корисного використання:

— реалізувати його;
— реалізувати або використати у власній діяльності

його окремі комплектуючі (запасні частини, деталі тощо).
Виходячи з визначення, мова йде про застарілі об'єк-

ти як фізично, так і морально. Але чи можливо їх реалі-
зувати бодай за якусь значущу суму, чи використати у
власній діяльності? Сучасне виробництво стрімко онов-
люється і вчорашні запчастини сьогодні вже не потрібні.

Непряме підтвердження необов'язковості застосуван-
ня ліквідаційної вартості відображено в П(С)БО 7 "Основні
засоби": "якщо залишкова вартість об'єкта основних за-
собів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова
вартість визначається додаванням справедливої вартості
цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без
зміни суми зносу об'єкта. При цьому для таких об'єктів,
що продовжують використовуватися, обов'язково визна-
чається ліквідаційна вартість" [5]. Таким чином, у націо-
нальному стандарті описується конкретна ситуація коли
необхідно встановлювати ліквідаційну вартість, тоді як у
всіх інших випадках без неї можна обійтися.

Пропонуємо при визначенні методу амортизації вста-
новлювати ліквідаційну вартість лише у випадках, коли
існує впевненість, що після закінчення строку корисного
використання можливо реалізувати необоротні матері-
альні активі, або використати у власній діяльності його
окремі комплектуючі (запасні частини, деталі тощо).

Комісія, проаналізувавши строки корисного викорис-
тання об'єктів необоротних матеріальних активів, перева-
ги та недоліки різних методів нарахування амортизації,
фактори, що впливають на знос об'єкта, встановивши їх
ліквідаційну вартість (у випадках коли це доцільно), та вра-
хувавши рекомендації щодо застосування різних методів,
обирає найкращий, метод нарахування амортизації.

Не завжди рішення, прийняте комісією, в момент вве-
дення об'єкта в експлуатацію, досягає поставленої мети.
А також, не до всіх об'єктів підприємства можна обгрун-
товано застосувати лише один обраний у наказі про об-
лікову політику метод нарахування амортизації зважаючи
на те, що особливості використання навіть однакових
об'єктів доволі суттєво впливають на рівень зносу основ-
них засобів. "Так, наприклад, знос приміщення складу та
корівника буде неоднаковим, оскільки в останньому ви-
падку на його рівні позначиться агресивність середовища
експлуатації, яку враховували раніше в нормах амортизації
шляхом застосування коригуючих коефіціентів" [6, с. 149].
Тому для підтвердження правильності застосування обра-
ного методу нарахування амортизації необхідно, не част-
іше одного разу на рік, зіставляти залишкову і справедли-
ву вартість необоротних матеріальних активів. Визначати
відхилення, аналізувати його величину та при необхідності
переглядати методи нарахування амортизації. Тим паче,
що Податковий кодекс України та П(С)БО 7 "Основні за-
соби" дозволяють це робити.

ВИСНОВКИ
Функцію підготовки рішення щодо майбутнього ви-

користання необоротних матеріальних активів на
підприємстві виконує комісія, члени якої повинні володі-

ти знаннями, необхідними для оцінки факторів, що впли-
вають на вибір методу амортизації, а також бути компе-
тентними в питаннях як технічного, так і економічного ви-
користання необоротних матеріальних активів. З цією
метою запропоновано послідовність завдань комісії при
виборі оптимального методу нарахування амортизації, а
саме встановити: яких результатів прагне досягти
підприємство; строк корисного використання (експлуа-
тації), з урахуванням потужності, фізичного та мораль-
ного зносу, правових або інших обмежень щодо строків
використання об'єкта; ліквідаційну вартість об'єкта.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розгортання процесів глобалізації є однією з основних

ознак сучасного розвитку світового господарства, які справ-
ляють суттєвий вплив на систему міжнародних економічних
відносин, трансформують напрями і визначають тенденції
розвитку національних економік. В умовах глобалізації
світового економічного простору розвиток науки та сучас-
них технологій, інформатизації суспільства поступово пере-
творюється у вирішальні чинники економічного зростання.

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Глобалізаційні процеси досліджуються в наукових пра-
цях багатьох відомих українських (В. Геєць, Ю. Пахомов,
А. Філіпенко, та ін.) та зарубіжних вчених (Л. Клайн, В. Кол-
лонтай, Дж. Стігліц, С. Хантінгтон та ін.). Останнім часом
вчені (А. Апокін, Е. Русталов) намагаються пояснити не-
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стабільність світового господарства і суперечливий вплив
глобальних процесів на національні економіки, включаючи
і українську.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою цієї публікації є дослідження передумов та супе-

речливих наслідків глобалізаційних процесів та виявлення
взаємозв'язку з регіоналізацією світового господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з традиційними положеннями, глобалізація (від

англ. "globe" — земна куля) — складний, багатогранний
процес, який має безліч проявів та включає багато проблем.
Академік НАН України В. Геєць зазначає, що глобалізація
в сучасному трактуванні часто подається як всепроникнен-
ня у світовому вимірі інформаційних, фінансових, культур-
них, ділових (виробничих, торговельних) процесів, що
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змінюють як соціоекономічне, так і соціокультурне життя
більшості країн світу на основі декларації політики визнан-
ня суверенітету народів і їх країн, невтручання у внутрішнє
життя і визнання за кожним права на самовизначення і роз-
виток згідно з ідеологією про демократизацію суспільного
життя на основі поваги прав і свобод кожного як на мікро-,
так і макроекономічному рівнях. У відповідності до такого
підходу мало б формуватися універсальне ядро розвитку
світової цивілізації (інколи про це і пишуть, і говорять), що
вестиме до стабілізації, а значить прогнозованості, перш за
все, світогосподарських процесів, а за ним і соціальних про-
цесів. Таким чином, мали б врівноважуватися глобальні інте-
реси, а значить народжуватися глобальна стабільність та
її передбачуваність, в якій, начебто, всі зацікавлені. На-
справді ж, пише В. Геєць, замість політики пошуку врівно-
важення інтересів в дійсності існує (має місце) ідеологія ге-
гемонії, яка підтримується країнами або країною, що пре-
тендують (претендує) на роль такого гегемона (гегемонів) у
відповідності до інтересів, що породжуються і підтримують-
ся ідеологією корпоративізму через крупні наддержавні, по
відношенню до порівняно слабо розвинених країн та їх
підприємств [1, c. 1—3].

Саме такі та деякі інші суперечливі реалії роблять про-
блематичним дати єдине, однозначно сформульоване виз-
начення глобалізації, яке б охопило всі сторони цього вкрай
складного явища, що має планетарні масштаби.

Традиційно під глобалізацією світового господарства
розуміють процес посилення взаємозв'язку національних
економік країн світу, що знаходить своє вираження в утво-
ренні світового ринку товарів і послуг, фінансів, становленні
глобального інформаційного простору, перетворенні знан-
ня в основний елемент суспільного багатства, виході бізне-
су за національні кордони через формування ТНК, впровад-
женні і домінуванні в повсякденній практиці міжнародних
відносин і внутрішньополітичного життя народів принципо-
во нових і універсальних ліберально-демократичних цінно-
стей тощо. На думку відомого українського економіста-
міжнародника А.С. Філіпенка, глобалізація є продуктом
епохи постмодерну, переходу від індустріальної до постінду-
стріальної стадії економічного розвитку.

Втім, поряд із науковими дослідженнями об'єктивних
передумов і позитивних наслідків глобалізації, майже відра-
зу ж у глобалістиці склався критичний напрямок, представ-
ники якого неупереджено аналізували перебіг глобалізац-
ійного процесу та його суперечливі результати. Російський
вчений В.М. Коллонтай досить детально проаналізував і уза-
гальнив еволюцію західних критичних концепцій глобалі-
зації. Він вказує, що більшість критиків піддають сумніву
теорію і практику неоліберальної глобалізації, під якою ро-
зуміється специфічний варіант інтернаціоналізації госпо-
дарського, політичного і культурного життя людства, який
орієнтований на форсовану економічну інтеграцію в гло-
бальних масштабах з максимальним використанням науко-
во-технічних досягнень і вільних ринкових механізмів та ігно-
руванням традиційних національних утворень, багатьох со-
ціальних, культурно-цивілізаційних і природно-екологічних
імперіативів [2, c. 24].

"Наукова критика неоліберальної глобалізації, — заз-
начає В.М. Коллонтай, — постійно перегукується з ростом
на Заході громадських рухів, які протестують проти різних
аспектів життя, яке глобалізується — загострення соціаль-
них проблем, посилення іноземної конкуренції, відсутність
уваги до проблем країн, що розвиваються, деградації на-
вколишнього середовища. Однак багато їх пропозицій... і
програми, які ігнорували реальні проблеми переходу до
бажаного альтернативного суспільства, часто були не менш
екстремістськими, ніж у більшості неолібералів. У той же
час їх заклики посилити роль місцевого самоврядування,
зміцнювати локальні бази виробництва, безумовно, заслу-

говували серйозної уваги..." [2, c. 28]. Таким чином, і в анти-
глобалістиці є раціональні моменти, що враховують не-
обхідність взаємозв'язку процесів інтеграції на загальноп-
ланетарному та регіональному і локальному рівнях.

Найбільш обгрунтовану критику неоліберальної кон-
цепції глобалізації із предметними застереженнями щодо
небезпечності сліпого копіювання цієї моделі в Україні три-
вало здійснює академік НАН України Ю.М. Пахомов. Так,
він вказує, що людство зіштовхнулося з новим глобальним
викликом — із спробою нав'язування Заходом універсаль-
ної моделі "для всіх", яка насправді є пасткою, що допома-
гає "золотому мільярду" наживатися на безперервному
відтворенні і посиленні нееквівалентного обміну з іншим, як
правило, слаборозвинутим світом [3, с. 392].

Досліджуючи процеси глобальної стратифікації, яка
проявляється в швидкому розростанні "провалля" між ви-
сокорозвиненими країнами і країнами слаборозвиненими,
академік Ю.М. Пахомов сформулював і структурував т.зв.
феномен "глобальної сепарації", в рамках якого відбуваєть-
ся прискорення розриву світів за рахунок взаємного накла-
дання механізмів, які диференціюють і стратифікують світо-
ве співтовариство. Він вказує, що глобалізація додала до
обескровлення третього світу багато нових механізмів і сил,
серед яких виділяє наступні:

— націлені на вилучення багатства глобально діючі ви-
тончені фінансові інструменти, які односторонньо обслуго-
вують переважно західний капітал;

— тотально-монопольне володіння світовим авангар-
дом — високими технологіями, які забезпечують отриман-
ня надміру великої додаткової вартості;

— діяльність міжнародних економічних організацій,
особливо МВФ і СОТ, які практично відверто відстоюють і
обслуговують інтереси Заходу, особливо за рахунок про-
вокованої Заходом непідготовленої зовнішньоекономічної
відкритості;

— викачування коштів транснаціональними корпораці-
ями, які базуються, як правило, в країнах золотого мільяр-
ду і мають здатність руйнувати будь-які перепони, в т. ч.
підім'яти уряди на шляху до безеквівалентного присвоєння
прибутку;

— практика "викачування мізків" із слабких країн, яка
набирає силу, позбавляючи третій світ важливого в умовах
глобалізації інтелектуального капіталу;

— полегшення втечі капіталу із неблагополучних країн
в держави золотого мільярду;

— асиметричне застосування країнами світового аван-
гарду субсидій та інших пільг, які посилюють експансіоні-
стський потенціал експорту і підточують імпорт, що надхо-
дить із країн, що розвиваються.

На основі зазначеного Ю.М. Пахомов робить висновок,
що механізми сепарації вартісних потоків, які обслуговують
нееквівалентність в обміні двох світів, набирають в умовах
глобалізації не лише кількісних, але і структурних, а зна-
чить, якісних характеристик.

 Втім як українські, так і зарубіжні критики не запере-
чують об'єктивного характеру глобалізації.

Причинами формування глобалізаційних процесів є:
— процес інтернаціоналізації, який призводить до по-

глиблення співробітництва між країнами та посилення їх
взаємозалежності;

— науково-технічний прогрес: поява інформаційних
технологій, які корінним чином змінюють всю систему со-
ціально-економічних відносин, переносять на якісно новий
технічний рівень організаційно-економічні відносини, транс-
портні та комунікаційні зв'язки (зниження витрат на
трансакції);

— загострення проблем, що є загальними для всіх лю-
дей і країн світу та є важливими з точки зору збереження та
розвитку людської цивілізації.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Основні ознаки процесу глобалізації наступні:
— взаємозалежність національних економік та їхнє

взаємопроникнення, формування міжнародних виробничих
комплексів поза національними кордонами;

— фінансова глобалізація — зростаюча фінансова
єдність та взаємозалежність фінансово-економічних систем
країн світу;

— послаблення можливостей національних держав
щодо формування незалежної економічної політики;

— розширення масштабів обміну та інтенсифікація про-
цесів руху товарів, капіталів, трудових ресурсів;

— створення інституцій міждержавного, міжнародного
регулювання глобальних проблем;

— тяжіння світової економіки до єдиних стандартів,
цінностей, принципів функціонування.

Важливим елементом аналізу процесу глобалізації є її
розгляд як багаторівневої, ієрархічної системи. Глобаліза-
ція набуває різного значення залежно від того, чи йдеться
про окрему компанію, галузь, країну, чи про світове госпо-
дарство. Для окремої компанії глобалізація визначається
тим, наскільки компанія розширила географію надходжен-
ня своїх доходів і в яких масштабах і пропорціях розподіли-
ла свої активи у різних країнах, а також тим, наскільки вона
залучена до експорту капіталу, товарів та ноу-хау через
структури, що їй належать.

На рівні галузі глобалізація визначається тим, наскільки
конкурентоспроможність компанії всередині галузі в даній
країні взаємопов'язана з її конкурентоспроможністю в іншій
країні. Чим більше глобалізована галузь промисловості, тим
більше переваг отримує компанія від внесеної технології,
виробничого процесу, фабричної марки. Глобалізовані га-
лузі промисловості мають тенденцію домінувати на кожно-
му ринку одним і тим самим набором глобальних компаній,
які координують між собою стратегічні дії в усіх країнах
своєї активності.

Глобалізація на рівні окремої країни характеризується
ступенем взаємозв'язку її економіки зі світовою економікою
в цілому. Незважаючи на зростання глобалізації світової
економіки, не всі країни в однаковій мірі інтегровані до неї.

Глобалізація на світовому рівні визначається економіч-
ними взаємозв'язками між країнами, які зростають та відби-
ваються на зустрічних потоках товарів, послуг, капіталу та
ноу-хау, що постійно збільшуються.

Основною рисою процесу глобалізації є формування
глобально функціонуючого виробничого процесу, серцеви-
ною якого є сформовані інтернаціоналізовані відтворю-
вальні цикли — ядра, які виступають своєрідним локомоти-
вом світового господарства. В межах цих циклів формуєть-
ся світовий дохід, перерозподіл якого є головним стратегі-
чним орієнтиром і основою зовнішньоекономічної політики
будь-якої держави.

У сучасному світі глобалізація справляє домінуючий
вплив на розвиток будь-якої держави. З одного боку, через
розповсюдження інновацій у сфері технологій і менеджмен-
ту, активний обмін товарами, послугами, інвестиціями, вона
сприяє підвищенню ефективності функціонування націо-
нальних економік, а з іншого — посилює нерівномірність,
асинхронність та диспропорційність розвитку.

На одному полюсі сучасної світової економіки концен-
труються країни — глобальні лідери з домінуванням США.
На основі вдалої багаторічної експансії у всіх сегментах
світового ринку накопиченого у безпрецедентних масшта-
бах капіталу ключовими детермінантами їх успіху стають
інтелектуалізація, соціалізація, екологізація, деіндустріалі-
зація економіки, пріоритетність знань та інформації, розви-
ток "людського капіталу".

На іншому полюсі світової економіки — більшість країн,
для котрих економічна глобалізація проявляється як якісно
нові умови розвитку, на які практично неможливо впливати,

але обов'язково треба враховувати. Особливо важливо вра-
ховувати масштаби і динаміку процесу становлення систе-
ми глобального управління ресурсами планети і перероз-
поділом світового доходу, який не є еквівалентним.

Глобалізація тісно пов'язана з регіоналізацією світово-
го господарства. Регіоналізація виступає своєрідним про-
явом і формою реалізації глобалізації, загострюючи супе-
речності глобального розвитку. Зняття бар'єрів у рухові то-
варів, послуг, капіталів, робочої сили в межах інтеграцій-
них об'єднань виступає каталізатором зростання міжнарод-
ного співробітництва у глобальному масштабі. Найбільш
інтенсивна господарська взаємодія спостерігається в межах
таких потужних інтеграційних угруповань, як ЄС, НАФТА,
АТЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР. Так, на долю НАФТА, ЄС і АТЕС
приходиться приблизно 80% світового ВВП, 82% всіх дер-
жавних бюджетів країн світу і 85% експорту. Але позитив-
ний ефект від впровадження подібної лібералізації обме-
жується спільними кордонами регіонального інтеграційного
об'єднання та супроводжується введенням обмежуваль-
них заходів у відносинах з країнами, які не є членами дано-
го регіонального інтеграційного угруповання. Регіональна
інтеграція розвивається на сучасному етапі більш динаміч-
но, ніж процеси глобальної інтеграції. Втім академік Ю.М.
Пахомов розглядає регіоналізацію, зокрема як реакцію на
глобалізацію.

Глобалізація нерідко ототожнюється з американіза-
цією, що пов'язано із зростанням впливу США в міжнарод-
ному житті в XX і ХХІ століттях. Посилення впливу США про-
являється в просуванні так званого "західного способу жит-
тя" на всі країни світу. Провідна роль США в процесі глоба-
лізації визначається передусім їх потужним економічним
потенціалом. Протягом останніх десятиліть США є лідером
у світовій валютній системі, в продуктивності праці і ефек-
тивності економіки. США мають найпотужніший у світі нау-
ковий потенціал, який реалізується у виробництві і бізнесо-
вих проектах. На США припадає майже 45 відсотків світо-
вих витрат на наукові розробки. США посідають ключові
позиції в міжнародних фінансово-економічних та торговель-
них організаціях: МВФ, СОТ, Світовому банку, МБРР та
інших структурах. Після Другої світової війни за обсягом
валового внутрішнього продукту (ВВП) США стабільно по-
сідають перше або друге місце у світі. (Для порівняння: за
даними МВФ, у 2010 році перші три місця у світі за обсягом
ВВП (номінал) зайняли: країни Європейського Союзу — 16,1
трлн дол., США — 14,6 трлн дол., Китай — 5,7 трлн дол.
Далі: 10-те місце посіла Російська Федерація — 1,4 трлн
дол., 17-те місце — Туреччина — 729 млрд дол., 22-ге місце
— Польща — 438,8 млрд дол. і 52-ге місце Україна — 136,5
млрд дол.) [4].

Протягом останніх років все більш впевнено пробиває
дорогу тенденція формування багатополюсної системи еко-
номічного домінування у світі на зміну однополюсної, ви-
разником якої були США. Формується модель світового
економічного порядку за якої центрами впливу у світі поряд
із США стають Китай та Індія.

Уже до 2016 року за обсягами виробництва ВВП Китай
випередить США і країни єврозони. Станом на 2030 рік за
прогнозами Price water housecoopers Китай вироблятиме
понад 30,6 трл. доларів США ВВП за паритетом купівельної
спроможності, США — 23,4, Індія — 13,7 трл. дол. США.
За прогнозом у 2050 році Бразилія стане четвертою еконо-
мікою світу після Китаю, США та Індії. Японія посідатиме
п'яте місце, Росія — шосте. На сьоме та восьме місця
піднімуться, відповідно, Мексика та Індонезія. Центр еко-
номічної могутності фактично зміститься у Азію і буде пе-
ренесений із розвинутих країн до країн, що розвиваються
[5].

Змінюється роль і ступінь впливу на розвиток світової
економіки міжнародних організацій та об'єднань держав.
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Зменшується роль та вплив на розвиток світової економіки
МВФ, Світового банку та інших міжнародних організацій
ветеранів. У перспективі послаблення ролі як світового грав-
ця Європейського Союзу. Одночасно різко зростає вплив
транснаціональних корпорацій та таких міждержавних не-
формальних об'єднань як G8 та G20.

G8 або Велика вісімка виникла у 1975 році як Велика
сімка. З 1996 року до її складу увійшла Росія. До складу
групи входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада,
Росія, США, Франція, Японія. До участі у засіданнях групи
запрошують ЄС, а також Китай та Індія.

У рамках G8 узгоджуються підходи до вирішення важ-
ливих міжнародних проблем, а також фіксуються наміри
країн. У G8 країни головують по черзі.

Країни члени G8 виробляють близько 46 процентів світо-
вого обсягу виробництва валового внутрішнього продукту.

У 1999 році на засновницькій конференції у Берліні було
створене ще одне, більш масштабне міждержавне об'єднан-
ня — Велика індустріальна двадцятка ( G20 ). На зустрічах
G20 беруть участь МВФ і Світовий банк.

До складу G20 входять Австралія, Аргентина, Брази-
лія, Великобританія, Німеччина, ЄС, Індія, Індонезія, Італія,
Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США,
Турція, Франція, ПАР, Республіка Корея. З 2013 року у G20
головує Росія.

G20 була створена у зв'язку із фінансовими кризами,
що мали місце у світовій економіці наприкінці 90-х років
ХХ століття. Створення групи свідчило про усвідомлення
факту неадекватного представлення у світових процесах
та обговореннях країн, які розвиваються, їх недостатньої
участі у прийнятті рішень стосовно глобального розвитку.
Глобальна фінансова криза та інші чинники розвитку світо-
вого господарства на сучасному етапі мають суттєвий не-
гативний вплив на Україну, її економіку та фінанси. Ці чин-
ники поєдналися із негативними внутрішніми факторами
розвитку України. Зокрема це фактори гальмування мо-
дернізації  України. Поглибилася її  технологічна
відсталість. Згорталося виробництво готової продукції з
високою часткою доданої вартості. За період понад двад-
цяти років частка продукції переробної промисловості і аг-
ропромислового комплексу в країні скоротилася більше
ніж у двічі, а машинобудування — в чотири рази. Відбуло-
ся закріплення сировинної спеціалізації економіки Украї-
ни. В п'ять разів скоротилася частка технологічних та ви-
сокотехнологічних сфер виробництва у загальних капіта-
ловкладеннях у промисловість. Країна почала спеціалізу-
ватися на експорті металопродукції та сировини. Вказані
та інші чинники зробили економіку України надзвичайно
вразливою до будь яких змін на зовнішніх ринках, не ка-
жучи вже про кризи. Стан та рівень виробництва в Україні
перебуває під впливом кон'юнктури зовнішніх ринків. Еко-
номіка України коливається у залежності від коливань цих
ринків. Навіть за підсумками 2012 року рівень виробницт-
ва ВВП в країні склав лише 69,3 процента у порівнянні із
показником цього виробництва у 1990 році [6].

ВИСНОВКИ
Перед Україною як частиною глобалізованого світу по-

стає майже увесь спектр зазначених глобальних проблем. І
не тільки Україна, а навіть найпотужніші країни світу не в
змозі самотужки їх розв'язати. Тому для подолання цих про-
блем і ризиків людство об'єднує свої зусилля і ресурси. При
цьому глобалізація несе для України як позитиви, так і певні
негативи. До позитивів можна віднести поширення швидки-
ми темпами інформаційних технологій, більші можливості
пошуку партнерів в усьому світі, а не лише серед найближ-
чих сусідів, вільне пересування українських громадян у світі,
можливості отримання освіти і роботи за кордоном. Серед
негативів, які приносить Україні глобалізація, це — поси-

лення економічної, політичної і культурної залежності від
наддержав, поступова втрата національно-культурної іден-
тичності і самобутності і навіть національного суверенітету
за рахунок добровільного делегування деяких державних
функцій таким міжнародним об'єднанням, як ООН, ЄС,
ОБСЄ, СНД.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринку перед будь-якими організаціями

встає завдання оптимального використання людських
ресурсів в обсязі збалансованих потреб і інтересів як
організації, так і кожного працівника. Досягнення цієї
збалансованості в сучасних умовах може бути забез-
печене шляхом впровадження маркетингу в управлі-
ння персоналом.

Методологія й організаційні принципи загально-
го маркетингу створюють передумови їх ефективної
трансформації в теорію та практику управління пер-
соналом в організаціях і на підприємствах.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Це насамперед класична теорія організаційних си-

стем як механізму досягнення необхідного результа-
ту, у якій, у свою чергу, можна виділити механістичну
модель (Ф. Тейлор) і бюрократичну модель (М. Ве-
бер). Суттєву роль відіграє неокласична концепція
організаційних систем як об'єднань людей, що доз-
воляють більш ефективно використовувати можли-
вості учасників (теорія людських відносин (Є. Мейо),
соціотехнічна концепція (Р. Мертон).
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Дослідники до теоретичних засад маркетингу
персоналу також відносять інституціональну концеп-
цію організацій як відкритих систем, що взаємоді-
ють із середовищем, зокрема, трансакційну парадиг-
му (Р. Коуз, О. Уільямсон, Д. Норт), еволюційну. кон-
цепцію Д. Фрідмана, ситуаційну концепцію Г. Сай-
мона та інші За останній час з'явилося багато публі-
кацій закордонних і вітчизняних авторів, що пока-
зують реальні можливості використання маркетин-
гу персоналу в системі управління, зокрема, це ро-
боти Д. Захарова, А. Кібанова, Ю. Меркур'єва, Т.
Савенкова, В. Чащіна та інших. Сучасна економічна
наука все частіше звертає увагу на необхідність
зміни підходів до експлікації управління персоналом
організацій. В умовах формування інформаційного
суспільства працівники вимагають гнучкого реагу-
вання на їхні потреби, що приводить до ускладнен-
ня систем організаційного управління. У якості ак-
туального інструменту пристосування управління до
нових завдань у сфері управління персоналом і роз-
глядається такий напрямок, як маркетинг персона-
лу. Проте фундаментальних досліджень у цій царині
дуже мало.
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МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є розгляд маркетингу у сис-

темі управління персоналом як певну ринкову стра-
тегію, спрямовану на аналіз ринку праці й попиту на
робочу силу з метою довгострокового забезпечення
організації кадрами та управління персоналом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування маркетингу персоналу своїми джере-

лами має взаємозв'язок таких видів діяльності, як
маркетинг і управління персоналом. Маркетинг — вид
людської діяльності, спрямований на задоволення по-
треб за допомогою обміну. Управління персоналом
— вид діяльності з управління людьми, спрямований
на досягнення цілей фірми, підприємства шляхом ви-
користання праці, досвіду, таланту цих людей з вра-
хуванням фактору їх задоволеності працею Таким чи-
ном, маркетинг спрямований на споживача (покупця,
клієнта), сферою застосування маркетингу є зовнішнє
середовище організації; управління персоналом має
на увазі вплив на працівника, який є елементом внут-
рішнього середовища організації. Зв'язок цих двох
видів діяльності формує маркетингові підходи до уп-
равління персоналом [4].

В Україні, як і в інших пострадянських країнах, у
наш час маркетинг персоналу як самостійна наукова
концепція перебуває в зародковому стані. Аналіз по-
казує, що найчастіше вживаються терміни "маркетинг
персоналу", "персонал-маркетинг", рідше — "кадро-
вий маркетинг", "маркетинг ринку праці", "маркетинг
кадрового забезпечення", "внутрішньофірмовий мар-
кетинг", "маркетинг робочих місць" і "маркетинг ро-
бочої сили".

Проте при суттєвих відмінностях вказаних тер-
мінів, є об'єднуючі характеристики, які характеризу-
ють вказані терміни саме у контексті маркетингу пер-
соналу.

По-перше, визнання того, що на маркетинг пер-
соналу суттєво впливають завдання синергії, пов'язані
з реалізацією трудових відносин. По-друге, особлив-
істю маркетингу персоналу є позиціонування в грани-
цях процесу еквівалентного обміну носія здатності до
праці в якості актора, що має актуалізовану потребу
в реалізації своїх унікальних здатностей.

У практиці сучасного менеджменту, як вважає
Хміль Ф.І. [10, с. 95], великого значення надають стра-
тегії й тактиці розвитку організації, які, будучи не-
від'ємними від процесу формування її культури, є пе-
редумовою реалізації потенціалу працівників, ефек-
тивної діяльності організації загалом.

Данюк А.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О. та інші
науковці стверджують, що провідними цілями менед-
жменту персоналу є:

— підвищення ефективності функціонування
організації;

— поліпшення якості трудового життя персоналу
[6, с. 8].

Більшість авторів розглядає маркетинг у системі
управління персоналом як певну ринкову стратегію,
спрямовану на аналіз ринку праці й попиту на робочу
силу з метою довгострокового забезпечення органі-
зації кадрами, однак конкретні характеристики такої

стратегії дуже відрізняються. Звичайно його визна-
чають як "вид управлінської діяльності, заснований
на застосуванні методології маркетингу в системі уп-
равління людськими ресурсами і спрямований на
створення та розвиток інтелектуального капіталу з
максимальним урахуванням потреби підприємства в
персоналі та ситуації на ринку праці" [8, с. 241]. У
даному визначенні акцентується маркетинг персона-
лу передусім як інструмент забезпечення інтелекту-
ального капіталу.

А.Я. Кібанов і І.Б. Дуракова в роботі "Управління
персоналом організації" дають наступне визначення:
"Маркетинг персоналу означає, що організація в кож-
ному співробітнику бачить клієнта, якого потрібно мо-
тивувати й спонукати до подальшого розвитку...

Якісно відрізняючись від маркетингу товарів і по-
слуг, маркетинг персоналу виходить із прагнення
вплинути на вибір професії або місця роботи" [5, с.
4]. У даному випадку акцентується суб'єктна сторона
маркетингу персоналу, однак при цьому не роз'ясня-
ються повною мірою ні сутність позиціонування
співробітника як клієнта, ні відмінності маркетингу
персоналу від маркетингу товару.

Відомий дослідник проблеми Д. Захаров вважає,
що маркетинг персоналу слід віднести до виду діяль-
ності, який спрямований на взаємовигідне задоволен-
ня потреб сторін, що вступають у трудові відносини
один з одним. Виходячи із цього, специфікуючою ри-
сою маркетингу персоналу є його головна функція,
тобто "визначення, з одного боку, вимог до персона-
лу (як потенційних, так і діючих), пропонованих ро-
ботодавцем, і, з іншого боку, виявлення тих вимог або
запитів до роботодавця, які пред'являють потенційні
й штатні співробітники" [2]. Дана дефініція є більш
широкою в порівнянні з попередньою, однак все ж
достатньо вузькою, оскільки не торкається проблем
внутрішнього маркетингу, а також формування іміджу
роботодавця й робочого місця.

Ті ж проблеми слід констатувати й відносно виз-
начення Т. Савенкової, що пропонує розглядати мар-
кетинг персоналу як "вид управлінської діяльності,
спрямований на покриття потреби в персоналі в пос-
тійно мінливому середовищі" [9, с. 6].

Слід сказати, що й серед закордонних дослідників
є досить багато підходів до розуміння маркетингу
персоналу. Дослідники Д. Ескадштейн і Ф. Шнеллін-
гер сформулювали максиму, суть якої зводиться до
того, що всі дії підприємства мають бути підпорядко-
вані очікуванням працівників, і саме у цьому вбача-
ють основну рису маркетингу персоналу. Г. Шрутц
вважає, що маркетинг персоналу — новий погляд
підприємства на власну привабливість серед зайня-
тих і потенційних працівників. На думку Г. Шнейдера,
основною рисою маркетингових новацій є заміна в
управлінні персоналом директивно-авторитарних тен-
денцій демократичними, і у цьому контексті маркетинг
персоналу витісняє колишнє домінантне управління
персоналом. Р. Бюннер визначає маркетинг персона-
лу за допомогою тлумачення робочого місця як про-
дукту, який пропонується для продажу носієві здат-
ності до праці. Досить поширені, як і у нас, інстру-
ментальні підходи. Наприклад, Е. Дітманн бачить у
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маркетингу персоналу спосіб стратегічного аналізу й
засіб мобілізації з ринку праці необхідної робочої
сили [5].

Здійснюючи узагальнення сучасних трактувань,
слід зазначити, що під маркетингом персоналу досл-
ідники традиційно мають на увазі вид управлінської
діяльності, спрямований на довгострокове забезпе-
чення організації людськими ресурсами, що дозво-
ляє не тільки сформувати стратегічний потенціал, за
допомогою якого можливе вирішення конкретних
цільових завдань, але й розширити інструментарій
традиційного маркетингу в області управління людсь-
кими ресурсами для систематизованого пошуку як
стратегічних, так і оперативних рішень на підприємстві
чи в організації.

У цьому контексті зрозуміло, що на маркетинг
персоналу поширюється загальнотеоретичний поділ
маркетингової діяльності на стратегічну і конкретно-
операціональну. У фундаментальних дослідженнях з
маркетингу відповідно до цього виділяється філосо-
фія (ідеологія) маркетингу та власне практичний мар-
кетинг. В існуючих підходах до визначення складу й
змісту завдань маркетингу персоналу також збері-
гається подібна інтерпретація, хоча виражається вона
різними способами.

В одних випадках маркетинг персоналу структу-
рується на основі виділення специфічних принципів
(підходів) [11]. Звичайно виділяється два основні
принципи. Перший орієнтує на розгляд завдань мар-
кетингу персоналу у широкому сенсі як певної філо-
софії та стратегії управління людськими ресурсами.

Персонал (як працюючий в організації, так і по-
тенційний) розглядається в якості внутрішніх і
зовнішніх клієнтів організації. Метою такого марке-
тингу є оптимальне використання кадрових ресурсів
шляхом створення максимально сприятливих умов
праці, що сприяють підвищенню її ефективності, роз-
витку в кожному співробітнику партнерського і лояль-
ного відношення до організації. Принцип маркетингу
персоналу у його широкому тлумаченні опирається на
ринкове мислення, що відрізняє його від традиційних
адміністративних концепцій управління кадрами. Дру-
гий принцип передбачає тлумачення маркетингу пер-
соналу у вузькому сенсі як особливої функції служби
управління персоналом в організаціях, спрямованої
на виявлення і покриття їх потреб у кадрових ресур-
сах. Мета цього маркетингу — володіти ситуацією на
ринку праці для ефективного покриття потреби у пер-
соналі і реалізації тим самим цілей організації.

Відмінності у названих підходах полягають у тому,
що у першому випадку маркетинг персоналу виступає
як один з елементів кадрової політики, реалізований
через комплекс завдань управління персоналом (роз-
робка цільової системи, планування потреби, ділова
оцінка, управління кар'єрою, мотивація тощо), а у дру-
гому випадку — як виділення специфічної діяльності
служби управління персоналом, яка відособлена від
інших завдань кадрової роботи і містить у собі аналіз
зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають напря-
ми маркетингової діяльності в області персоналу, а та-
кож розробку й реалізацію заходів щодо напрямів мар-
кетингової діяльності в області персоналу [12].

У науковій і навчальній літературі можна зустріти
і ще один дихотомічний розподіл змісту поняття мар-
кетингу персоналу, який грунтується на різному ро-
зумінні суб'єкт-об'єктних стосунків у царині кадрової
діяльності [1, 5]. В одному випадку під маркетингом
персоналу мають на увазі специфічну діяльність із
акцентом на довгочасне управління привабливістю
підприємства у відношенні відповідних цільових груп
потенційних співробітників, а також уже працюючих
співробітників підприємства. Маркетинг персоналу
при цьому трактується як реалізація робочого місця
на зовнішньому ринку, а також і як своєрідний імідже-
вий "продаж" підприємства чи організації і своїм влас-
ним співробітникам. Безумовно, у такому випадку має
місце досить серйозна термінологічна невизначеність
у змісті самого маркетингу персоналу, оскільки на
сьогодні у наявних наукових розробках чітко не об-
грунтовано, що мається на увазі в економічному сенсі
під іміджевим "продажем" підприємства або робочо-
го місця. Вказаний термін звичайно вживається
більше у метафоричному сенсі, і особливості такої
процедури у контексті обмінних процесів на ринку
праці практично не досліджуються і відповідно не
мають технологічного виміру.

Відсутність технологічного виміру у такому
підході до розуміння сутності маркетингу персоналу
приводить до чисельних суперечностей. Одна з них
стосується об'єкта маркетингу.

З одного боку стверджується, що товаром є ро-
боче місце (тут можна говорити, наприклад, про ство-
рення моделей відповідних компетенцій), а з іншого
боку, мова йде про формування привабливого іміджу
підприємства, при цьому багатоаспектна диференці-
ація персоналу як принципово неоднорідної сукуп-
ності суб'єктів практично не враховується. Загалом
слід констатувати, що даний підхід до розуміння мар-
кетингу персоналу на сьогодні мало розроблений і у
методологічному, і у технологічному аспектах, хоча і
є багатообіцяючим з врахуванням розробленості мар-
кетингових підходів у сфері іміджевої діяльності.

У другому випадку дослідники дотримуються точ-
ки зору, згідно з якою маркетинг персоналу —
діяльність покупця, що активно формує ринок потен-
ційних продавців робочої сили. Однак формування
ринку не може вважатися специфічною й винятковою
функцією маркетингу персоналу, оскільки у такому
випадку потрібно говорити про ринок праці як ринок
товарів, у той час як він скоріше є ринком потреб. На
цьому ринку конкурують способи задоволення по-
треб, і у межах цієї конкуренції відбувається усе більш
тонке взаємне налаштовування індивідуальних особ-
ливостей суб'єктів ринку.

При цьому істотним моментом є те, що потенцій-
ний або актуальний працівник як особистість має
низьку інертність цілей і високу міру їх складності. У
підприємства чи організації, навпаки, цілі інертні та
структурно прості (грошові потоки, прибуток, вартість
бізнесу тощо). Цим і обумовлена зокрема сама поява
маркетингу персоналу як науково-практичного фено-
мена, оскільки відносно простому у цілепокладаль-
ному сенсі процесу з боку організацій непросто уз-
годжуватися з рухливим у цільовому і структурному
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відношенні процесу на ринку праці, саме для такого
складного узгодження і потрібні специфічні марке-
тингові інструменти.

На нашу думку, у межах суб'єктного підходу мар-
кетинг персоналу може бути витлумачений у якості
функціонала або простору функцій вибору способів
здійснення трансакцій між носіями здатності до праці
й організаційними системами, що перетворять трудо-
ву діяльність у задану безліч результатів, причому ре-
зультатів, що стосуються всіх учасників трансакції
(працівників і організації). Найбільш складним зав-
данням у цьому випадку є і визначення оператора ди-
стрибуції цієї безлічі результатів стосовно великої
кількості учасників процесу. Саме вирішення цього
завдання і є визначальним при забезпеченні застосу-
вання маркетингових підходів в управлінні персона-
лом.

У цьому, власне, і полягає корінна відмінність мар-
кетингу персоналу від маркетингу товару. Адже якщо
в традиційному маркетингу синергетичний ефект до-
сягається в трансакції все-таки опосередковано, спо-
живач відділений від продавця актом споживання, що
носить індивідуалізований характер (при збереженні,
звичайно, усього соціального контексту, але у опо-
середкованому вигляді), то в маркетингу персоналу
кооперативний ефект лежить в основі змісту всієї
трансакції й одночасно істотно визначає вибір фор-
ми трансакції і завдання синергії впливають на реалі-
зацію трудових відносин безпосередньо.

Іншою важливою особливістю маркетингу персо-
налу є позиціонування в границях процесу еквівален-
тного обміну носія здатності до праці в якості "покуп-
ця", тобто в якості актора, що має виділену, актуалі-
зовану потребу в реалізації своїх унікальних здатно-
стей у рамках соціально-економічної, виробничої
діяльності і здійснює вибір конкретної організацій-
ної структури, що найбільш відповідає усім його по-
требам.

Такий підхід до фіксації ролей учасників транс-
акції на ринку праці не є, звичайно, випадковим.
Більше того, експлікація теоретичних засад розгля-
нутого явища в рамках різних концепцій і напрямків
економічної думки в стані не тільки розставити мар-
кери, що визначають теоретико- методологічні гра-
ниці маркетингу персоналу, але й указати шляхи
змістовного аналізу цього явища. Усе це обумовлює
необхідність теоретичного аналізу функціонування
економічних організаційних систем, що діють на ос-
нові принципів маркетингу персоналу. На основі та-
кого аналізу відкриваються можливості аналізу мар-
кетингу персоналу як цілісного феномена, незважа-
ючи на наявність різноманітних підходів до його ро-
зуміння.

Насамперед слід вказати на його структурну
складність. Маркетинг персоналу включає наступні
елементи: а) маркетинг як основний принцип управл-
іння, орієнтованого на ринок; б) маркетинг як метод
систематизованого пошуку рішень; в) маркетинг як
засіб досягнення конкурентних переваг [1, с. 46].

У роботі з персоналом умови праці і робочі місця
розглядаються як продукт маркетингу, які продають-
ся на ринку праці. Із цього погляду понятійні елемен-

ти маркетингу персоналу можуть бути представлені в
такий спосіб: він виступає інструментом стратегічно-
го й оперативного планування персоналу; створює
інформаційну базу для роботи з персоналом за до-
помогою методів дослідження зовнішнього і внутрі-
шнього ринку праці; спрямований на досягнення при-
вабливості роботодавця через комунікації із цільови-
ми групами потенційних працівників (сегментами рин-
ку).

Маркетинг персоналу слід розглядати також і як
ефективний соціальний інструмент, що дозволяє мак-
симізувати результат ділової активності організації за
рахунок залучення й утримання фахівців, що володі-
ють необхідними ключовими компетенціями, що і
сприяє досягненню організаційних цілей через цілес-
прямовану роботу з персоналом. Звідси випливає, що
маркетинг персоналу — особлива технологія управ-
лінської діяльності, спрямована на визначення й по-
криття потреби в персоналі як вирішальний потенці-
ал організаційного розвитку.

Ефективність менеджменту персоналу слід розу-
міти як характеристику якості, корисності управлін-
ня людськими ресурсами на підприємстві; як здатність
забезпечувати потрійний ефект у вигляді економічної
вигоди для підприємства, удосконалення організації
виробництва, праці та соціальної вигоди для праців-
ників. Усі три складники ефективності менеджменту
персоналу (економічний, організаційний і соціальний)
тісно пов'язані та взаємодіють [3, с. 104].

У практично-економічному значенні саме техно-
логічна складова маркетингу персоналу має найбіль-
ше значення. Проектування маркетингу персоналу як
особливої технології управління передбачає вибудо-
вування й послідовне здійснення логічно взаємоза-
лежних процедур. До них відносяться:

1. Розробка професійних вимог до персоналу
(опис штатної посади і складання посадових обо-
в'язків).

2. Планування й визначення кількісної і якісної по-
треби в персоналі у відповідності зі стратегією роз-
витку організації.

3. Розрахунки витрат щодо пошуку, найму і по-
дальшого використання персоналу.

4. Визначення "філософії" залучення персоналу
(оцінка маркетингового середовища організації, вив-
чення ринку праці, вибір джерел і шляхів покриття по-
треби в персоналі).

5. Пошук персоналу (розробка концепції вербу-
вання персоналу, особливості оголошення про найм,
роль реклами у процесі наймання персоналу, форму-
вання іміджу роботодавця, проведення процедур до-
бору, відбору і оцінки претендентів на вакантну по-
саду, наймання персоналу й оформлення на роботу
нових співробітників.

6. Робота з персоналом організації щодо забез-
печення їх інтеграції в організаційне середовище та
ефективної діяльності.

ВИСНОВКИ
Маркетинг персоналу має досить серйозні концеп-

туально-методологічні засади. Вказана загальна схе-
ма визначає сутність маркетингу персоналу, однак
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його конкретні форми можуть бути дуже різноманіт-
ними і визначаються як специфікою організації, так і
наявним потенціалом у царині кадрового управління.
Таким чином, можна зробити висновок, що при всій
актуальності застосування маркетингових підходів у
системі управління персоналом методологічні й
організаційні питання побудови цілісної системи мар-
кетингу персоналу в організаціях дотепер не пророб-
лені. У наукових дослідженнях здебільшого обгово-
рюються проблеми маркетингу робочої сили на мак-
рорівні (загальнодержавному й регіональному). Роз-
робка системи управління маркетингом персоналу в
організаціях, що включає формулювання цілей, зав-
дань, місця в організаційній структурі, місця в кад-
ровій політиці, напрямів взаємодії з іншими суб'єкта-
ми ринку праці в сучасних вітчизняних дослідженнях
в області управління людськими ресурсами знаходить
недостатнє відображення і загалом існує велике
різноманіття мало узгоджених підходів до розуміння
маркетингу персоналу. Проте усі наявні дослідження
підтверджують необхідність вироблення системного
підходу як до питань визначення самого поняття "мар-
кетинг персоналу", так і питання розробки технології,
процедур реалізації й контролю маркетингу персона-
лу. Останній аспект є найбільш практично значущий і
перспективний з погляду розробки піднятої у даній
статті проблеми.
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ВСТУП
Практичне дослідження соціально-економічних про-

цесів роздрібних підприємств системи споживчої кооперації
показало, що вони мають власні ритми існування та потенц-
іал для їх розвитку, які співпадають з ритмами їх загального
розвитку. Діагностика цих підприємств свідчить про на-
явність різних структурних елементів потенціалу конкурен-
тоспроможності, характерних умов життєдіяльності та фун-
кціонування та підкоряється закономірностям циклічного
розвитку соціально-економічних систем. Отже, підприємства
торгового обслуговування роздрібними товарами у певній
мірі співпадають із загальними циклами економічного роз-
витку та системи споживчої кооперації України, маючи при
цьому власні цикли свого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та прикладні засади формування вітчизня-
ного механізму функціонування організацій і підприємств
споживчої кооперації висвітлені у працях таких вітчизняних
та зарубіжних вчених: М. Аліман, В. Апопій, С. Бабенко,
П. Балабан, Г. Башнянін, В. Гончаренко, В. Зіновчук, О. Бе-
резін, А. Куценко, І. Маркіна, М. Барна, Л. Молдаван,
А. Шевченко, Ф. Хміль та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є дослідження та удосконален-

ня показників конкурентоспроможності господарського су-
б'єкта та його потенціалу на кожній стадії розвитку підприє-
мства та розробку управлінських рішень щодо подальшого
управління підприємством та його потенціалом конкурентос-
проможності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У результаті дослідження потенціалу конкурентоспро-

можності споживчої кооперації на різних етапах було вияв-
лено циклічну тенденцію до поступального розвитку потен-
ційних можливостей та потенціалу конкурентоспроможності
роздрібних торгівельних підприємств.

Беручи до уваги результати спостережень пропонуємо
використовувати циклічний підхід до управління потенціа-
лом конкурентоспроможності роздрібних підприємств сис-
теми споживчої кооперації згідно з фазами життєвого цик-
лу підприємства та фаз життєвого циклу потенціалу конку-
рентоспроможності. В основу цього підходу, на нашу дум-
ку, варто покласти прогнозування показників конкурентос-
проможності господарського суб'єкта та його потенціалу на
кожній стадії розвитку підприємства та розробку управлі-
нських рішень щодо подальшого управління підприємством
та його потенціалом конкурентоспроможності.

В основі зазначеного підходу лежить ключове поняття
"поняття життєвого циклу потенціалу конкурентоспромож-
ності", тому вважаємо за доцільне розкрити його зміст. Цикл
можна описати:

— завершеність окремого процесу у разі досягнення
запланованих результатів;

— діахронічність управління, тобто повторюваність ок-
ремих процесів розвитку;

— наявність передачі системної інформації, "пам'яті" си-
стеми від одного покоління результатів до іншого;

— замкнутість, упорядкованість складових частин про-
цесу, стадій. Згідно із розробками В. Спіцнаделя, цикл опи-
сується кортежем (1) [1]:

Ц = [П(Ц), {S}, Re, T] (1),
де П (Ц) — ціль, задум, потреба, вимога, призначення;
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{S} — множина фаз стадій циклу;
Rе — результат, ефективність;
Т — час циклу.
Процеси управління об'єктом циклу (Ц), у даному ви-

падку потенціалом конкурентоспроможності підприємства,
є одночасно процесами реалізації відповідної системної
ефективності. Водночас процеси управління потенціалом
відображають трансформацію цілі потреби П та результат
(2):

П → Re ↔ R
П
 → R

Re
(2).

Ефективна реалізація зазначеного підходу можлива у
разі додержання певних універсальних принципів. У дано-
му випадку принципи нового підходу є основою для розум-
іння відносин та правил поведінки людей у процесі управлі-
ння потенціалом конкурентоспроможності.

Вважаємо за доцільне розділити їх на чотири групи: си-
стемні принципи (комплексність, достовірність, системності,
дієвості); специфічні, (діахронічності, періодичності,
інерції,); принципи процесу (стратегічності, одночасного
визначення цілей, мобільності) та системи управління (рац-
іональності, науковості, функціональної інтеграції, опера-
тивності).

Принцип науковості має на меті глибоке пізнання об-
'єктивної реальності функціонування економічних відносин
роздрібних підприємств системи споживчої кооперації,
рівень впливу об'єктивних чинників на зміни стадій життє-
вого циклу потенціалу конкурентоспроможності, застосу-
вання наукової методики та організації аналітичних дослід-
жень, обгрунтування управлінських рішень щодо управлін-
ня їх потенціалом конкурентоспроможності на різних ета-
пах життєвого циклу підприємства.

Принцип системності має на меті дослідження потенці-
алу конкурентоспроможності як системи управління
підприємством.

Принцип комплексності має на меті всебічне досліджен-
ня причинних взаємозалежностей елементів потенціалу кон-
курентоспроможності підприємства та стадій його життєво-
го циклу, комплексну оцінку вхідних параметрів функціо-
нально-структурної побудови потенціалу, його зміну та роз-
виток кооперативного підприємства (організації) торгівлі
роздрібними товарами у просторі та часі, за кількісними й
якісними ознаками та вихідні (результативні) параметри цьо-
го процесу.

Принцип періодичності (або регулярності) має на меті
необхідність систематичного проведення аналітичних дос-
ліджень потенціалу конкурентоспроможності.

Принципи достовірності, об'єктивності, конкретності,
точності. Оцінка та управління потенціалом конкурентосп-
роможності торгівельних підприємств споживчої кооперації
мають базуватися на достовірній, конкретній, перевіреній
інформації та забезпечуватися точними аналітичними роз-
рахунками. При цьому достовірність та об'єктивність аналі-
тичних досліджень потенціалу конкурентоспроможності
попереднього етапу життєвого циклу надає можливість виз-
начити потенціал наступного етапу.

Принцип оперативності полягає у тому, що управління
потенціалом конкурентоспроможності повинно здійснюва-
тися у тісному взаємозв'язку з усіма змінами, які виникають
як у внутрішньому, так і  зовнішньому середовищі
підприємств та організацій торгівлі роздрібними товарами
споживчої кооперації.

Принцип дієвості полягає в тому, що потенціал конку-
рентоспроможності чинить вплив на підвищення рівня кон-
курентоспроможності кооперативних підприємств та орга-
нізацій торгівлі роздрібними товарами, споживчої коопе-
рації що, у свою чергу, надає можливість своєчасно виявля-
ти проблеми та способи їх усунення, а також тип потенціалу
на окремій стадії життєвого циклу, з метою перетворення
його в конкурентну перевагу.

Принцип одночасного визначення цілей характерний
для тактичного та оперативного управління потенціалом кон-
курентоспроможності. Його успішна реалізація можлива,
якщо одночасно визначаються цілі розвитку торгівельних
підприємств споживчої кооперації на довгострокову перс-
пективу із врахуванням точних знань про сили та рівень впли-
ву, які формують ціль на кожному етапі життєвого циклу
підприємства.

Принцип раціональності полягає перш за все у ра-
ціональності та прийнятті рішень щодо управління потенц-
іалом конкурентоспроможності роздрібних підприємств
системи споживчої кооперації, що досягається передусім
шляхом застосування результатів науково-технічного про-
гресу, удосконалення технології та організації торговель-
ного процесу, покращення інфраструктурного забезпечен-
ня та т. д.

Принцип інерції та діахронічності випливає із самої
суті поняття цикл: діахронічність потенціалу конкурентос-
проможності означає повторюваність окремих процесів
управління потенціалом конкурентоспроможності
підприємства.

Принцип мобільності процесу управління потенціалом
конкурентоспроможності має на меті, що одночасно цей
процес одночасно має бути як стійким так та мобільним,
тобто легко пристосовуватись до зміни етапу життєвого цик-
лу, який може характеризуватися змінами вимог споживачів
до надання послуг, результатами науково-технічного про-
гресу.

Додержання названих принципів є необхідною умовою
підвищення рівня конкурентоспроможності роздрібних
підприємств системи споживчої кооперації України.

Загальновідомо, що у сучасній науковій літературі є
різні підходи, щодо виділення циклів розвитку соціально-
економічних систем проте більшість науковців схиляються
до п'ятиетапного циклу розвитку підприємства. Залежно від
типу та стану розвитку підприємства на кожному його етапі
має відбуватися процес управління потенціалом конкурен-
тоспроможності шляхом виявлення, формування потенціа-
лу, накопичення ресурсів та перетворення потенціалу в кон-
курентний, перетворення потенціалу в конкурентну перева-
гу, реалізацію конкурентних переваг, їх утримання або втра-
ту через неефективну підтримку потенціалу конкурентосп-
роможності. Разом з тим, на кожному з цих етапів існує не-
безпека входження підприємства в зону фінансової не-
стійкості та кризи.

Розвиваючи ідеї попередніх дослідників [2, 3, 4], які
зверталися до ідеї циклічного розвитку тих чи інших явищ
та управління ними, вважаємо за доцільне ввести в науко-
вий обіг поняття "цикл управління потенціалом конкурен-
тоспроможності", яке пропонуємо розуміти як періодичну
зміну функцій по етапах управління на різних стадіях про-
цесу функціонування та нарощення потенціалу:

— стадія виникнення потенціалу підприємства су-
проводжується загальною економічною ситуацією в регіоні,
на цьому етапі відбувається планування та формування по-
тенціалу, накопичення ресурсів підприємства; організація
його застосування;

— стадія підйому, яка характеризується зростанням
кількісних та покращанням якісних ознак функціонування
потенціалу та супроводжується удосконаленням організації
його застосування, мотивацією учасників процесу управлі-
ння потенціалом конкурентоспроможності, організацією си-
стеми контролю за ним. Порушення стану рівноваги на цій
стадії зумовлює перехід потенціалу до нового рівноважно-
го стану з вищими якісними параметрами;

— стадія стагнації розвитку або насичення, для якої ха-
рактерні відносна стабільність показників функціонування
потенціалу, супроводжується реалізацією функції контро-
лю за управлінням потенціалом конкурентоспроможності
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Таблиця 1. Зв'язок стадій життєвого циклу підприємства із етапами формування та управління

потенціалом конкурентоспроможності

Перехідний 

період 

Особливості формування та 
функції управління потенціалом 

конкурентоспроможності за 
стадіями життєвого циклу 

Потреба в 

ресурсах 
Мета підприємства 

Виникнення Планування потенціалу. 

Виникнення потенціалу 

Невизначена Виживання, одержання 
прибутку в 
короткостроковому періоді 

Становлення Формування потенціалу та 
накопичення ресурсів; організація 

застосування потенціалу 

Середня Зростання обсягів реалізації й 

одержання прибутку 

«Підйом» або 

«рання зрілість 
Планування та формування 
потенціалу 
конкурентоспроможності 

Висока Збалансоване зростання 
підприємства; формування 
потенціалу 

конкурентоспроможності 
Насичення Організація застосування 

потенціалу 
конкурентоспроможності; 
мотивація учасників процесу 
управління потенціалом 

конкурентоспроможності;  
перетворення потенціалу 

конкурентоспроможності в 

конкурентні переваги 

Сталі та помірно 

інтенсивні 
Збалансоване зростання 
підприємства; збереження 
ринкових позицій; 

формування конкурентних 
переваг 

Спад Втрата конкурентних переваг. 
Удосконалення управлінських 

функцій потенціалом 

конкурентоспроможності 

Низька Реструктуризація або 

оздоровлення підприємства 

 
підприємства, подальшою мотивацією учасників управлінсь-
кого процесу та перетворенням його у конкурентні перева-
ги, організацією застосування конкурентних переваг. У цьо-
му періоді підприємство зберігає досягнутий стан рівноваги
або забезпечує незначні та відновлювальні коливання в ос-
воєній сфері діяльності;

— стадія кризи, проявом якої є зниження кількісних по-
казників погіршення якісних ознак функціонування потенц-
іалу конкурентоспроможності, може бути обумовлена по-
рушенням реалізації основних управлінських функцій потен-
ціалом конкурентоспроможності у разі відсутності відпові-
дних управлінських рішень, що, у свою чергу, призводить
до порушення стану рівноваги, яке підприємство вже не здат-
не відновити;

— стадія депресії, проявом якої є уповільнення падіння
та поступова стабілізація показників потенціалу конкурен-
тоспроможності підприємства, відновлення управлінських
функцій потенціалом конкурентоспроможності, прийняття
відповідних рішень, може розглядатися як перший крок у
подоланні кризових явищ та виходу на траєкторію економ-
ічного зростання.

З огляду на характеристики цих стадій та можливостей
виникнення кризи під час розвитку, можна запропонувати
своєчасні заходи щодо запобігання впливу негативних фак-
торів на формування та управління потенціалом конкурен-
тоспроможності роздрібних підприємств системи спожив-
чої кооперації та їх поступового перетворення у конкурентні
переваги (табл. 1).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових відносин вимагає нових підходів

при визначенні місця зовнішньоекономічних відносин у
світовому економічному просторі. Ефективність такої
діяльності залежить від своєчасного та правильного
прийняття управлінських рішень, які забезпечують ре-
альну економічну самостійність як окремого підприєм-
ства, так і цілих галузей, їх конкурентоздатність та місце
на ринку. Все це спонукає до пошуку нових підходів
щодо організації інформаційного забезпечення керів-
ництва різного рівня, яке формується в межах обліко-
во-аналітичної системи.
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У статті досліджено формування сучасного обліково-аналітичного забезпечення управління

операціями з давальницькою сировиною. При цьому зазначено важливість появи управлінсь-

кого обліку як системи для задоволення інформаційних потреб внутрішніх користувачів. Ви-

значено, що основним гальмуючим елементом розвитку обліково-аналітичного забезпечення

управління операціями з давальницькою сировиною є розгалуження обліку на фінансовий, по-

датковий та управлінський.

The formation of modern accounting and analytical maintenance of tolling operations has been

researched. It is noted the importance of the managerial accounting appearance as a system to

meet the information needs of internal users. It is determined that the branching of accounting on

financial, tax and managerial is the major inhibitory element in the development of accounting and

analytical maintenance of tolling operations.
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Поряд з цим, проблеми обліку, аналізу та контро-
лю давальницьких операцій розглядаються обмеженим
колом авторів, серед яких найбільш вагомі праці таких
вчених: Ф.Ф. Бутинець, О.М. Петрук, І.В. Жиглєй, Ю.А. Гри-
гор'єв, Ю.Г. Єрмолова, Ю.А. Кузьмінський, В.М. Матвє-
єва, Л.М. Пісьмаченко.

Не вирішені раніше частини загальної проблеми. Слід
зазначити, що узагальнення та комплексне дослідження
обліково-аналітичного забезпечення управління даваль-
ницькими операціями в умовах реформування системи
бухгалтерського обліку, на наш погляд, є недостатнім.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є проведення дослідження формуван-

ня та адаптування системи обліково-аналітичного управ-
ління операціями з давальницької сировиною в сучас-
них умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Якщо звернутися до фінансового словника, то там
зазначено, що: "...облік — встановлення наявності будь-
якого об'єкта, його вимірювання та реєстрація з кіль-
кісною та якісною оцінками. Облік забезпечує постійну
інформацію про всі сторони господарсько-фінансової
діяльності підприємства" [1, с. 294].

Спостереження доводять, що бухгалтерський
фінансовий облік як основне джерело існуючої інфор-
маційної системи підприємств на сьогодні не забезпе-
чує користувачів різного рівня необхідною для управ-
ління оперативною інформацією. Зважаючи на певну
специфіку організації та методики фінансового обліку,
він також не здатен надати інформацію для розробки
стратегії та тактики внутрішнього управління підприєм-
ствами в умовах ринку. Особливо актуальною ця про-
блема є для підприємств, що здійснюють зовнішньое-
кономічну діяльність та займаються переробкою да-
вальницької сировини.

Тому розпочате в 1999 році в Україні реформуван-
ня системи бухгалтерського обліку проходить з вра-
хуванням міжнародного досвіду, внаслідок якого впер-
ше на законодавчому рівні було проведене розмежу-
вання бухгалтерського обліку на фінансовий та внутр-
ішньогосподарський (управлінський) та визначені
принципові засади бухгалтерського обліку і фінансо-
вої звітності.

Основними особливостями бухгалтерського об-
ліку, що вирізняють його в системі господарського
обліку є — суцільний характер, безперервність у часі і
обов'язкове документування всіх господарських опе-
рацій. Але при цьому, саме документування і є основ-
ним об'єднуючим фактором, адже, як правило, всі види
господарського обліку — оперативно-технічний, ста-
тистичний і бухгалтерський — різною мірою користу-
ються єдиною вихідною інформацією [2, с. 56]. Тому
ми погоджуємось з А. Даніланом, що "... подальше
вдосконалення обліку передбачає інтеграцію обліку на
рівні підприємств на базі широкого застосування елек-
тронно-обчислювальної техніки, що дозволить лише
один раз реєструвати первинну інформацію й вводити
її в ЕОМ" [3, с. 9].

На сьогодні в Україні з розвитком і превалюван-
ням податкової системи та дотриманням принципу фор-
мування Держбюджету майже цілком за рахунок по-
датків з діяльності підприємств, організація бухгал-
терського обліку в значній мірі залежить і від подат-
кового законодавства. Ми солідарні з М. Пушкарем,
що: "...розуміння ролі та значення обліку в економічній
системі України до кінця не усвідомлено ні на рівні
держави, ні на рівні міністерств, ні на рівні підприємств
... Держава заклопотана не створенням належних умов
для приведення у відповідність методів обліку до по-
треб економіки, а створенням паралельної до бухгал-
терського обліку моделі податкового обліку, що ні в
науковому, ні в практичному аспектах не раціонально"
[4, с. 27].

При створенні системи обліку, яка б охоплювала всі
аспекти діяльності підприємства з переробки даваль-
ницької сировини необхідно враховувати і потребу ке-
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рівництва в оперативному отриманні інформації як об-
лікового, так і технологічного характеру, і особливості
контролю з боку давальця та держави таких операцій, і
необхідність складання статистичної та податкової
звітності, які, як правило, мають багато показників, що
не відображені в традиційній системі бухгалтерського
обліку. Тому систему обліку діяльності підприємства, що
працює за давальницькими схемами автором відобра-
жено як комплексну інформаційну систему і представ-
лено наступним чином (рис. 1).

З вище наведеного виходить, що інформаційно-об-
лікова система підприємства повинна за своєю метою
та правилами, бути сформована таким чином, щоб різні
користувачі мали змогу отримати ту інформацію, яка їм
потрібна для подальшої роботи з даним підприємством
та поєднувати в собі і статистичний, і оперативний, і бух-
галтерський, і податковий, і фінансовий облік.

Тому постає питання удосконалення організації не
стільки бухгалтерського обліку, який на сьогодні
"...став складовою частиною управлінської системи
світової економіки, без якого неможливе управління
жодною ланкою господарювання..." [5, с. 28], а всіх
форм господарського обліку в тісному взаємозв'язку
та взаємозалежності, адже саме "... господарський
облік здійснюється для отримання інформації, необ-
хідної для суспільного відтворення і управління ним"
[5, с. 29].

Таким чином, реформована система обліку, що
відбиває загальний економічний стан держави має
стати основним інформаційним джерелом для управ-
ління операціями з переробки давальницької сирови-
ни на основі аналізу і прогнозування. Забезпечення
своєчасної реєстрації та обробки інформації щодо

стану переробки давальницької сировини здійснюєть-
ся через організацію та впровадження управлінсько-
го обліку.

Сучасні умови розвитку ринкових відносин та роз-
ширення вимог до сутності, змісту й методології обліку
призвели до виділення управлінського обліку "... як си-
стеми для задоволення інформаційних потреб
внутрішніх користувачів" [6, с. 26]. Процес реформуван-
ня обліку з метою приведення його до вимог міжнарод-
них стандартів на рівні організації фінансового обліку
відбувався досить організовано за напрямами, перед-
баченими Програмою реформування системи бухгал-
терського із застосуванням міжнародних стандартів,
тоді як на внутрішньогосподарському рівні переорієн-
тація обліку у виробничих та інших структурних підроз-
ділах підприємств на потреби управлінського обліку
відбувається мляво і неорганізовано [7].

Розглянемо основні чинники, які на внутрішньому
рівні переробних підприємствах АПВ призвели до упо-
вільнювання у впровадженні управлінського обліку:

— відміна повної державної регламентації щодо
організації внутрішнього обліку та надання підприєм-
ствам свободи у виборі форм обліку, методів оцінки
певних видів майна, подекуди призвело до відмови від
його аналітичності (деталізації);

— низьких рівень кваліфікації працівників обліко-
вої служби та відсутність можливості систематичного
підвищення їх кваліфікації.

Намагання одночасного реформування облікової й
податкової системи з метою координування вихідних по-
казників бухгалтерського обліку і фінансової звітності
до інформаційних потреб, що виникають при складанні
звітних податкових форм та розрахунків, на сьогодні

Таблиця 1. Первинні документи, якими оформлюються операції з руху давальницької сировини

Назва документа 
Типова 
форма 

Призначення документа 

1. Журнал обліку 

надходження вантажів 
М-1 

Застосовується для реєстрації транспортних документів, пов’язаних з 
отриманням вантажів із залізниць, водних шляхів та оприбуткування їх на 
склад підприємства 

2. Довіреність М-2 
Призначена для оформлення права конкретної посадової особи бути 

довіреною особою підприємства при отриманні запасів 

3. Прибутковий ордер М-4 

Призначений для оприбуткування матеріалів, які надійшли на 
підприємство від замовників. Заповнюється при відсутності якісних та 
кількісних розбіжностей із документами замовника. Використовується 

при оперативному обліку на складах, аналітичного та синтетичного 
обліку надходження запасів 

4.Товаро-транспортна 
накладна 

М-5, 

М-6 

Призначена для якісного та кількісного обліку поставок сировини та 
розрахунків за її перевезення автомобільним транспортом 

5. Акт про приймання 
матеріалів 

М-7 

Застосовується для оформлення приймання матеріалів, що мають якісні 
та кількісні розбіжності з даними супроводжувальних документів 

замовника 
6. Накладна-вимога на 
відпуск (внутрішнє 
переміщення матеріалів) 

М-11 

Застосовується для обліку руху матеріалів усередині підприємства. 
Використовується для оперативного обліку на складах, аналітичного і 
синтетичного обліку руху сировини у бухгалтерії 

7. Картка складського 

обліку матеріалів 
М-12 

Призначена для записів по кожному факту надходження та вибуття 
сировини 

8. Відомість обліку 

залишків матеріалів на 
складі 

М-14 
Складається на основі матеріальних звітів МВО і показує рух 

матеріальних цінностей на складі за день 

10. Акт про витрачання 
давальницьких 
матеріалів 

М-24 

Призначений для оформлення відпуску давальницької сировини у 

виробництво і слугує звітом для задоволення матеріальних претензій 
замовника 

11. Акт здачі-прийому 

робіт 
 

Застосовується для оформлення наданої послуги з переробки та при 

передачі готової продукції замовнику 

12. Накладна на відпуск 

матеріалів на сторону 
М-14, 

М-15 

Застосовується для відпускання матеріалів виробничим одиницям, 

об’єднанням чи стороннім організаціям (коли у переробці давальницької 
сировини беруть участь декілька підприємств) 
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так і не завершилися. Відповідно бухгалтерська служ-
ба фіксує дані фінансового обліку окремо податкового
обліку окремо, а для складання різноманітних форм
статистичної звітності, інформацію окремої. Ведення
подвійної бухгалтерії забирає час і стає на заваді вдос-
коналення системи управлінського обліку.

Таким чином, на сьогодні є низка невирішених ме-
тодологічних проблем щодо організації обліку роботи
переробних підприємств, які не дозволяють повністю
задовольнити потребу в різній економічній інформації
одночасно на зовнішньому та внутрішньому рівнях.

Незважаючи на те, що здійснення операції з даваль-
ницької сировиною у зовнішньоекономічних відносинах
потребує врахування багатьох нюансів, організація пер-
винного обліку давальницької сировини на складах,
цехах і на виробництві здійснюється у тому ж порядку,
що і облік власних матеріалів.

Основні характеристики первинних документів, яки-
ми оформлюється рух давальницької сировини у про-
цесі виробництва, подані в таблиці 1.

При оформлені давальницької сировини, яка над-
ійшла від замовника на підприємство складається "При-
бутковий ордер" (ф. М-4) в одному примірнику. При от-
риманні давальницьких матеріалів, закуплених на тери-
торії України і доставлених транспортом сторонньої
організації, оформляється товарно-транспортна на-
кладна (ф. № 1-ТН). У випадку надходження сировини
з кількісними чи якісними відхиленнями від даних, вка-
заних у договорі та супроводжувальних документах,
складається "Акт про приймання матеріалів" (ф.М-7).
Для оприбуткування такої сировини за наказом керів-
ника створюється спеціальна комісія, до якої обов'яз-
ково мають входити представники замовника або пере-
візника, у разі виникнення суперечливих питань залуча-
ють також експертів.

Акт складається у двох примірниках і підписується
членами комісії, після чого затверджується підписом
керівника підприємства. Перший примірник акта пере-
дається в бухгалтерію, другий — в юридичний відділ для
складання листа-претензії.

На складі комірник на кожний номенклатурний но-
мер сировини має оформлювати "Матеріальний ярлик"
(ф. М-16). Цей документ містить найменування, номер і
повну характеристику кожного виду сировини. Ярлик
розміщується безпосередньо на сировині або поблизу
неї. Для обліку сировини за її видами комірник веде
окремі документи за формою М-12 "Картка складсько-
го обліку матеріалів". У ній проводиться записи по кож-
ному факту надходження та вибуття сировини. Підста-
вою для запису в ф. М-12 є "Прибутковий ордер" (Ф. М-
4), "Акт про приймання матеріалів" (ф. М-7) і "Товаро-
транспортна накладна" (ф. 1-ТН) — по надходженню, а
по видатку — "Акт про витрату давальницьких матері-
алів" (ф. М-23), "Товаро-транспортна накладна" (ф. 1-
ТН) (при відвантаженні замовнику готової продукції або
давальницької сировини без переробки).

Тільки після того, як сировину оприбутковано, до-
пускається її відпуск із складу. Відпуск цінностей із
складу може здійснюватись тільки уповноваженими
особами. Список цих працівників складається і затвер-
джується головним бухгалтером та керівником під-
приємства.

Наприкінці місяця на підставі даних карток складсь-
кого обліку матеріалів комірник складає "Відомість
обліку залишків матеріалів на складі" (ф. М-14). Після
закінчення облікового періоду комірник, як і всі мате-
ріально відповідальні особи, має скласти матеріальний
звіт, який містить інформацію про надходження та ви-
буття давальницької сировини за весь період. Цей звіт,
разом із документами, які підтверджують надходжен-
ня та вибуття давальницької сировини, фіксується у
"Реєстрі приймання здавання документів" (ф. М-13). Всі
вони передаються до бухгалтерії.

Випуск продукції з виробництва та передача її на
склад оформлюється накладними, відомостями, прий-
мально-здавальними документами, актами приймання,
в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, наймену-
вання продукції, номенклатурний номер, одиниці вимі-
ру, кількість, ціна за одиницю. На складі в облікових
реєстрах (картках, відомостях, книгах складського об-
ліку) готова продукція обліковується в кількісному ви-
разі. Облік готової продукції в картках складського
обліку ведуть за найменуваннями і сортами (номенкла-
турними номерами) [8, с 155].

У бухгалтерському обліку відображення договірних
зобов'язань ведеться як на балансових рахунках, так і
позабалансових.

Оскільки ввезена давальницька сировина не нале-
жить вітчизняному давальницька виконавцю (виробни-
ку готової продукції), то у бухгалтерському обліку си-
ровина враховується поза балансом підприємства-ви-
конавця на забалансового рахунку 02 "Активи на відпо-
відальному зберіганні".

Аналітичний облік давальницької сировини ведеть-
ся в розрізі замовників, видів сировини та матеріалів і
місць зберігання або переробки.

Витрати давальницьких матеріалів на виробництво
визначаються з урахуванням усадки, витяжки, розши-
рення, втрат, відходів тощо, передбачених контрактом
та технологічними схемами переробки, що нормують
випуск готових виробів.

Вартість сировини та матеріалів замовника, що оп-
лачуються підприємством-виконавцем, включаються до
суми витрат на сировину та матеріали такого підприєм-
ства. Вартість давальницької сировини та матеріалів, що
не оплачуються підприємством-виконавцем, до його
виробничих втрат не включаються.

Крім того, для забезпечення контролю за виконан-
ням договорів (контрактів) на переробку давальниць-
кої сировини на підприємствах доцільно вести облік
договірних зобов'язань, які обліковуються на позаба-
лансовому рахунку 03 "Контрактні зобов'язання". Цей
рахунок призначений для узагальнення інформації про
наявність та рух зобов'язань по укладених контрактах,
а також контролю за їх виконанням.

На рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" ведеться
облік за деривативами (форвардними і ф'ючерсними
контрактами, опціонами) та іншими контрактами, роз-
криття інформації щодо яких передбачено відповідни-
ми П(С)БО. Аналітичний облік ведеться за видами зобо-
в'язань.

Планом рахунків передбачено, що для підвищення
ефективності використання облікової інформації
підприємство може вести до позабалансового рахунку
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03 "Контрактні зобов'язання" субрахунок 031 "До-
говірні зобов'язання" і 032 "Договірні права". Ми про-
понуємо додатково виокремити на даному рахунку ще
й такі субрахунки 033 "Договірні зобов'язання за да-
вальницькими контрактами" і 034 "Договірні права за
давальницькими контрактами".

Контроль за виконанням оплати окремих договорів
здійснюється за допомогою комп'ютерних програм, в
яких формується запит про своєчасне виконання дого-
вору за критеріями часу і платежу. Аналітичний облік
ведеться в двох паралельних розрізах — контрагентів
та договорів.

Інші договірні зобов'язання і права обліковуються
на позабалансових рахунках 04 "Непередбачені активи
й зобов'язання", 05 "Гарантії та забезпечення надані",
06 "Гарантії та забезпечення отримані".

Позабалансовий рахунок 04 "Непередбачені акти-
ви й зобов'язання"" використовується для накопичення
інформації про наявність непередбачених (потенційних)
активів та непередбачених (потенційних) зобов'язань
[9].

Рахунок 04 має такі субрахунки 041, 042:
— 041 "Непередбачені активи";
— 042 "Непередбачені зобов'язання".
На субрахунку 042 ведеться накопичення інформації

про наявність непередбаченого зобов'язання, яке може
вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості
щодо цього зобов'язання немає) в сумі очікуваних
збитків [9].

Позабалансовий рахунок 05 "Гарантії та забезпечен-
ня надані" передбачено для узагальнення інформації
про наявність та рух виданих підприємством гарантій та
забезпечень виконання як власних зобов'язань та пла-
тежів, так і зобов'язань та платежів інших підприємств
(за договорами поруки) [9].

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вка-
заною в документах про гарантії та забезпечення. На
рахунку 05 обліковується:

— вартість активів підприємства, які оформлено до-
говорами застави (та за сумами, визначеними в них), при
цьому з балансу вартість цих активів не списується;

— вартість прийнятих на себе зобов'язань за дого-
ворами поруки;

— вартість інших гарантій та забезпечень.
Аналітичний облік гарантій та забезпечення ведеть-

ся за кожною наданою гарантією та забезпеченням.
Збільшення залишку на рахунку 05 відбувається при
видачі гарантій та забезпечень, зменшення — при пога-
шенні заборгованості, на яку були вони надані, та при
перенесенні зобов'язань за ними на баланс.

Позабалансовий рахунок 06 "Гарантії та забезпечен-
ня отримані" передбачено для узагальнення інформації
про наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень
виконання зобов'язань та платежів.

Облік забезпечення проводиться за вартістю, вка-
заною в документах про гарантії та забезпечення.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ве-
деться за кожною отриманою гарантією та забезпе-
ченням.

Збільшення залишку на рахунку 06 відбувається при
одержанні гарантій та забезпечень, зменшення — при
їх списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку

були вони надані, та при перенесенні заборгованості за
ними на баланс.

Згідно Інструкції із застосування суб'єктами підпри-
ємницької діяльності Плану рахунків бухгалтерського
обліку облік розрахунків з іноземними контрагентами
в залежності від виду діяльності облічується на субра-
хунках 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" — при
експорті товарів та наданні послуг з переробки даваль-
ницької сировини; 632 "Розрахунки з іноземними поста-
чальниками" — при імпорті товарів та отриманні послуг
з переробки давальницької сировини.

Облік зобов'язань за договорами з експорту товарів
здійснюється на субрахунку 362. При цьому по дебету
рахунку відображається виникнення дебіторської за-
боргованості унаслідок продажу товарів іноземному
покупцю; по кредиту рахунку облічується погашення
заборгованості покупцем, що здійснюється або ж як
передплата за експортовані товари, або ж як повний
розрахунок по договору.

Облік розрахункових операцій на балансовому суб-
рахунку 362 відображається такими бухгалтерськими
проведеннями:

1) Дт субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними
покупцями"

Кт субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової про-
дукції" — при продажу товарів;

2) Дт субрахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній
валюті"

Кт субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покуп-
цями" — при погашенні заборгованості за імпортовані
товари.

Облік зобов'язань за договорами з імпорту товарів
здійснюється на субрахунку 632 "Розрахунки з інозем-
ними постачальниками". При цьому по дебету рахунку
відображається погашення зобов'язань, що здійснюєть-
ся або ж як передплата за імпортовані товари, або ж як
повний розрахунок по договору; по кредиту рахунку
облічується виникнення зобов'язань унаслідок отриман-
ня товарів від постачальника.

Облік розрахункових операцій на балансовому суб-
рахунку 632 відображається такими бухгалтерськими
проведеннями:

1) Дт субрахунку 281 "Товари на складі"
Кт субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними

постачальниками" — при оприбуткуванні товарів;
2) Дт субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними

постачальниками"
Кт субрахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній

валюті" — при погашенні заборгованості за імпортовані
товари.

Облік розрахунків із нерезидентом-замовником ве-
деться на субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними по-
купцями". За дебетом субрахунку "362 відображається
вартість виконаних робіт (наданих послуг), до якої входить
податок на додану вартість, акцизний збір та інші податки
і збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуван-
ню до Державного бюджету. За кредитом рахунка — суми
платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банкі-
вських установах, до каси та інші види розрахунків (у разі
здійснення розрахунків частиною сировини або готової
продукції). Сальдо рахунку відображає заборгованість
замовників за одержані роботи, послуги.
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Аналітичний облік на субрахунку 362 "Розрахунки
з іноземними постачальниками" ведеться в Журналі №
3 за кредитом субрахунку 362 та у Відомості аналітич-
ного обліку розрахунків з покупцями і замовниками, в
гривнях та у валюті, обумовленій в зовнішньоекономіч-
ному договорі, за кожним замовником та за кожним
наданим до сплати рахунком.

Для обліку витрат на переробку давальницької си-
ровини в розрізі статей витрат використовується жур-
нал № 5.

Давальницька сировина належить замовнику, він
несе витрати при її придбанні, створенні, тому її вартість
включається до складу валових витрат. У разі вивезен-
ня сировини за межі митної території України на пере-
робку право власності на неї залишається у замовника.
Отже, у бухгалтерському обліку давальницька сирови-
на після вибуття її у зв'язку з вивезенням на переробку
за межі України продовжує обліковуватися на балансі
підприємства-замовника на субрахунку 206 "Матеріали,
передані в переробку". Факт передачі сировини вико-
навцю оформлюється записом за дебетом субрахунку
206 та кредитом субрахунку 201 "Сировина і матеріа-
ли".

Витрати на переробку сировини, що оплачують сто-
роннім організаціям (виконавцям), відображаються без-
посередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться облік
виробів, отриманих після переробки, тобто включають-
ся до вартості готової продукції. Витрати з переробки в
бухгалтерському обліку формуються відповідно до
П(С)БО 9 "Витрати".

Розрахунки з виконавцем-нерезидентом України за
послуги з переробки давальницької сировини обліко-
вуються на субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними
постачальниками". За кредитом субрахунку 632 відоб-
ражається заборгованість за одержані від постачаль-
ників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прий-
няті роботи, послуги; за дебетом — її погашення, спи-
сання тощо. Аналітичний облік ведеться окремо за кож-
ним постачальником та підрядником у розрізі кожного
документа (рахунку) на сплату [9].

ВИСНОВКИ
Як бачимо, за результатами дослідження обліково-

аналітичне забезпечення управління операціями з да-
вальницькою сировиною ускладнено розгалуженням
обліку на фінансовий, податковий та управлінський.
Здійснено оцінку стану бухгалтерського та податково-
го обліку операцій з давальницькою сировиною на м'я-
сопереробних підприємствах АПК. Визначено, що ме-
тодику обліку таких операцій обирають у відповідності
до потреб податкового і фінансового обліку. Інформа-
тивність облікових даних для здійснення аналітичних дій
з метою управління підприємством при цьому дуже низь-
ка.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна криза 2008 року поставила на обговорення

деякі дуже важливі економічні питання, зокрема питання
фінансової нестабільності, яка має серйозні наслідки для
економіки країни в цілому, а також для банківського секто-
ру. Вибір між двома напрямами — лібералізацією та регу-
люванням — це основне завдання, вирішення якого матиме
наслідки для стабільності банківського сектору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми сутності та суперечностей лібералізації та ре-
гулювання досліджували такі вітчизняні та зарубіжні еко-
номісти: В. Базилевич, В. Вітлінський, В. Геєць, І. Лютий,
О. Лаврушин, С. Науменкова, П. Роуз та інші.

Проте невирішеним залишається дві основні проблеми:
по-перше, характер лібералізації вказує на те, що вона знач-
но змінюється з часом; по-друге, існують ендогенні чинни-
ки лібералізації, на які значно впливають інші умови.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження ринку банківських послуг

та його розвитку в контексті розгортання одного з двох сце-
наріїв: процесу лібералізації у зв'язку з глобалізацією фінан-
сового сектору або державного регулювання, дослідження
основних особливостей та наслідків для економіки країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під фінансовою лібералізацією слід розуміти усунення

обмежень у діяльності банків та інших фінансових установ
при наданні фінансових послуг , наприклад кредитів, офор-
мленні вкладів тощо [1, c. 205]. Це дає можливість фінансо-
вим інститутам самостійно вирішувати, кому і за якими кри-
теріями надавати кредити, дозволяє самостійно встановлю-
вати відсоткову ставку за наданими кредитами та вклада-
ми, а також визначати, куди, крім кредитування, спрямову-
вати наявні грошові засоби. У зв'язку з цим фінансова лібе-
ралізація і банківська криза тісно пов'язані між собою.

Більшість фахівців схиляються до думки, що фінансова
лібералізація є позитивним явищем, оскільки дозволяє спря-
мовувати кошти у ті галузі та напрями, де вони можуть вико-
ристовуватися найбільш ефективно. Таким чином, ліберал-
ізація сприяє прискоренню економічного зростання. Однак

УДК 338.46

Г. В. Урсуленко,
к. е. н., асистент, асистент кафедри економічної кібернетики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
G. Ursulenko,
PhD, Assistant Professor,  Department of Economic Cybernetics, Kyiv National Taras Shevchenko University

THE FINANCIAL STABILITY OF THE BANKING MARKET

У статті досліджуються процеси лібералізації та державного регулювання ринку фінансових

послуг, зокрема банківських послуг. Проаналізовано наслідки застосування кожного з підходів

на фінансову стабільність країни.

The article depicts the processes of liberalization and state regulation of financial services, including

banking services. The paper investigates the implications of each approach to financial stability.

Ключові слова: фінансова стабільність, фінансова лібералізація, фінансове регулювання, банківський
сектор, економічна політика.

Key words: financial stability, financial liberalization, financial regulation, banking sector, economic policies.

досвід багатьох країн свідчить, що за певних умов вона може
викликати на деякий час підвищення витрат та ризиків, ос-
новними з яких є:

1. Фінансова лібералізація істотно змінює середовище,
в якому діють банки та інші фінансові установи. Існує не-
безпека порушення нормальної діяльності банківського сек-
тора через поєднання наслідків поведінки банків у регульо-
ваному середовищі і стимулів, які діють в новому, лібераль-
ному середовищі.

2. Зазвичай фінансова лібералізація здійснюється в рам-
ках глобальної стратегії макроекономічної стабілізації, еко-
номічної лібералізації та структурних реформ. Внаслідок
загальної лібералізації погіршується фінансовий стан бага-
тьох підприємств і зменшується обсяг ресурсів, які викори-
стовуються для повернення банківських кредитів.

3. Побічним ефектом успішних стабілізаційних програм
є високий рівень ринкових процентних ставок, які встанов-
люються внаслідок прискореного зниження рівня інфляції,
а також підвищення валютного курсу. В останньому випад-
ку погіршується становище підприємств, які виробляють
товари для експорту, оскільки падає їх конкурентоспро-
можність на світовому ринку. Підприємства-експортери зму-
шені пристосовуватися до нової ситуації — підвищувати про-
дуктивність, збільшувати збут продукції всередині країни. В
іншому випадку вони можуть зіткнутися з фінансовими труд-
нощами, у зв'язку з чим зростає ризик для банків, які кре-
дитують ці підприємства.

4. Фінансова лібералізація призводить до посилення
конкуренції банків. Тому вони змушені скорочувати витра-
ти на пошук ресурсів та протистояти конкурентам, у резуль-
таті чого знижується прибуток.

5. Характерною рисою фінансової лібералізації є підви-
щена нестабільність економічних показників (цін, ставок
рефінансування, валютних курсів), яка є потенційною небез-
пекою для банків. При нестійкому економічному середовищі
важко визначати прибутковість проектів, які кредитуються,
зростає ризик прийняття банком помилкових рішень. Через
невизначеність зменшуються горизонт для прийняття рішень
і термін, на який укладаються контракти. Такі прояви нега-
тивно позначається на інвестиційній активності та економі-
чному зростанні.

Під час фінансової кризи, банки страждають від про-
блем з ліквідністю. Аналіз банківського балансу допомагає
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при аналізі вразливості банків та необхідності регулюван-
ня. Для "традиційного" банку можна виділити два типи ак-
тивів (ліквідні активи і неліквідні позики) та два типи зобо-
в'язань (капітал і депозити фізичних осіб) [2, c. 198]. Основ-
ною характеристикою банків, яка призводить до їх вразли-
вості є невідповідність між термінами погашення активів і
зобов'язань.

Регулювання діяльності банків спрямоване на зниження
ризиків. Регулювання достатності капіталу гарантує, що рівень
капіталу банку є достатнім для покриття очікуваних збитків при
неповерненні кредитів навіть у періоди рецесії економічної
діяльності. Регулювання ліквідності спрямоване на забезпе-
чення достатньої ліквідності для покриття пікових навантажень
щодо повернення депозитів. Страхування вкладів спрямоване
на надання вкладникам гарантій щодо номінальної вартості
активів. Проте динамічні зміни останніх років вносять корек-
тиви у таку схему регулювання. Це спричинене дерегуляцією
ринку та зменшенням конкуренції між банками, а також поси-
ленням пруденційних нормативів і розвиткок сек'юритизації.
Такі інструменти є результатом розвитку глобальних фінансо-
вих ринків та інформаційних технологій.

Відповіддю на такі зміни є створення гнучкої системи
балансу "сучасного" банку, який прагне максимізувати рен-
табельність. Ліквідні активи знижуються до мінімально мож-
ливого рівня у зв'язку з їх низької прибутковості порівняно
з іншими активами. Капітал банку підтримується на необхі-
дному рівні. Регулювання "сучасного" банку є більш склад-
ним. Одним з ключових питань є ліквідність, яка повинна
враховувати ризики фінансування та неліквідні активи [2, c.
203]. Достатність капіталу повинна враховувати більш
складні ризики такої нової структури.

Сучасні правила консолідованого нагляду за фінансо-
вими групами дають можливість оцінювати та контролюва-
ти усю фінансову групу як єдине ціле. Це знижує ризиковість,
забезпечує прозорість та контрольованість з боку органів
нагляду. Для регулювання своєї діяльності ієрархічні фінан-
сові групи вимагають особливого наглядового підходу, адже
вони є важливими та домінуючими агентами на національ-
ному та міжнародному ринках.

Виникнення ризику на одному з фінансових ринків при-
зводить до ланцюгової реакції на інших фінансових ринках
(банки, страхові компанії, постачальники інвестиційних послуг),
тому ефективні правила та нагляд мають важливе значення для
підтримки фінансової стабільності. Метою регулювання може
бути застосування до фінансової установи обмежень або дозвіл
скористатися перевагами від прийняття ризику.

Розгортання світової валютно-фінансової кризи 2008—
2009 рр. поставило банківську систему України у вкрай
складні умови. Обмежений доступ до зовнішніх джерел та
девальвація гривні, погіршення фінансового стану позичаль-
ників, незбалансованість державних фінансів і політична
нестабільність вкрай негативно позначилися на фінансовій
стійкості банків. Проблему ліквідності, що виникла на по-
чатку кризи, змінила проблема якості активів та достатності
капіталу. Невирішеність зазначених проблем зумовила існу-
вання таких основних загроз стабільності банківської сис-
теми:

1. Недостатній рівень капіталізації, що загрожував бан-
крутством банків і вимагав державного втручання.

2. Нестабільність ресурсної бази, зумовлена високим
рівнем недовіри до банків, що обмежував можливості бан-
ківської системи до кредитування.

3. Погіршення фінансових результатів банківської сис-
теми, що зменшило інвестиційну привабливість розвитку
банківського бізнесу в Україні для іноземних інвесторів,
послабило фінансову незалежність банків.

4. Значна зовнішня заборгованість, що посилила за-
лежність банківської системи від валютної політики та ста-
ну зовнішніх ринків капіталу.

5. Скорочення обсягів кредитування, що позбавило
банківську систему джерел майбутніх доходів, а вітчизняну
економіку — фінансових можливостей до розвитку.

6. Погіршення якості кредитного портфеля банків, що
вимагало підтримання значного обсягу резервів.

Зміна співвідношення між капіталом та ліквідністю при-
зводить до зміни ймовірності настання кризи. Таким чином,
можна обчислювати очікуваних валовий прибуток від
збільшення капіталу та ліквідності, а також порівнювати його
з валовими витратами. У короткостроковій перспективі збит-
ки від настання кризи можуть бути дуже високими та пере-
кривати всі інші витрати.

Валові витрати ( ) під час фінансової кризи можна
розрахувати як різницю між витратами в період  у випадку
відсутності кризи   та після кризи (  ):

 ,
де — ймовірність настання кризи внаслідок регу-

лювання капіталу [3, c. 166].
Така ймовірність є досить високою, особливо якщо за-

стосовується державне регулювання, спрямоване на змен-
шення кризових явищ.

Жорсткі вимоги щодо капіталу та ліквідності не обов'яз-
ково призводять до зниження ймовірності настання кризо-
вих явищ. Існує багато факторів, які позитивно впливають
на збільшення капіталу та ліквідності, наприклад, зміни в
політиці регулювання, зменшення масштабів регулювання,
зменшення витрат тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

В умовах глобалізації та зростаючої відкритості еконо-
міки розробка заходів щодо забезпечення фінансової ста-
більності є надзвичайно важливим питанням. Розуміючи
фінансову стабільність як властивість фінансової системи
адекватно і з мінімальними витратами змінювати основні
характеристики розвитку відповідно до трансформацій еко-
номічної системи, можна визначити напрями забезпечення
фінансової стабільності (визначення найбільш слабких
(вразливих) ланок фінансової системи як джерел виникнен-
ня ризиків, кількісна оцінка ризиків, визначення пріоритетів
і відповідних заходів щодо трансформації структури фінан-
сової системи для покращання такої її властивості як ста-
більність) та окреслити рівні реалізації відповідних заходів
на національному та міжнародному рівнях. Детальніший
розгляд кількісних оцінок вразливості фінансової стабіль-
ності та конкретних заходів щодо її забезпечення є завдан-
ням подальших досліджень.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
За умов реформування економіки України перехід

на інноваційну модель розвитку означає, насамперед,
пошук нових джерел фінансування для активізації
інноваційної діяльності. Венчурний капітал виявився
необхідним елементом господарського механізму, що
надає змогу, реалізовувати нововведення там, де інші
механізми не спрацьовують. Венчурне інвестування в
Україні за умов ефективного його запровадження,
здатне стимулювати розвиток виробництва високо-
технологічних товарів, а також надати імпульс для
розвитку науки, техніки, економіки загалом. Досвід
інших країн показав, що венчурне інвестування не
може компенсувати нестачу коштів з інших джерел
для розвитку науково-технічної сфери. Воно корис-
но у конкретній "ніші" розвитку інноваційної актив-
ності господарських систем. На сьогоднішній день
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Україна не має достатнього об'єму венчурних інвес-
тицій, розгляд та вивчення політики іноземних дер-
жав з цього питання та визначення перспектив, на
основі аналізу досвіду західних країн є актуальною
задачею, що допоможе стимулювати капітал до ма-
лих і середніх суб'єктів господарської діяльності, що
у свою чергу є основними об'єктами для венчурного
вливання коштів.

АНАЛІЗ ОСТАНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження діяльності венчурних фондів та про-
блеми венчурного фінансування в Україні розглядають-
ся в роботах багатьох дослідників та вчених. Кожний з
них має свою, не схожу на інші, точку зору на це питан-
ня, та пропозиції щодо вирішення проблем венчурного
інвестування в Україні.

O. Leos,
аpplicant — s. lecturer, department "Investing" DSUM
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Наприклад, Москвін С.О. говорить про те, що роз-
виток українського венчурного бізнесу, як складової
інвестиційної сфери України став на сьогоднішній час
унікальним і специфічним явищем [4]; Шевченко О.М. у
свою чергу підкреслює те, що основною проблемою,
яка заважає становленню венчурного бізнесу в Україні,
є недосконале правове забезпечення [6].

Однак, незважаючи на досить значну кількість нау-
кових і практичних розробок та беручи до уваги інтен-
сивні зміни стану сучасної світової ринкової економіки,
дане питання потребує подальших наукових розробок і
поглибленого опрацювання проблематики, та шляхів їх
вирішення, для визначення нових перспектив у цій, на
сьогоднішній день новітній для України галузі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
У даній статті буде зроблений аналіз розвитку інсти-

тутів спільного інвестування в Україні як господарсько-
го механізму, що дозволяє реалізовувати нововведен-
ня на найбільш критичних етапах їхнього освоєння. Вис-
вітлення проблем венчурного інвестування в Україні, які
потребують доопрацювання в законодавстві України. Та
визначення переваг України над іншими державами, у
питанні приватного венчурного капіталу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Венчурне інвестування — пов'язане з підвищеними

ризиками форма вкладення фінансів, при якій кредит
надають не під відсотки, скільки під деяку частку росту
капіталу або під частку акціонерного капіталу майбут-
нього суб'єкта господарської діяльності. У ролі зако-
нодавчої бази, що регулює венчурне інвестування в Ук-
раїні, виступають такі закони та постанови, як закон
України "Про інноваційну діяльність" [2], "Про інститу-
ти спільного інвестування (пайові та корпоративні інве-
стиційні фонди)" [1], Постанова "Про затвердження
Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяль-
ності в Україні" [3] та ряд інших нормативних актів, тео-
ретично призначених для стимулювання діяльності, од-
нак не завжди її регламентуючих, особливо в умовах
діяльності малих підприємств. Існують такі типи інвес-
тиційних венчурних фондів, що наведені у таблиці 1.

Венчурний капітал самозростає в процесі кругообі-
гу та руху, проте ризиковий характер, властивий цій
формі капіталу, дозволяє виділити його в особливий
вид. Найвищі ризики в сполученні з високими комер-
ційними результатами обумовили необхідність поєднан-
ня фінансових ресурсів зі знаннями та досвідом венчур-
них іноземніх фірм, що беруть участь в ризикових про-

ектах. Сутність венчурного
фінансування у тому, що
комерційні банки, суб'єкти
господарської діяльноті та
спеціально створенні вен-
чурні фонди фінансують
малі, нові фірми за для
того, щоб вони розробляли
перспективні рішення, не
вимагаючи від них гарантій,
розраховуючи тільки на ве-
ликий прибуток у разі успі-
шного проекту.

Середня норма доходу капіталу знаходиться між
30—60%, що є достатньо привабливим аспектом, про-
те така діяльність пов'язана із великими ризиками.
Згідно з слів Тіма Драйпера: "Венчурний бізнес — це
коли інвестуються десят компаній, з них половина стає
банкрутами, у трьох інвестиції повертаються, одна дає
10-кратне зростання та ще в одній компанії прибуток в
100 разів перевищує інвестиції" [9]. Сам по собі, вен-
чурний фонд не інвестує власні кошти до венчурних
підприємств, чиї акції він викуповує, у цьому випадку,
він виступає в ролі третьої особи між інвестованим
підприємством та інвестором, а це значить, що основ-
ною метою фонду є накопичення капіталу для можли-
вості подальших інвестиційних операцій у привабливі та
перспективні інноваційні проекти із великою долею ри-
зику. У своїй більшості венчурні фонди утворюються у
формі товариства з обмеженою відповідальністю. Така
форма товариства є найчастіше прийнятною для вкла-
дення коштів венчурним капіталом.

Процес утворення венчурного фонду дістав назву
"збір інвестицій для фінансування ризикових проектів".
Поганий вплив інвестування в Україні зазнало завдяки
невирішеним проблемам у кредитно — грошовій сфері
(низький рівень капіталізації банківської системи, висо-
ка вартість кредиту, тощо.); високе податкове наванта-
ження на реальний сектор економіки; недостача коштів
в оборотних активах підприємств; відтік капіталу за кор-
дон; необхідність обслуговування значного зовнішньо-
го боргу; недостатній платоспроможний попит населен-
ня, відсутність контролю над застосуванням законодав-
чої бази та її недосконалість; погано пророблена про-
цедура банкрутства тощо.

Залучення коштів для венчурного інвестування з
внутрішніх джерел дуже ускладнено. Аналіз таких дже-
рел говорить про сильно послаблений розвиток цього
сектора економіки, відтік капіталу за кордон, недостат-
ньо сприятливе законодавство та відсутність будь-яко-
го інтересу у світлі високого ризику. Інвестиційна по-
літика комерційних українських банків у багатьому виз-
начається через високий рівень інфляції, занижену при-
бутковість державних цінних паперів і нестабільність
курсу обміну гривні й іноземної валюти. На фоні цього,
комерційні банки виявилися неготовими для довгостро-
кових вливань інвестиційного капіталу. Дорогі, малори-
зиковані, короткострокові позики, які пропонуються
українськими комерційними банками та їхнім клієнтам і
на які українські підприємці змушені погоджуватися у
ситуації, що сформувалася насьогодні, не сприяють
інвестуванню банків у венчурні фонди. Пенсійні фонди

Таблиця 1. Характеристика венчурного інвестування

Характеристика Корпоративні інвестиційні фонди Пайові інвестиційні фонди 

Організаційно-

правова форма 
Юридична особа, створюється у формі 
відкритого акціонерного товариства, 
більше 70% середньорічної вартості 
активів – цінні папери 

Не є юридичною особою, активи належать 
інвесторам на праві спільної часткової 
власності 

Можливість 
участі 
вкладників в 

управлінні 
фондом 

Є органами управління є загальні 
збори акціонерів та спостережна рада 

Ні, але якщо кошти залучаються шляхом 

приватного розміщення, вкладники можуть 
створювати спостережну раду 

Хто може бути 

учасником 

інвест. фонду 

Фізичні і юридичні особи, у венчурних 

фондах – тільки юридичні особи 

Фізичні і юридичні особи, у 

недиверсифікованих – тільки юридичні 
особи 
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мають дозвіл щодо інвестування капіталу в дос-
татньо обмежене коло фінансових інструментів:
банківські депозити, державні цінні папери, акції
квотованих компаній, нерухомість [3].

Беручи до уваги нестабільну ситуацію на
фінансовому ринку, особливо фондовому, все це
значно ускладнює розвиток у сфері інвестуван-
ня в Україні. Прийнято вважати, що у класично-
му розумінні венчурні фонди фінансуються зав-
дяки вливанню коштів із пенсійних та страхових
фондів.

В Україні ринок страхування став на шлях
розвитку тільки на початку 90-х років. Надання послуг
на комерційній основі у сфері страхування прискорило
процесс утворення в Україні великої кількості страхо-
вих компаній, проте загальна сума страхових премій, що
було зібрано протягом року невелика. Спільний акціо-
нерний капітал усіх страхових компаній, що звершують
діяльність на території України, можна порівняти з акц-
іонерним капіталом однієї або двох респектабельних
страхових компаній в будь-якій західній країні із висо-
ким рівнем розвитку. Саме це є причиною обмеженості
ресурсів на сьогоднішній день, що постає особливо го-
строю проблемою в сучасних умовах розвитку еконо-
міки [4].

Недостатньо висока активність венчурних фондів,
перш за все, пов'язана з декількома причинами: рест-
руктуризація економіки, нерозуміння сутності венчур-
ного капіталу не тільки серед суб'єктів підприємниць-
кої діяльності, але й комерційних банків. Інноваційни-
ми підприємствами вважають такі суб'єкти господарсь-
кої діяльності, мета яких має інноваційний характер, на-
правлена на розробку та впровадження новацій на базі
науково-технічних ідей.

Дякуючи таким перевагам, як гнучкість профілю
діяльності, раціональна структура діяльності та висока
кваліфікація працівників, такі суб'єкти господарської
діяльності вважають найуспішнішими, що мають пере-
важну кількість перспектив для втілення у реальність
інновацій, нових ідей щодо реальних проектів. За дани-
ми Української асоціації інвестиційного бізнесу, станом
на І півріччя 2012 р. в Україні зареєстровано 1039 вен-
чурних фондів (інститутів спільного інвестування). Зро-
стання кількості інвестиційних фондів протягом останніх
п'яти років наведено у рисунку 1.

Переважно інвесторами венчурних ІСІ є юри-
дичні особи-резиденти України, їх частина в за-
гальному обсязі фінансування фондів становить
82%. Так само, великі фінансові вливання здійс-
нюють юридичні особи-нерезиденти; їх частина у
фінансуванні венчурних фондів близько 16%.
Сума вливань від фізичних осіб-резидентів та не-
резидентів України становить 1,7%.

Збільшення капіталізації венчурних фондів в
Україні на даний час не впливає на зростання інве-
стиційних потоків в інноваційні сектори економі-
ки та інноваційнв підприємства. Особливе місце
варто приділити проблемі того, що українські вен-
чурні фонди не виконують, певним чином, одного
із своїх основих призначень, а саме залучення
коштів до інноваційної сфери в Україні. На сьо-
годнішній день, в Україні венчурні фонди як за

приклад використовують за для легальної оптимізації
оподаткування. Окрім цього, вливання венчурних
фондів у нещодавно створені інноваційні компанії в
Україні майже не зустрічається. Головними одержува-
чами інвестицій венчурних фондів на сьогодні залиша-
ються суб'єкти господарської діяльності сфер будівниц-
тва та нерухомості (понад 50%), переробки сільсько-
господарської продукції, торгівлі, готельного і турис-
тичного бізнесу, страхування тощо [6].

Потребує певної уваги і вдосконалення норматив-
но-правового регулювання функціювання венчурних
фондів та венчурного фінансування інноваційних під-
приємств. За для підсумку, вищесказаного приведено-
го матеріалу, можна виділити основні проблеми інно-
ваційних підприємств та напрями їх подолання, та пока-
зати їх у таблиці 2.

Досвід західних країн став бесціним прикладом для
України. На сьогоднішній день, стало зрозуміло, що
розвиток країни в інноваційній сфері економіки Украї-
ни не має сенсу і неможливий без вливання коштів до
виробництва новітніх іноваційних технологій.

Найкоротшим шляхом, від виникнення ідеї до її
практичного втілення повинні стати малі наукові підприє-
мства з новітніми технологіями, вливання капіталу до
яких здійснювалося шляхом венчурних інвестицій. У
середині країни венчурне вливання капіталу стало но-
вим явищем в економіці і саме тому роль держави щодо
становлення та формування цієї сфери економічних
відносин повинна бути активною, стосовно таких на-
прямків як законодавчі ініціативи щодо стимулювання
венчурного інвестування та його розвитку в Україні.
Венчурне інвестування до формування як нової інвес-
тиційної сфери у межах країни, пройшло достатньо дов-

Рис. 1. Кількість інвестиційних фондів

у 2008—2012 роках, шт.

Таблиця 2. Проблеми венчурного інвестування

та шляхи їх подолоння
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гий та складний шлях розвитку та удосконалення своїх
аспектів, саме тому на сьогоднішній день, Україна має
у ропорядженні можливість успішно з'єднувати всі його
позитивні наслідки та уникати негативних щодо держав-
ної політики в Європі та США.

ВИСНОВКИ
Венчурний бізнес в Україні знаходиться у періоді

початкового набування форми та потребує підтримки
на законодавчому рівні. Венчурні інвестори в Україні
потребують розуміння свого призначення та основної
цілі їх діяльності. Їм треба фінансувати інноваційні про-
екти, за для забезпечення вдосконалення інноваційних
реалій в Україні. Особливо це актуально для малих інно-
ваційних підприємств, у яких відсутні можливості фінан-
сування діяльності з власних джерел та проблеми з от-
риманням кредитних коштів.

Нерозвиненість фондового ринку стало основною
складністю щодо питання виходу інвестора з бізнесу та
є однією із головних причин повільного росту кількості
венчурних послуг, що надаються на території України.
Проте, розвиток венчурного бізнесу в Україні потребує
удосконалення законодавчої бази, захисту й підтрим-
ки. Усунення більшості наявних перешкод на шляху вен-
чурного капіталу створить у подальшому сприятливі
умови для його розвитку в Україні.

На Україні вже закладені передумови для нового
венчурного буму. Причому підставою для такого про-
гнозу є не стільки підвищення ділової активності на
фондовому ринку України, скільки вимушені пошуки
суб'єктами господарювання законних способів оптимі-
зації оподаткування доходів, особливо ухилення від
податку на додану вартість. Інвестиційні вливання, які
направленні до новітніх наукових галузей, не повинні
підлягати оподаткуванню взагалі, також щодо них обо-
в'язково повинен бути наданий податковий кредит. Такі
заходи будуть стимулювати вливання інвестиційного
капіталу приватними інвесторами, венчурними компані-
ями та приватними особами або "бізнес-янголами".

Для України становлення малого підприємництва —
державна задача, тому що воно є рішенням низки со-
ціальних проблем: безробіття, покращення добробуту
населення, розвиток однопрофільних регіонів. У такому
випадку держава буде здатна зовсім відмінити збір по-
датків із новітніх інноваційних компаній та виробництв,
бо у її розпорядженні буде отримано рішення щодо ба-
гатьох соціальних проблем у вигляді нових робочих місць
та розвитку технологій, ніж від збору податків нещодав-
но створенного суб'єкту господарської діяльності.

Досвід зарубіжних країн зміг довести те, що роль
держави у питаннях венчурного інвестування повинна
бути більш активною. Приватний капітал зацікавлений у
нових проектах, що здатні приносити максимальні при-
бутки, проте потрібно не тільки стимулювати на законо-
давчому рівні таку діяльність, але й за рахунок власного
прикладу довести важливе значення даного сектору.
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Статтю присвячено аналізу теоретичних та практичних аспектів здійснення портфельного

інвестування у сталий розвиток. Досліджено особливості процесу здійснення інвестицій у ста-

лий розвиток, що передбачає врахування ознак традиційного та соціально-відповідального інве-

стування. Визначено основне завдання інвестування у сталий розвиток, що полягає у забезпе-

ченні поєднання традиційних фінансових орієнтирів (максимізації прибутковості, мінімізації

ризиків), а також соціальних, екологічних та управлінських критеріїв (ESG-критеріїв). Наведені

основні інструменти, що застосовуються при інвестуванні у сталий розвиток. На основі аналізу

дуалістичної сутності портфельних інвестицій, що полягає у орієнтації на отримання доходу з

одного боку та на відповідність постулатам концепції сталого розвитку через урахування ESG-

критеріїв з іншого, сформульовано визначення портфельного інвестування у сталий розвиток.

Представлена класифікація портфельних інвестицій у сталий розвиток за їх метою та основни-

ми критеріями відбору. Проведено порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду

здійснення інвестицій у сталий розвиток. Окреслено основні проблеми впровадження механі-

зму портфельного інвестування у сталий розвиток в Україні. Обгрунтовано необхідність

здійснення портфельних інвестицій у сталий розвиток для економіки України.

The article is devoted to analysis of theoretical and practical aspects of the implementation of

portfolio investment in sustainable development. The features of the process of investing in a

sustainable development that takes into consideration attributes of traditional and socially

responsible investing are explored. The main purpose of investment in sustainable development is

determined. It should provide a combination of traditional financial targets ( to maximize profitability

and minimize risk), as well as social, environmental and governance criteria (ESG-criteria). The main

tools for investment in sustainable development are identified in the article. The definition of portfolio

investment in sustainable development is given (according to the dualistic nature of portfolio

investments that should generating income and meet the postulates of sustainable development

through the consideration of ESG-criteria). Classification of portfolio investment in sustainable

development is given (according to their purpose and the main criteria for selection). A comparative

analysis of international and domestic experience investing in sustainable development is conducted.

The basic problems of the implementation mechanism of portfolio investment in sustainable

development in Ukraine are underlined. The necessity of portfolio investments in the sustainable

development for Ukraine is substantiated.
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стиції, інструменти інвестування.
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необхідність виокремлення відповідального інвес-
тування як окремого фінансового інструменту на
ринку інвестиційних ресурсів. Основною метою за-
стосування такого інструменту є врахування потреб
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тих суб'єктів ринку, які розміщують інвестиції ви-
ходячи з етичних, соціальних чи екологічних пара-
метрів.

Аналіз термінології у сфері фінансування ста-
лого розвитку визначає її спрямованість на інтег-
рацію понять "традиційного" та "соціально-відпов-
ідального" інвестування. Зважаючи на це, поняття
"стале інвестування (інвестування у сталий розви-
ток)" потребує детального структурного та семан-
тичного аналізу.

Національна практика свідчить, що для позначення
одного і того ж явища використовуються поняття "соці-
ально-відповідальний бізнес", "соціально-відповідаль-
не інвестування", "соціальне інвестування", "стале інве-
стування (інвестування у сталий розвиток)", що безумов-
но мають дуже різне змістовне наповнення. В той час
як у міжнародній практиці "стале інвестування (sus-
tainable investment)" асоціюється з поняттями "impact
investing (інвестиції впливу)", "double/triple bottom line
investment (інвестування за подвійним/потрійним
підсумком)" та ін.

Слід відзначити, що інвестування у сталий роз-
виток, вирізняється інтегральним, дуалістичним ха-
рактером, синтезуючи ознаки традиційного та соц-
іально-відповідального інвестування. Проте кон-
цепція сталого розвитку, як і концепція інвестуван-
ня взагалі мають спільні орієнтири. Основна мета
сталого розвитку людства — задоволення потреб
як нинішніх, так і майбутніх поколінь. При цьому
інвестування є нічим іншим як формою відкладено-
го споживання, коли доступний сьогодні капітал ви-
користовується як фінансове забезпечення у май-
бутньому.

Проблемам соціально-відповідального інвесту-
ванням та  необхідності врахування при його
здійсненні ESG-критеріїв присвячені наукові праці
таких зарубіжних та вітчизняних вчених: Н. Тархано-
ва, С. Мошенський, О. Костюк, А. Замлєлий, Л. Аб-
рамсон, М. Стетмен, Р. Бауе та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз теоретичних та практич-

них аспектів врахування ESG-критеріїв при здій-
сненні портфельного інвестування у сталий розви-
ток.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Варто зауважити, що існуючі на сьогодні інве-

стиційні стратегії не завжди враховують соціальні
та екологічні наслідки розміщення інвестицій. В та-
кому разі вони направлені безпосередньо на руй-
нування майбутнього, бо не відповідають цілям
концепції "відкладеної вигоди". Одним із основних
завдань інвестування у сталий розвиток є забез-
печення поєднання традиційних фінансових оріє-
нтирів (максимізації прибутковості,  мінімізації
ризиків), а також соціальних, екологічних та уп-
равлінських критеріїв задля підтримки соціальної
справедливості та балансу в навколишньому сере-
довищі з одночасним досягненням фінансових
цілей.

Інструменти, що застосовуються при інвесту-
ванні у сталий розвиток, охоплюють велику кіль-
кість різноманітних фінансових процесів.

Виходячи з мети нашого дослідження необхід-
но окреслити сутність поняття "портфельне інвес-
тування у сталий розвиток".

У цьому контексті варто зазначити, що розме-
жування окремих видів портфельного інвестуван-
ня у сталий розвиток не є доцільним. Це перш за
все обумовлюється тим, що кожен вид відповідає
екологічним, соціальним критеріям або критеріям
корпоративного управління, які в свою чергу фор-
мують цілісну концепцію ESG (еnvironmental, social
and corporate governance — ESG). Складові кон-
цепції ESG відображають основні три виміри ста-
лого розвитку які є основою ведення відповідаль-
ного бізнесу та його фінансування.

Враховуючи дуалістичну сутність портфельних
інвестицій, що з одного боку орієнтовані на отри-
мання доходу, а з іншого на відповідність посту-
латам концепції сталого розвитку в бізнесі через
урахування ESG-критеріїв, ми визначаємо порт-
фельне інвестування у сталий розвиток як процес
розміщення тимчасово вільних фінансових ре-
сурсів інвесторами (індивідуальними та інститу-
ційними) у диверсифіковану сукупність об'єктів
інвестуванн я ( інст румент и грошо вого ри нку,
інструменти з фіксованою дохідністю, інструмен-
ти капіталу) з метою отримання інвестиційного до-
ходу за мінімізації рівня ризику та одночасним і

Таблиця 1. Сфера застосування та окремі інструменти інвестування

у сталий розвиток

Сектор Опис Внесок у сталий розвиток 

Соціально-відповідальні 
інвестиції  

Ціннісний підхід до оцінки 

інвестиційних можливостей, захист 
інтересів акціонерів 

Велика частка інвестицій зосереджується на 
екологічній і соціальній стійкості, проте, 
окремі з них орієнтовані на цінності, що не 
мають відношення до сталого розвитку 

Проектне фінансування Фінансування великих об'єктів або 

проектів, таких як будівництво гребель 

або розробка родовищ 

Більше 85% обсягів проектного фінансування 

потрапляє під дію «Принципів Екватора», які 
передбачають дотримання вимог соціальної 
та екологічної стійкості 

Приватні прямі 
інвестиції і венчурний 

капітал 

Спекулятивне фінансування 

перспективних інноваційних стартап-

компаній  

Найбільша увага приділяється 

альтернативній енергетиці та екологічно 

чистому виробництву 

Мікрофінансування Надання мінімальних позик (близько 50 

дол. США) дрібним підприємцям і 
ремісникам для розвитку ринків збуту 

вироблених ними товарів і послуг 

Основним орієнтиром є створення джерел 

доходу і боротьбу з бідністю 

 



Інвестиції: практика та досвід № 2/201474

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

неодмінним врахуванням соціальних, екологічних,
управлінських критеріїв у процесі прийняття інве-
стиційних рішень.

На основі проведеного аналізу можливостей
врахування соціальних,  екологічних, управлі-
нських — ESG-критеріїв , які нами запропоно-
вано вважати основними при здійсненні порт-
фельних інвестицій у  сталий розвиток,  наведе-
мо їх  класифікацію залежно від мети та  основ-
них критеріїв,  що враховуються при такому ін-
вестуванні.

Класифікація портфельних інвестицій у сталий
розвиток за їх метою та основними критеріями
відбору [1]:

— ESG — крос-секторний підхід (інвестиції не-
гативного відбору, інвестиції позитивного відбо-
ру).

— Esg — превалювання екологічних критеріїв
(фонди відновлюваної енергії, вуглецеві фонди,
екологічні (зелені) фонди, фонди лісового госпо-
дарства та ін.).

— eSg — превалювання соціальних критеріїв
(фонди мікрофінансування, солідарні фонди, інве-
стиції впливу та ін.).

— esG — превалювання корпоративних кри-
теріїв (фонди залучення).

Необхідно наголосити, що основою здійснен-
ня інвестицій у сталий розвиток на етапі їх  за-
родження були етичні мотиви. Окрім того, від-
мінною рисою здійснення таких інвестицій в по-
рівнянні з традиційними чи соціальними інвести-
ціями є поєднання фінансової та не фінансової
складових.

Беззаперечним є той факт, що одним із перших
серед видів інвестування у сталий розвиток виник-
ло саме портфельне інвестування.  Соціально
відповідальні інвестиції з'явились у США у 70-х
роках ХХ століття з появою першого етичного
фонду PAX World Fund, який не здійснював інвес-
тиції в компанії з виробництва зброї або компанії,
які отримують доходи за рахунок В'єтнамської
війни. На початку 80—90-х років ХХ століття етич-
них фондів, що у своїй діяльності сповідували
принципи соціально відповідального інвестування,
налічувалось вже досить багато (Friends Provident
Stewardship Fund, Jupiter Ecology Fund и т.д). Це в
свою чергу призвело до появи спеціалізованих
інформаційно-аналітичних агенцій та некомерцій-
них організацій з розвитку і дослідженню ринку
інв есту вання  у  с талий  розв иток  (нап рикл ад,
Eu roSIF в  ЄС,  As sociate  for  Su stainab le  a nd
Responsible Investment в Азії,  Responsible  In-
vestment Association of Australasia в Австралії,
EMDP для країн, що розвиваються і т.д.).

З огляду на фінансову теорію, було виявле-
но, що дотримання принципів сталого розвитку
має помітний позитивний вплив на ряд фінансо-
вих показників компанії та продемонстровано, що
прибутковість  акцій компаній, що здійснюють
інвестиції у сталий розвиток спіставна з середнь-
оринковою нормою прибутковості і в довгостро-
ковій перспективі може її перевищувати. На ко-

ристь цього свідчить той факт, що у досліджен-
нях більшості вчених доведена наявність прямо-
го позитивного зв'язку між врахуванням компа-
нією ESG-критеріїв та ефективністю її інвестиц-
ійної діяльності. Так, американський науковець
M. Statman беззаперечно доводить наявність
тісного зв'язку між соціальною активністю ком-
п а н і ї  т а  фо р м у в а н н я м  н е ю  д о в го с т р о к о в о ї
цінності для акціонерів [2]. Окрім цього, про на-
явність зв 'язку між здійсненням портфельних
інвестицій у сталий розвиток та фінансовими ре-
зультатами інвесторів свідчать дані аналітичних
звітів  в ідомих організацій.  Так,  дослідження
КPMG у 2011 р. показало, що такий зв'язок мож-
но прослідкувати у 90% випадків [3]. У доповіді
Goldman Sachs показано, що компанії, які є ліде-
рами з інвестицій у сталий розвиток, випереджа-
ють своїх конкурентів по фондовому ринку в ціло-
му на 25%, і майже на 75% — при внутрішньога-
лузевих порівняннях [4].

Що ж стосується світового обсягу інвестицій у
сталий розвиток, то до кінця 2009 року він складав
10,9 трлн дол. США, що на 50% більше, ніж до гло-
бальної економічної кризи (2007 рік) [5].

Найбільша частка світових інвестицій у сталий
розвиток припадає на США та країни ЄС. США є
беззаперечним лідером на світовому ринку інвес-
тицій у сталий розвиток: у порівнянні з 2009 р. об-
сяг таких інвестицій у 2012 зріс на 22%.

Щодо структури інвестицій у сталий розвиток
у США, то переважну питому вагу мають власне
інвестиції з урахуванням ESG-критеріїв, при чому
найбільша частка серед них припадає на активи
із соціальною складовою — 51% від загального
обсягу у 2012 р.,  які знаходяться під управлінням
найбільшої кількості управляючих компаній —
622 [6].

Друге місце за обсягами інвестування у сталий
розвиток у світі посідають країни ЄС, демонструю-
чи зростання цього показника на 89% у 2011 р. по-
рівняно з 2009 р. [5].

На відміну від США у ЄС переважають крос-сек-
торні інвестиційні активи (з урахуванням усієї су-
купності ESG — критеріїв) — 83,3% від загально-
го обсягу активів у 237,9 млрд євро, що знаходять-
ся під управлінням 63,9 % управляючих компаній
загальною кількістю 1775 [6].

Порівнявши практичні аспекти інвестування у
сталий розвиток у США та ЄС ми переконалися, що
в цих країнах відбувається динамічний розвиток
цього сектору та окремих його інструментів. На-
томість аналіз національної практики свідчить про
наявність проблем, які перешкоджають ефективно-
му функціонуванню механізму інвестування у ста-
лий розвиток. Ключові бар'єри, що стоять на пере-
шкоді впровадження ефективного механізму порт-
фельного інвестування у сталий розвиток в Україні
відповідають таким проблемним напрямам: органі-
заційний, нормативний, інформаційний, інфраст-
руктурний та кадровий.

До проблем організаційного напряму можна
віднести такі:
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— відсутність розуміння важливості сталого
розвитку економіки країни, як наслідок — від-
сутність національної стратегії сталого розвитку;

— відсутність розуміння необхідності впровад-
ження механізмів корпоративної соціальної відпо-
відальності та ESG — критеріїв у бізнес-колах;

— неврахування екологічних та соціальних ри-
зиків фінансовими інститутами — як наслідок пре-
валювання фінансової складової у мотивах до
здійснення ними інвестування;

— відсутність мотивації до просування інвес-
тицій у сталий розвиток на державному, регіональ-
ному та приватному рівнях.

Проблеми нормативного напряму спричинені не-
узгодженістю законодавчої бази у сфері екологіч-
ної, соціальної політики, механізмів корпоративно-
го управління та корпоративної соціальної відпові-
дальності. Окрім того, в Україні на сьогодні відсутні
нормативні документи, які б встановлювали прин-
ципи та рамки функціонування, регулювання та сти-
мулювання процесів інвестування у сталий розви-
ток.

Інформаційний напрям характеризується низь-
кою якістю підготовки фінансової інформації та не-
врахуванням не фінансових критеріїв у ній, а також
браком грунтовних наукових розробок у сфері інве-
стування у сталий розвиток.

Проблеми інфраструктурного напряму визнача-
ються:

— відсутністю інфраструктурних елементів, по-
в'язаних з інвестиціями у сталий розвиток (рейтин-
гові агентства, аналітичні бюро, біржові регламен-
ти та індекси, інформаційні системи);

— недостатньою інтегрованістю української
фінансової системи у міжнародну.

Основну проблему кадрового напряму ми вба-
чаємо в низькій кваліфікації кадрів, зайнятих у інве-
стиційному бізнесі.

ВИСНОВКИ
У зв'язку з переліченими проблемами Україна

на сьогодні перебуває осторонь світових процесів
поширення інвестицій у сталий розвиток. На основі
проведених досліджень стану та структури фінан-
сового ринку України очевидним є той факт, що
інвестиції у сталий розвиток серед вітчизняних
інвесторів у помітних обсягах не представлені.
Станом на 2010 нараховується лише 55 звітів ком-
паній, що у той чи інший спосіб враховують не-
фінансові фактори у своїй діяльності.  Проте вар-
то наголосити, що у структурі таких інвестиції 53%
з ай м ают ь вк л ад е нн я  в  об л іга ці ї  ( за  да н им и
Eurosif),  а вони в свою чергу є важливим джере-
лом фінансування українського бізнесу [7]. Отже,
ми можемо впевнено стверджувати, що портфель-
не інвестування у сталий розвиток має значний
потенціал.

Підсумовуючи вищесказане, основними перева-
гами поширення інвестицій у сталий розвиток в Ук-
раїні ми вважаємо такі:

— здешевлення вартості залучення коштів за
допомогою випуску облігацій;

— залучення додаткового фінансування за ра-
хунок включення облігацій та акцій українських
компаній у портфелі європейських портфельних
інвесторів, що займаються інвестиціями у сталий
розвиток;

— забезпечення ліквідності акцій, насичення
порівняно дешевими ресурсами економіки, струк-
турна перебудова галузей економіки, її екологіза-
ція через довгостроковий характер інвестицій у ста-
лий розвиток.
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Теорія інвестиційного портфеля була започаткована у
50-х роках минулого століття і розвивалась швидкими тем-
пами. В Україні дослідження за цією темою в радянські часи
об'єктивно стримувались відсутністю мобільного, різнома-
нітного фінансового ринку, вільного обігу цінних паперів. Із
здобуттям Україною незалежності, переходом до ринкової
економіки та приватизацією державної власності склалися
сприятливі передумови для розвитку та становлення вітчиз-
няного фондового ринку [1].

Фондовий ринок України не може зараз запропонува-
ти великої кількості високоякісних інвестиційних активів.
Звичайно, це стримує інвестиційну активність. Однак в дов-
гостроковій перспективі остання визначається як наявністю
високодохідних паперів, так і вмінням успішно інвестувати.
Підвищити якість інвестування дозволить застосування
ефективних економіко-математичних методів формування
і управління портфелем [2].

Існуючі методи оцінки майбутньої доходності активів,
методи побудови інвестиційного портфеля мають певні не-
доліки. Тому розвиток економічної думки в галузі портфель-
ного інвестування необхідний і може відбуватися як через
внесення окремих позитивних змін у відомі моделі, так і ство-
рення принципово нових моделей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Отримати дані для підприємства — скільки та які цінні

папери необхідно придбати, щоб сформувати портфель,
який має достатньо високу дохідність при допустимому ри-
зику. Для даної мети доцільно використовувати методи еко-
номіко-математичного моделювання.

Моделі формування інвестиційного портфеля такі, як
модель Г. Марковіца і У. Шарпа добре працюють в періоди
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with quality investment assets. Improve the quality of investment will enable the effective use of

economic-mathematical methods development and portfolio management. To generate profitable

portfolio of shares of Ukrainian companies was used model Quasi-Sharpe. According to the model

were calculated, which has met the challenge.

Ключові слова: ризик, інвестиційна діяльність, акції, модель Квазі-Шарпа.
Key words: risk, investment activities, assets, Quasi-Sharpe model.

стабільного зростання національної економіки, що харак-
терно для зарубіжних фондових ринків.

 Застосування моделей Марковіца і Шарпа для ринків,
що розвиваються, зокрема для фондового ринку України
та ринку інших країн СНД, призводить до модельних поми-
лок і непередбачуваним збитків по портфелю. Це пов'яза-
но, насамперед, з динамікою і особливостями розвитку цих
ринків, для яких властиво нестабільність та імпульсивність
прибутковості, недосконалість нормативно-правової бази
[4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До вітчизняних та зарубіжних науковців, які досліджу-
вали та розвивали теорію управління інвестиційними порт-
фелями, слід віднести Ю. Боримського [5], П. Бідюка,
О. Данілова, В. Дубровіна, Ю. Макогона [4], Я. Єлейко,
І. Пешко [1], Ф. Фабоцци, Г. Марковіца та У. Шарпа [6]. Не-
зважаючи на суттєві опрацювання ученими теорії портфель-
ного інвестування, невисвітленою залишається можливість
її практичного застосування у вітчизняних умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для ефективної роботи на нестабільних фондових рин-

ках була запропонована нова модель формування інвести-
ційного портфеля, яка отримала назву модель "Квазі-Шар-
па". Ця модель заснована на взаємозв'язку доходності кож-
ного цінного паперу з усього безлічі N цінних паперів з
прибутковістю одиничного портфеля цих паперів. Модель
"Квазі-Шарпа" подібна до моделі запропонованої У.Шар-
пом, але є деякі відмінності. Розглянемо основні припущен-
ня моделі "Квазі-Шарпа"[5]:
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1. Прибутковість цінного паперу розраховується як ма-
тематичне сподівання доходностей, як і в моделі Шарпа.

2. Одиничний портфель являє собою портфель, що скла-
дається з усіх розглянутих цінних паперів, взятих в одна-
ковій пропорції. У моделі Шарпа за еталонний портфель
(бенчмарк) береться так званий ринковий портфель, дина-
міку якого часто описує фондовий індекс.

3. Прибутковість цінного паперу прямо пропорційно
прибутковості одиничного портфеля.

4. Ризик цінного паперу розраховується як чутливість
зміни прибутковості цінного паперу від зміни прибутковості
одиничного портфеля, що подібно до моделі Шарпа.

5. У відмінності від моделі Шарпа за безризикову став-
ку береться середня прибутковість одиничного портфеля, а
не державні зобов'язання.

Модель "Квазі-Шарпа" з'єднує прибутковість цінного
паперу з прибутковістю одиничного портфеля і ризиком
цього цінного паперу за допомогою функції лінійної регресії.
Формула прибутковості цінного паперу наступна:

R
i
 = R

i
 + β

i 
(R

sp
 - R

sp
)

де R
i
 — прибутковість цінного паперу;

R
sp

 — прибутковість одиничного портфелю;
β

i
 — коефіцієнт чутливості до зміни прибутковості цін-

ного паперу, коефіцієнт регресії в рівнянні прибутковості;
R

i
 — середня прибутковість цінного паперу;

R
sp

 — середня прибутковість одиничного портфеля.
Ризик вимірюється за допомогою коефіцієнта бета (β),

який характеризується ступенем чутливості до зміни прибут-
ковості одиничного портфеля. Чим вище коефіцієнт бета,
тим сильніше змінюється прибутковість цінного паперу від
коливання прибутковості одиничного портфеля.

У моделі "Квазі-Шарпа" ризик цінного паперу являє со-
бою сукупність коефіцієнта бета і залишкового ризику (σ

ri
).

Прибутковість в моделі "Квазі-Шарпа":

 Ризик розраховується за наступною формулою:

Формування оптимального портфеля за моделлю
"Квазі-Шарпа", де максимізується дохідність інвестиційно-
го портфеля і встановлюється допустимий рівень ризику:

Розглянемо застосування моделі "Квазі-Шарпа" для ук-
раїнського фондового ринка. Дані по котируванням були от-
римані з офіційних сайтів компаній за останній рік. Котиру-
вання таких крупних компаній як Укрнафта (UNAF), Днеп-
ренерго (DNEN), ПАО "Мостобуд" (MTBD), ПАО "Крюковс-
кий вагоностроительный завод" (KVBZ), "Кримхліб"
(KRHBZ). Початкові дані (табл. 1).

Наступним етапом буде розрахунок прибутковостей за
формулою:

де R
i
 — поточка прибутковість акції;

P
i
 —  поточна вартість акції;

P
i-1

 — вартість акції в попередньому періоді.
Для кожної акції розрахуємо середнє значення прибут-

ковості за весь рік, тобто за всі відрізки часу. Формула для
розрахунку:

де R
it
 — прибутковість i-ої акції за період t;

T — кількість часових відрізків (в нашому випадку 12).
Прибутковість одиничного портфеля являє собою при-

бутковість портфеля складеного з використовуваних акцій,
взятих у рівних пропорціях:

де Rt
sp

 — прибутковість одичного портфеля;
R

i
t — прибутковість i-го цінного паперу за період t.

Середня прибутковість одиничного портфеля за всі періоди

де R
sp

 — середня прибутковість одиничного портфеля;
Т — кількість часових періодів;
Rt

sp
 — прибутковість одиничного портфеля.

Далі розрахуємо чутливість (β) зміни прибутковості акції
від зміни прибутковості одиничного портфеля:

Дата UNAF DNEN MTBD KVBZ KRHLB 

01.05.2012 186,19 679,80 69,50 17,20 7,04 

01.06.2012 157,57 498,90 54,20 15,40 7,02 

01.07.2012 171,98 600,00 63,80 19,75 6,99 

01.08.2012 165,38 577,30 40,00 18,22 6,96 

01.09.2012 160,06 380,00 43,80 17,35 6,94 

01.10.2012 141,69 381,00 31,90 17,80 6,90 

01.11.2012 140,85 206,90 25,00 19,15 6,91 

01.12.2012 138,97 244,00 27,40 19,00 6,95 

01.01.2013 115,65 201,50 33,90 18,90 7,01 

01.02.2013 163,96 221,90 29,40 19,95 7,07 

01.03.2013 150,65 187,00 23,00 21,50 7,11 

01.04.2013 116,56 228,00 21,00 22,22 7,15 

01.05.2013 114,43 191,10 21,10 25,00 7,11 

 

Таблиця 1. Котіровки українських акції

за 2012—2013 рр.

Прибутковість 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній 

прибуток 

UNAF DNEN MTBD KVBZ KRHLB 

-0,1537 -0,2661 -0,2201 -0,1047 -0,0028 

0,0915 0,2026 0,1771 0,2825 -0,0043 

-0,0384 -0,0378 -0,3730 -0,0775 -0,0043 

-0,0322 -0,3418 0,0950 -0,0477 -0,0029 

-0,1148 0,0000 -0,2717 0,0259 -0,0058 

-0,0059 -0,4555 -0,2163 0,0758 0,0014 

-0,0133 0,1793 0,0960 -0,0078 0,0058 

-0,1678 -0,1742 0,2372 -0,0053 0,0086 

0,4177 0,1012 -0,1327 0,0556 0,0086 

-0,0812 -0,1573 -0,2177 0,0777 0,0057 

-0,2263 0,2193 -0,0870 0,0335 0,0056 

-0,0183 -0,1618 0,0048 0,1251 -0,0056 

        

-0,0286 -0,0743 -0,0757 0,0361 0,0777 

 

Таблиця 2. Розрахована щоденна

прибутковість акцій підприємств
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Для спрощення розрахунку порахуємо спочатку знамен-
ник коефіцієнта бета, він для всіх акцій буде однаковий, а
після чисельник (табл. 3).

 Розрахуємо залишковий ризик, який являє собою дис-
персію прибутковості цінного паперу щодо лінії регресії:

При формуванні інвестиційного портфеля з цих акцій
потрібно розрахувати ризик одиничного портфеля (табл. 4):

 

UNAF DNEN MTBD KVBZ KRHLB 

0,086 0,084 0,004 0,010 0,016 

 Отже, узагальнимо всі дані в одній таблиці
(табл. 5).

 Розрахунок часток в інвестиційному портфелі на
основі моделі "Квазі-Шарпа"

 Постановка задачі в максимізації прибутковості
інвестиційного портфеля з обмеженням на ризик. Вста-
новимо максимальний ризик рівним 5%.

Для знаходження оптимальної структури портфе-
ля скористаємось надбудовою "Пошук рішень" в
Ecxel.

При такому складі портфеля, прибуток фінансово
— інвестиційної компанії в наступному періоді складе
7,04% від початкової інвестиції, ризик складе всього

0,05%, що відповідає поставленій нами задачі.

ВИСНОВОК
У статті було розглянуто адаптований для українського

ринку метод розрахунку оптимального портфеля акцій, вра-
ховані особливості національної економіки, розрахунки
виконані за допомогою надбудови "пошук рішень" в Excel.
Результати розрахунків задовольнили поставленій задачі,
інвестиційний портфель максимально прибутковий за
мінімального ризику.

Зважаючи на те, що український фондовий ринок за
останні 10 років збільшив свою частку, можна поставити
задачу модифікування даної моделі для активів, що набу-
вають популярності (деривативи, опціони і т.д.).
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Знаменник Чисельник1 Чисельник2 Чисельник3 Чисельник4 Чисельник5 

0,02235 0,01516 -0,00972 -0,00628 -0,00262 -0,00178 

0,02246 0,02139 0,01407 0,01257 0,01045 -0,00335 

0,01128 0,00076 0,00145 -0,00865 -0,00338 -0,00161 

0,00434 0,00014 -0,00874 0,00486 -0,00164 -0,00267 

0,00537 0,00387 0,00251 -0,00631 -0,00031 -0,00184 

0,01442 -0,00208 -0,01630 -0,00369 0,00048 -0,00188 

0,00270 0,00122 0,00787 0,00507 -0,00159 -0,00240 

0,00041 -0,00112 -0,00287 0,00852 -0,00105 -0,00254 

0,00811 0,05284 0,00640 -0,00463 0,00068 -0,00164 

0,00556 0,00243 -0,00281 -0,00437 0,00106 -0,00173 

0,00012 -0,00343 0,00835 -0,00028 -0,00010 -0,00202 

0,00012 0,00018 -0,00249 0,00229 0,00230 -0,00255 

0,00000 0,00081 0,00211 0,00221 -0,00110 0,02817 

Бета (β) 0,94776 0,00178 0,01341 0,03257 0,02208 

Таблиця 3. Розрахунок коефіцієнта  β

Залишковий ризик    

0,01602 0,03678 0,02086 0,01981 0,00649 

0,01393 0,07671 0,06392 0,06068 0,00672 

0,00010 0,00133 0,08841 0,01289 0,00672 

0,00001 0,07152 0,02914 0,00703 0,00649 

0,00749 0,00553 0,03841 0,00010 0,00697 

0,00052 0,14530 0,01977 0,00158 0,00581 

0,00023 0,06434 0,02948 0,00193 0,00517 

0,01936 0,00997 0,09793 0,00171 0,00477 

0,03897 0,08620 0,00013 0,00001 0,00519 

0,00011 0,00766 0,00647 0,00792 0,00694 

0,08649 0,08420 0,00365 0,01002 0,01561 

 

Таблиця 4. Розрахунок залишкового ризику

Назва Бета (β) 
Середня 

прибутковість 
Остаточний 

ризик 

UNAF 0,94 2,80% 2,40% 

DNEN 0,017 7,40% 4,50% 

MTBD 0,013 7,50% 3,40% 

KVBZ 0,325 3,60% 0,96% 

KRHLB 0,022 7,70% 0,59% 

Таблиця 5. Узагальнені всі розраховані дані

Таблиця 6 Оптимальний розподіл долей

в інвестиційному портфелі за моделлю

Квазі-Шарпа

Назва Бета (β) 
Середня 

прибутковість 

Оста-
точний 
ризик 

Доля W 

UNAF 0,94 2,80% 2,40% 10,00% 

DNEN 0,017 7,40% 4,50% 10,00% 

MTBD 0,013 7,50% 3,40% 20,00% 

KVBZ 0,325 3,60% 0,96% 10,00% 

KRHLB 0,022 7,70% 0,59% 50,00% 

   Summ W 1 

Прибутковість 
портфеля 

7,04% 

Ризик 

портфеля 
0,05% 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За оцінками фахівців з бізнес-розвідки та маркетин-

гових досліджень сучасне підприємство має в своєму
розпорядженні щонайменше 95% інформації щодо
прийняття всієї сукупності комерційних управлінських
рішень [10, с.159]. Потреби в решті інформації припа-
дають на розвідку (чотири відсотки) та дослідження
(один відсоток). Дослідження, в свою чергу, складають-
ся з багатьох видів, серед яких є також маркетингові.

Місце та роль маркетингових досліджень у прийнятті
управлінських рішень змінюються під впливом факторів
ринкового середовища. Турбулентне середовище спри-
чиняє зростання новизни та швидкості змін, ускладнює
реалізацію реакції організації [5, с. 344].

Виділяють стабільний, реактивний, попереджуваль-
ний, дослідницький та креативний рівні запобігання тур-
булентності [5, с. 344 ]. Інформація, що використовуєть-
ся на перших чотирьох рівнях, може бути отримана за
допомогою розгалуженого інструментарію маркетинго-
вих досліджень. Проте на останньому, через принципо-
ву неможливість прогнозувати кількісні та якісні зміни
впливу, який спричиняє частина факторів турбулентно-
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Вітчизняні підприємства працюють у турбулентному середовищі. Через це виникає принципова

неможливість прогнозувати кількісний та якісний вплив, який спричинятиме частина факторів рин-

кового оточення. За таких умов на заваді використанню типових інструментів збору та аналізу управ-

лінської інформації виникатиме низка обмежень. З метою формування практичних порад менедже-

рам, такі обмеження потребують упорядкування залежно від ситуації. Важливу роль у прийнятті уп-

равлінських рішень відіграють маркетингові дослідження. Завданням даної роботи є визначення гра-

ниць використання маркетингових досліджень у турбулентному середовищі.

Domestic enterprises operate in turbulent environment. There is a fundamental inability to forecast the

quantitative and qualitative influences caused by part of market environment factors. Under these conditions

there are set of limitations that prevent using of standard tools for collecting and analyzing information for

management. In order to form practical advices for managers there is a need to sort these limitations by

the situation criteria. Marketing researches play the important role at decision-making process. The goal

of the article is determining of the marketing researches scopes in turbulent environment.
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го ринкового оточення вітчизняного підприємства, ви-
никає проблема уточнення границь застосування інстру-
ментарію маркетингових досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Маркетингові дослідження — це збір, накопичен-
ня, обробка та аналіз і інформації з метою прийняття
обгрунтованих рішень з різних аспектів внутрішнього і
зовнішнього середовища компанії [3, с. 31]. По суті, мар-
кетингові дослідження забезпечують інформацією тих
осіб, які приймають управлінські рішення. Така інфор-
мація може використовуватися задля:

— підвищення рівня поінформованості щодо пара-
метрів ринку (назвем її інформацією про минуле);

— розуміння реакції ринку на зміну параметрів ком-
плексу маркетингу (інформація щодо майбутнього).

Кожне конкретне рішення припускає пред'явлен-
ня унікальної потреби в інформації. Унікальність
зв'язку між результатами маркетингових досліджень
та прийняттям управлінських рішень, що притаман-
на певному підприємству, потребує осмислення на
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рівні якнайширшого кола
підприємств. Це, з одно-
го боку, дасть змогу від-
шукати спільні риси в
процесах прийняття рі-
шень, а з іншого, на ос-
нові впорядкування їх за
сутнісними ознаками, —
дозволить розробити низку
загальних практичних по-
рад стосовно викорис-
тання маркетингових дос-
ліджень у діяльності під-
приємств.

Таким чином, серед
невирішених частин за-
гальної проблеми можна
виділити наступне.

По-перше, в умовах не-
передбачуваності майбут-
нього границі практичного
використання інформації,
яку отримало вітчизняне
підприємство з маркетин-
гових досліджень, залиша-
ються розмитими.

По-друге, за певної
комбінації зовнішніх умов
інші способи одержання
інформації можуть вияви-
тись більш продуктивними.
Виникає проблема обгрун-
тування доцільності вико-
ристання того чи іншого
інструменту здобуття ін-
формації, а, з рештою, й
прийняття самого рішення.

По-третє, застосуван-
ня маркетингових дослід-
жень безпосередньо пов'я-
зано зі змінами, які під-
приємство бажає контро-
лювати. Один з варіантів
типології змін розроблено в джерелі [1, с. 237].

У авторів цієї роботи виник задум упорядкувати та
поєднати логічним зв'язком характер зміни, границі за-
стосування маркетингових досліджень та практичні по-
ради, які спонукають менеджерів більш прискіпливо ста-
витись до використання результатів досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної роботи є створення набору критичних

тез, що слугуватимуть запобіжниками при користуванні
інформацією, яку підприємство здобуло з маркетинго-
вих досліджень. Крім того, інформаційні запобіжники
впливатимуть на саме використання (методики) тих чи
інших дослідницьких інструментів.

Методологія. Набір тез-запобіжників синтезується
на основі аналізу відповідності границь різних інстру-
ментів маркетингових досліджень, які виділяються фа-
хівцями в літературі, характерним властивостям ринко-
вого середовища сучасного вітчизняного підприємства.

Зміни середовища були впорядковані за наперед обра-
ною типологією [1, с. 238]. У ній виділені десять кри-
теріїв найвищого рівня та 92 — нижчих.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Залежно від інформації, яка використовується, спо-
собів її отримання, техніки проведення та кінцевих ре-
зультатів у науковій літературі маркетингові досліджен-
ня поділяють на: кабінетні, польові, пілотні, внутрішні та
зовнішні, власні та пілотні та інші. В практичній діяльності
види маркетингових досліджень поділяють на дві групи:
кількісні дослідження та якісні дослідження [4, с. 352].

Найбільш поширеними якісними дослідженнями є:
фокус-група та глибинні інтерв'ю, а кількісними — дос-
лідження цільової аудиторії та дослідження роздрібної
торгівлі [5, с. 344].

Очевидно, що маркетингові дослідження не гаран-
тують успіху. При проведенні маркетингових досліджень

Таблиця 1. Застереження при прийнятті управлінських рішень

на основі маркетингових досліджень

Джерело: розроблено авторами на основі [1; 6; 11].

Міф 

Характеристика змін, яким притаманне 
виникнення міфу, та оцінка можливості 
використання маркетингових досліджень 

Теза-запобіжник 

Дослідження 
вказують на 
майбутній успіх 

певних товарів 

та послуг 

Імпульс до виробництва революційних 

товарів є зовнішнім та непередбаченим, 

часто виявляється у вигляді відкриття.  
Ініціатором запровадження інновацій може 
бути й підлеглий, але основною 

спонукальною силою – керівник.  

Його рішення може бути 

волюнтаристським або погодженим, 

інтуїтивним або раціональним. Таке 
рішення запобігає загрозам або реалізує 
можливості.  
Масштаб охоплення змінами: від однієї 
функції – до підприємства в цілому. 

Попередній аналіз виконують не завжди. 

Заплановані зміни можуть бути й 

неформалізованими.  

Характер результатів: успішні або ні, 
радикальні або локальні, стійкі або нестійкі  

Розраховувати на те, що дослідження 
допоможуть винайти принципово новий 

товар чи послугу не варто. Концепцію 

нового продукту майбутній споживач 

розробити не може через те, що 

переважна більшість людей у своїх 

уявленнях спираються на наявний 

досвід споживання.  
В ході досліджень споживачі можуть 

підказати, що можна вдосконалити в 

існуючому продукті  

Дослідження 
слід починати 

лише після 
встановлення 

границь бізнес-
проблеми 

Границі можуть бути обумовлені як 

суб’єктивною, так і об’єктивною оцінкою 

ситуації. Попередній аналіз виконують у 

формалізованому вигляді. 
Сигнали щодо необхідності змін сильні або 

слабкі 

Чітке встановлення границь проблеми 

відкидає слабкі сигнали навіть після 
проведення об’єктивної оцінки ситуації.  
Швидкість ланцюга реакції 
уповільнюється, втрачаються 
можливості, виникають 

непередбачувані загрози 

Дослідження –
науковий 

процес, що має 
об’єктивні 
результати 

Кваліфікація виконавця має різні рівні. 
Рішення керівника на основі досліджень 
погоджуються з функціональними 

керівниками або є волюнтаристськими. 

Відповідність результатів досліджень 
корпоративній культурі має різні значення.  
Спротив діям, що плануються на основі 
результатів досліджень, може бути: 

активним, пасивним, особистісним, 

структурним 

Дизайн досліджень пристосовується до 

ситуації, а результати редагуються на 
етапі аналізу. Це призводить до 

закріплення волюнтаристських поглядів 

керівника та збільшує спротив змінам 

Не 
використовуйте 
внутрішній 

персонал задля 

проведення 
досліджень 

Ініціатором досліджень виступає керівник 

або підлеглий. Виконання може 
здійснюватись за допомогою: виключно 

зовнішнім підрядником; робочою групою 

разом із ним; власними силами. 

Дослідження проводяться таємно або 

гласно. Внутрішні виконавці мають 
достатню або обмежену кваліфікацію. На 
роботу внутрішнього персоналу впливає: 
корпоративна культура; інерція мислення; 

негативний досвід; великий обсяг рутинної 
праці 

Цілі організації, зовнішнього 

підрядника та залучених внутрішніх 

працівників мають бути узгодженими. 

Нестача кваліфікації внутрішніх 

працівників компенсується 
компетенцією підрядника. Внутрішні 
працівники приймають активну участь у 

розробленні дизайну дослідження. Етап 

аналізу виконується спільно 

керівництвом, внутрішніми 

працівниками та підрядником 
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компанії стикаються з трьома видами ризиків: непра-
вильне припущення щодо необхідності дослідження;
вибір неправильного виду досліджень для отримання
певної інформації; неправильне трактування отриманих
під час дослідження даних [6].

Вади, що притаманні методології маркетингових
досліджень, зібрані кількома авторами в так звані "мі-
фи" [6; 11, с. 214]. Далі впорядкуємо ці положення шля-
хом поєднання з відповідними критеріями типології
змін [1, с. 239]. З метою одержання оцінки можливості
використання маркетингових досліджень зробимо це
на двох рівнях запобігання турбулентності — дослід-
ницькому та креативному [5, с. 344]. Такий підхід до-
поможе сформувати набір тез-запобіжників, що слу-
гуватимуть застереженнями для менеджменту (див.
табл. 1).

ВИСНОВКИ
Аналіз таблиці1 дозволяє укрупнити тези-запобіж-

ники, що слугуватимуть додатковими пересторогами ме-
неджерам, які приймають рішення на основі результатів
маркетингових досліджень, в умовах, коли ринкове ото-
чення підприємства має ознаки турбулентності.

По-перше, необхідно уявляти характер імпульсу,
який стимулює початок досліджень.

По-друге, слід встановити часові терміни валід-
ності здобутків досліджень, а також, визначити ча-
сову перспективу результатів змін, що плануються на
їх основі.

По-третє, масштаб змін, який викликають результа-
ти досліджень, має відповідати об'єктивності резуль-
татів дослідницьких робіт.

По-четверте, залучати внутрішній персонал до про-
ведення досліджень варто на етапі розроблення дизай-
ну робіт та аналізу результатів. Найкращою формою
взаємодії із зовнішнім підрядником є створення спільної
робочої групи. В такому випадку менеджмент органі-
зації обов'язково має брати участь на етапі аналізу ре-
зультатів разом із внутрішнім персоналом та представ-
никами підрядника.

По-п'яте, перед початком досліджень керівництво
організації має чітко уявляти коло індивідуальних цілей
виконавців дослідницьких робіт.

По-шосте, задля врахування слабких сигналів, що
виникають в ході досліджень, варто створювати умови
для паритетного висловлення думок виконавців.
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ВСТУП (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
У сучасній вітчизняній економічній літературі ви-

словлюється глибоке занепокоєння з приводу перспектив
економічного розвитку України в глобальній економічній
системі [1]. Це пов'язано з тим, що економічне зростання
кожної держави характеризується не лише масштабом, а й
певною структурою. Сталість економічного зростання є важ-
ливою характеристикою розвитку країни, яка залежить не
лише від кон'юнктури глобальних ринків, а й від структур-
них характеристик економіки.

В Україні сформувалася структура економіки зі
значними секторальними диспропорціями. Серед струк-
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турних диспропорцій національної економіки, що носять
системний характер і мають визначальний вплив на її по-
дальший розвиток, варто виокремити глибоку деформа-
цію структури суспільного капіталу та умов його відтво-
рення. За висновком науковців Національного інституту
стратегічних досліджень "передумови стійкого еконо-
мічного розвитку країни у першу чергу визначаються
пропорціями між споживчими витратами та інвестуван-
ням економіки, а також пропорціями розподілу наявних
доходів між інституційними секторами економіки, обся-
гами та способом використання зовнішніх інвестицій" [2,
с. 4].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми та перспективи су-
часного стану національної еконо-
міки України постійно перебувають
у центрі уваги вітчизняних вче-
них-економіст ів.  Серед яких:
В.М. Геєць, Л.В. Шинкарук, Т.І. Ар-
тьомова [1], А.П. Павлюк, Д.С. По-
кришка, Я.В. Белінська, Я.А. Жалі-
ло [2].

За усієї наукової вагомості та
практичної значимості згаданих досліджень не всі питан-
ня цієї багатогранної проблеми знайшли своє вирішення.
У наукових дослідженнях недостатньо виразно визначе-
но концептуально-методологічні сучасного стану націо-
нальної економіки Україні та методичні питання його по-
кращення в умовах глобальної економічної кризи. Най-
новіші дослідження недостатньо охоплюють аналіз бага-
тьох невирішених економічних проблем мікро- та макро-
рівня, котрі постали перед Україною на сучасному етапі
та ускладнюють її інтеграцію у європейську економічну
спільноту. Ці проблеми потребують вдосконалення ме-
ханізмів їх подолання та розробки відповідного методо-
логічного підгрунтя та інформаційно-методичного забез-
печення.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Метою даної публікації є дослідження особливостей на-

ціональної економіки України як системного об'єкту інозем-
ного інвестування в сучасних умовах світової фінансово-еко-
номічної кризи та обгрунтування напрямів проведення струк-
турної модернізації економіки України за допомогою іно-
земних інвестицій.

РЕЗУЛЬТАТИ
Досліджуючи ВВП в Україні, можна побачити, що

розмір номінального ВВП за I квартал 2013 р. склав 302
млрд грн. Натомість зростання реального ВВП, що харак-
теризує розвиток економіки та її модернізацію у відпові-
дності до глобальних економічних тенденцій у 2012 р.
склало лише 0,2%. Згідно з даними Eurostat, постсоціал-
істичні країни ЄС продемонстрували значно оптимі-
стичніші показники зростання. Так, наприклад, в Болгарії
в 2012 р. реальний ВВП зріс на 0,8%, в Естонії — на 3,2%,
а Латвія та Литва продемонстрували зростання на 5,6% і
3,7% відповідно [3]. Місце України у глобальній економіці
характеризує ВВП на душу населення за паритетом купі-
вельної спроможності, розрахований за даними МВФ
(табл. 1).

Наведені дані показують, що в Україні ВВП на душу на-
селення за паритетом купівельної спроможності станом на
жовтень 2013 р. склав 7,422.131 дол., що є найнижчим по-
казником серед зазначених країн Європи. Однією з причин
низького рівня вітчизняного ВВП є диспропорції структури
економіки, яка характеризується сировинною спрямовані-
стю експорту, низькою продуктивністю праці та неефектив-
ністю використання альтернативних ресурсів. Свідченням
цього може бути баланс зовнішньої торгівлі, який вказує на
нераціональну економічну структуру та низький рівень кон-
курентоспроможності продукції. За січень-серпень 2013 р.
в Україні спостерігалося від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами у розмірі 7396,6 млн дол. [6].

Критичним в економіці України залишається стан основ-
них засобів, ступінь фізичної та моральної зношеності яких
постійно зростає. Так, рівень фізичної зношеності суттєво
збільшився з 43,7% у 2000 р. до 64,7% у 2012 р. (рис. 1).
Особливо різко цей показник збільшився у 2008 р. Основні
фонди в Україні характеризуються наростаючим рівнем мо-
ральної зношеності, що є наслідком використання застарі-
лих, недосконалих машин у виробництві. Найгіршою на да-
ний момент є ситуація зі станом основних засобів у таких
секторах вітчизняної економіки, як транспорт і зв'язок
(ступінь зношеності складав 83,9% у 2009 р.), у переробній
промисловості (64,9%), а також у виробництві й розподі-
лені електроенергії, газу та води (62,2%) [7, с. 90].

Поряд з проблемою високого ступеня зношеності ос-
новних засобів, проблема якості людського капіталу пост-
ійно нагадує про себе. Стан ринку праці і сфери зайнятості
населення України відносяться до важливих чинників її кон-
курентоспроможності та тісно пов'язані з процесом струк-
турної модернізації національної економіки, адже струк-
турні перетворення в економіці держави неможливо здійсни-
ти без суттєвого перерозподілу трудового потенціалу між
секторами економіки. Інноваційна стратегія економічного
розвитку держави висуває нові вимоги до робочої сили, яка
виступає основним елементом сучасної моделі постіндуст-
ріальної держави [8, с. 91]. Стан ринку праці України є нео-
днозначним, з однієї сторони він характеризується як роз-
балансований та малоефективний з великою кількістю
структурних дисбалансів, з іншої — як привабливий для іно-
земних інвесторів.

Зокрема національний ринок праці України є приваб-
ливим для іноземних інвесторів за рахунок високого рівня
освіти та низького рівня заробітної плати. Разом з тим, за
даними ООН індекс освіти в Україні в 2013 р. складає 0,860,
що є досить високим показником, який свідчить про висо-
кий рівень розвитку освіти в Україні порівняно з іншими
європейськими державами. Так, наприклад, у Португалії цей
показник становить 0,741, а в Іспанії та Бельгії 0,871 та 0,890
відповідно [16]. Незважаючи на високий рівень освіти вітчиз-
няний ринок праці також характеризується і низькою заро-
бітною платою та її необгрунтовано високою диференціа-
цією, що сприяє розвитку бідності населення. За станом на
1 січня 2013 р. середньомісячна заробітна плата працівників
в Україні становила 3181 грн. (мінімальна 1147 грн.), що

Таблиця 1. Динаміка ВВП на душу населення за паритетом

купівельної спроможності в різних країнах Європи, дол.

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Литва 19,087.075 16,470.076 17,193.800 20,131.680 21,382.534 22,566.043 

Угорщина 19,308.887 18,166.119 18,659.788 19,393.635 19,496.570 19,836.122 

Польща 17,481.378 17,893.326 18,796.159 19,843.233 20,561.971 21,118.302 

Латвія 17,517.574 14,717.388 15,049.852 16,544.049 18,058.050 19,094.726 

Болгарія 13,101.577 12,550.127 12,851.933 13,669.129 14,102.831 14,439.920 

Румунія 12,551.103 11,833.758 11,860.121 12,390.190 12,722.142 13,179.168 

Україна 7,261.301 6,265.314 6,627.221 7,136.174 7,295.142 7,422.131 

 
Примітка: побудовано за даними МВФ [5].

Рис. 1. Ступінь зношеності основних засобів

в Україні в 2000 — 2012 рр., %

Примітка: наведено за [7, с. 90].
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становить приблизно 300 євро. Цей показник є дуже низь-
ким у порівнянні з країнами ЄС, де мінімальна заробітна
плата становить понад 500 євро у Португалії, 750 євро в
Іспанії та Словенії, а також близько 1500 євро у Нідерлан-
дах та Бельгії [4].

До важливих проблем, що негативно впливають на
розвиток ринку праці України та перешкоджають залу-
ченню іноземних інвестицій, відносяться: приховане без-
робіття (за різними оцінками, кількість прихованих без-
робітних в Україні становить 7 млн осіб); неадекватна
структура підготовки майбутніх працівників (у 2012—2013
рр. кількість осіб, які навчалися у вищих навчальних зак-
ладах III—IV рівнів акредитації майже у 3,5 рази переви-
щує кількість осіб, які навчалися у професійно-технічних
навчальних закладах); відсутність ефективної системи
перепідготовки; низький рівень самостійної зайнятості
(30% у 2012 р.) [6].

Результативність модернізаційних реформ, пов'язаних
зі структурними перетвореннями, значною мірою залежать
від можливості їх забезпечення відповідними інвестиційни-
ми ресурсами. В світовій економічній практиці доведено, що
конкурентоспроможність економіки на макрорівні залежить
від тривалості циклу відтворення основних виробничих
фондів, а саме робочих місць та продуктивних сил суспіль-
ства, і визначається загальногосподарською ефективністю
капіталовкладень.

На думку деяких науковців, окрім негативного впливу
глобальної економічної кризи, широке залучення інвестицій
у вітчизняну економіку стримують: несприятливий інвестиц-
ійний клімат через недосконале законодавство, корупцію
тощо; нестабільність вітчизняного податкового законодав-
ства; високий податковий тиск на капітал підприємств; ба-
гатофакторна обмеженість участі інвесторів у приватизац-
ійних процесах; різні умови господарювання вітчизняних та
іноземних інвесторів; відсутність дієвої системи страхуван-
ня інвесторів; низький рівень національного інвестиційного
менеджменту; слабкість вітчизняної інвестиційної інфраст-
руктури; низька ефективність функціонування національно-
го фондового ринку [11]. На нашу думку, зазначені чинни-
ки посилюються:

1) значною тінізацією економіки, за якої значна части-
на капіталу вивозиться за кордон з метою уникнення опо-
даткування (рівень тіньової економіки в Україні за методом
"витрати населення — роздрібний товарооборот" у 2012 р.
становив 45% до офіційного ВВП) [15];

2) неефективним функціонуванням судової системи,
яка сьогодні не в змозі захистити не лише іноземних інвес-
торів, а й власних громадян;

3) відсутністю системної інвестиційної політики та дієвих
інституційних засад розвитку інвестиційної діяльності.

Негативна тенденція розвитку інвестиційних процесів
в Україні доповнюється збереженням низького рівня інно-
ваційної активності вітчизняних підприємств. На жаль,
інноваційний розвиток не став однією з основних харак-
теристик зростання вітчизняної економіки. Внесок висо-
ких технологій в економічний розвиток України складає
0,7% [12, с. 28]. Інноваційні процеси в Україні характе-
ризуються як нестійкі і такі, що нівелюються суттєвими
вадами в реалізації механізмів інноваційного розвитку
економіки. Підтвердженням цього є низькі позиції, які
посідає Україна в одному з найпопулярніших світових
рейтингів за показниками ефективності інноваційного
розвитку. Так, у рейтингу Світового економічного фору-
му за критерієм "інноваційні фактори" Україна посідає 93
місце серед 148 країн [13].

Варто відзначити, що тенденції розвитку внутрішньо-
го ринку в Україні є несприятливими. Відповідно до Звіту
про глобальну конкурентоспроможність Всесвітнього
економічного форуму за 2007—2008 рр. за індексом роз-

міру внутрішнього ринку Україна займала 27 місце серед
131 країни, а за ефективністю товарних ринків — 101 по-
зицію. Натомість в аналогічному рейтингу за 2013—2014
рр. Україна посідає відповідно 38 і 124 місця з-поміж 148
країн [13]. Це свідчить про те, що внутрішній ринок Ук-
раїни, попри його місткість і здатність виступати потуж-
ним чинником економічного зростання, продовжує втра-
чати ефективність свого функціонування. На внутрішньо-
му ринку постійно зменшується питома вага товарів і по-
слуг вітчизняного виробництва. Головними чинниками
зниження рівня ефективності функціонування внутрішнь-
ого ринку є: низький рівень конкурентоспроможності
вітчизняних товарів та послуг; невідповідність вітчизня-
них стандартів якості міжнародним та європейським зраз-
кам; невідповідність між низьким рівнем диверсифікації
пропозиції на вітчизняні товари та зростаючим попитом,
вимогами до якості, асортименту продукції; нерозви-
неність ринкової інфраструктури; неефективність держав-
ного регулювання на внутрішньому ринку; високий рівень
монополізму; суттєве зниження рівня конкуренції; неспри-
ятливі умови ведення бізнесу.

Станом на 2013 р. у світовому рейтингу Doing Business
Україна посіла 112 місце з-поміж 189 країн, що є відчутно
низьким показником у порівнянні з країнами світу (рис. 2).

Основними причинами несприятливого стану бізнес-се-
редовища на думку експертів Світового Банку в Україні є:
складна загальна ситуація в економіці (високий рівень
інфляції, дефіциту державного бюджету, негативне саль-
до платіжного балансу); неефективне фіскальне середо-
вище, що характеризується високим податковим тиском
(кількість податків в Україні становить 28 на рік; в той час
як в розвинених країнах, що входять до Організації еко-
номічного співробітництва та розвитку кількість податко-
вих відрахувань становить 12 на рік); високий рівень ко-
рупції (згідно з індексом сприйняття корупції розрахова-
ним міжнародною організацією Transparency International
від 2013 р., Україна посіла 144 місце, тоді як Болгарія —
75, Румунія — 66, Латвія — 54 місця); високими ставками
трансакційних витрат для ведення підприємницької діяль-
ності (за показником реєстрації прав власності Україна
займає 97 місце, а, для прикладу Польща — 54) [14]; не-
досконале законодавство з питань захисту прав власності
(за оцінками Світового економічного форуму за рівнем за-
хисту прав власності в 2013 р. Україна посіла 143 місце з-
поміж 148 країн) [13].

Разом з тим, необхідно відмітити, що незважаючи
на велику кількість значних структурних та сектораль-
них диспропорцій, національна економіка України во-
лодіє перевагами серед країн Європи, до яких відно-
сяться: вигідне геополітичне розташування та мож-
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Рис. 2. Позиції України та країн світу в

рейтингу умов ведення бізнесу

Примітка: наведено за [14].
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ливість ефективного використання міжнародних транс-
портних комунікацій; високий рівень забезпеченості
природними ресурсами; велика ємність практично всіх
сегментів внутрішнього ринку; високий освітній та про-
фесійний рівень населення при низькому рівні заробіт-
ної плати.

ВИСНОВКИ
Отже, національна економіка України характери-

зується великою кількістю структурних дисбалансів, які
перешкоджають її успішному розвитку. Зниження ВВП
України, високий ступінь зношеності основних засобів
та енергоємності виробництва, зростання безробіття,
низький рівень інноваційності економіки та незадовіль-
ний стан інвестиційного клімату негативно впливають на
економічне зростання України, про що свідчать її слабкі
позиції у світових рейтингах. З метою подолання згада-
них економічних проблем та підвищення конкурентосп-
роможності України на світових ринках, необхідно усп-
ішно вивільнити та зміцнити існуючі переваги національ-
ної економіки України в процесі її структурної модерні-
зації.
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На жаль, сьогодні помітним є той факт, що в умо-

вах скорочення бюджетних ресурсів в сфері науки й
технологій, Україна спрямовує державну підтримку
переважно в ті галузі, які є пріоритетними для роз-
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У науковій статті проаналізовано основні тенденції формування та реалізації інноваційного

потенціалу переробної промисловості аграрного виробництва з урахуванням специфіки функ-

ціонування галузі та державної підтримки інноваційного розвитку аграрної економіки. Аналіз

показав, що збільшення виробництва інноваційної продукції галузі не призводить до насичен-

ня нею внутрішнього ринку, а призводить до зростання її експорту. Це посилює загрози, пов'я-

зані з тим, що потреби внутрішнього ринку задовольнятимуться за рахунок нарощування імпорту

в Україну більш дешевої продукції глибокої переробки. Автори наголошують, що незважаючи

на загалом стабільну динаміку, показники інноваційної активності переробних підприємств АПВ

України значно поступаються аналогічним показникам європейських країн та надають реко-

мендації щодо підвищення рівня інноваційної активності переробних підприємств аграрної

сфери та нарощення інноваційного потенціалу галузі.

 In a scientific paper analyzes the main trends in the formation and realization of innovation potential

of the processing industry of agricultural production taking into account the specifics of the industry

and state support of innovative development of the agrarian economy. Analysis showed that the

increase in the production of innovative products in the industry, not leads to saturation of its internal

market, and leads to the growth of its exports. This reinforces the threats associated with the fact

that the needs of the domestic market will be satisfied due to increasing imports to Ukraine of cheaper

products of deep processing. The authors note that despite the overall stable dynamics of indicators

of innovation activity of the processing enterprises of AR Ukraine is significantly inferior to the
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level of innovation activity of the processing enterprises of the agrarian sector and to enhance
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витку національної економіки й національної безпе-
ки держави та характеризуються високим рівнем
інноваційних технологій та інноваційним потенціа-
лом, тобто здатними самостійно нарощувати конку-
рентоспроможність продукції та зміцнювати ринкові
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позиції на внутрішніх і світових ринках. У той час як
інші галузі потерпають від дефіциту власних фінан-
сових ресурсів та недосконалості механізмів залу-
чення інвестиційних потоків, що знижує якість інно-
ваційних розробок та активність впровадження но-
вовведень, що зумовлює актуальність дослідження
проблем фінансування інноваційної діяльності
підприємств аграрної сфери.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми залучення інвестиційних потоків в
інноваційний потенціал суб'єктів господарювання та
підвищення їх інноваційної активності протягом ос-
таннього десятиліття широко обговорюються в су-
часних наукових колах. Даному напряму досліджен-
ня приділено багато уваги у працях таких відомих на-
уковців, як: О.М. Алимова, О.І. Амоші, В.Г.Андрій-
чука, Л.М. Борщ, І.Ю. Гришової, В.М. Гейця, Т.М.
Гнатьєвой, М.Я. Дем'яненка, Собкевича О. В., Сухо-
рукова А.І., Шевченко А.В., Воробйова С.Л. Круп-
ки, І.О. Крюкової, М.Й. Маліка, Ю.О. Лупенка, Н.І.
Новікової, І.В. Федулової, Т.С. Шабатури, П.Т.Саб-
лука та інших [1—7].

Ключовим аспектом їх робіт є дослідження тео-
ретико-методологічних засад формування інновац-
ійного потенціалу, джерел і способів його фінансу-
вання у сучасних умовах розвитку економіки Украї-
ни. Проте стратегія інноваційного розвитку перероб-
ної промисловості АПВ України потребує комплек-
сного та всебічного аналізу формування та ефектив-
ності реалізації інноваційного потенціалу галузі та
резервів його нарощення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження: проаналізувати основні тен-

денції формування та реалізації інноваційного потен-
ціалу переробної промисловості аграрного вироб-
ництва з урахуванням специфіки функціонування
галузі та державної підтримки інноваційного розвит-
ку аграрної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Переробна промисловість АПВ України функці-

онує в умовах існування стійкого внутрішнього та
зовнішнього попиту на сільськогосподарську про-
дукцію, повільної окупності інвестицій та нерозви-
неної сировинної бази сільськогосподарської про-
дукції, що значно уповільнює її розвиток. Водночас,
протягом останніх років посилюється імпортоза-
лежність аграрного ринку, крім того, на функціону-
вання переробної галузі АПВ впливає загострення
конкуренції на світовому продовольчому ринку, по-
в'язане зі зростанням світової пропозиції продуктів,
про що свідчить висхідна динаміка показників індек-
су валового виробництва харчової продукції у світі,
розрахованого FAO. За таких умов ключовим чин-
ником підвищення ефективності роботи переробної
галузі АПВ та посилення конкурентоспроможності
аграрних підприємств на внутрішньому та зовнішніх
ринках є  активізація  інноваційної  діяльності
підприємств, спрямованої на підвищення якості ви-
робленої продукції.

Інноваційна активність переробних підприємств
аграрної сфери України протягом 2005—2011 рр. пе-
реважно демонструвала помірну висхідну динаміку
(табл. 1). Частка інноваційно-активних підприємств
у галузі зросла з 9,9 % у 2005 р. до 16,1 % у 2011 р.

Незважаючи на загалом стабільну динаміку, по-
казники інноваційної активності переробних під-
приємств АПВ України значно поступаються анало-
гічним показникам європейських країн. Серед країн
ЄС мінімальні показники інноваційної активності
підприємств переробної промисловості та аграрної
сфери мають Португалія (26 %) та Греція (29 %).
Країни-лідери інноваційної активності у цій галузі
мають набагато вищі показники: Нідерланди — 62 %,
Австрія — 67 %, Німеччина — 69 %, Данія — 71 %,
Ірландія — 74 % [1].

На думку експертів, ефективний розвиток галузі
на сучасному етапі можливий за умови зростання ча-
стки підприємств, що впроваджують інновації, до
рівня 40—45 %. Нині частка підприємств, що впро-

Таблиця 1. Показники інноваційної діяльності підприємств переробної промисловості АПВ

Складено та розраховано за статистичними збірниками Держстату "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" за 2007—
2011 рр.

Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Кількість інноваційно активних  

підприємств, од. 
267 243 343 309 336 352 384 

% до загальної кількості підприємств галузі 9,9 9,4 13,2 12,0 13,0 14,3 16,1 

Кількість підприємств, що впроваджували 

інновації, од. 
156 219 290 261 284 296 313 

 % до загальної кількості підприємств галузі 5,8 8,4 11,2 10,2 10,9 12,0 13,1 

Кількість підприємств, що реалізували 

інноваційну продукцію, од. 
227 198 247 226 245 239 268 

 % до загальної кількості підприємств галузі 8,4 7,6 9,5 8,8 9,4 9,7 11,2 

Обсяги реалізованої інноваційної продукції, 
млн грн. 

3574,0 3755,0 4515,9 4536,3 4912,4 4660,9 5485,3 

 % до загального обсягу реалізованої 
продукції галузі 

5,9 5,5 5,3 4,1 4,0 3,2 3,3 

Обсяги реалізованої за межі України 

інноваційної продукції, млн грн. 
642,2 481,2 471,6 811,5 880,6 1143,1 1475,6 

 % до загального обсягу реалізованої 
інноваційної продукції галузі 

18,0 12,8 10,4 17,9 17,9 24,5 26,9 

 



Інвестиції: практика та досвід № 2/201488

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ваджували інновації, є значно меншою — у 2005 р.
вона становила 5,9 %, у 2011 р. зросла до 13,1 %
[2].

На фоні незначного зростання обсягів реалізо-
ваної інноваційної продукції галузі продовжує ско-
рочуватися її частка у структурі реалізованої про-
дукції — у 2011 р. вона скоротилася на 2,6 в. п. по-
рівняно з 2005 р. і становила лише 3,3 %. Натомість,
зростає експортна орієнтація виробництва інновац-
ійної продукції, про що свідчить тенденція до зрос-
тання частки інноваційної продукції галузі, реалізо-
ваної за межі України. Так, у 2011 р. вона становила
26,9 % усієї реалізованої інноваційної продукції га-
лузі, а обсяги реалізованої за межі України іннова-
ційної продукції зросли на 129,8 % порівняно з 2005
р. Це, серед іншого, пов'язано з низьким попитом на
продукцію з високою доданою вартістю в Україні,
спричиненим низькою купівельною спроможністю
українських споживачів [3].

Збільшення виробництва інноваційної продукції
галузі не призводить до насичення нею внутрішньо-
го ринку, потенціал розширення якого вітчизняні
фахівці оцінюють на рівні 80 млрд грн., а призводить

до зростання її експорту. Це посилює загрози, по-
в'язані з тим, що потреби внутрішнього ринку задо-
вольнятимуться за рахунок нарощування імпорту в
Україну більш дешевої продукції глибокої перероб-
ки.

Підприємства аграрної сфери поступово модер-
нізують матеріально-технічну базу. Інтегральним по-
казником техніко-технологічного рівня галузі є
ступінь зношеності основних засобів (ОЗ). За цим по-
казником харчова промисловість України протягом
2005—2010 рр. демонструвала помірну позитивну
динаміку (табл. 2).

Поліпшення показників зношення основних за-
собів було спричинене нарощуванням протягом
2005—2008 рр. введених у дію нових основних за-
собів — у 2008 р. цей показник зріс майже вдвічі
порівняно з 2005 р. по галузі у цілому. Проте еко-
номічна криза 2008 р. завадила подальшому наро-
щуванню показників оновлення матеріально-техні-
чної бази підприємств через брак фінансових ре-
сурсів, і станом на 2010 р. показник введення в дію
нових основних засобів не досяг докризового рівня
2007 р.

Таблиця 3. Обсяги витрат на інноваційну діяльність у харчовій промисловості України*,

млн грн.

 2007 2008 2009 2010 2011 

Внутрішні НДР 24,9 25,9 2,4 3,4 23,0 

Зовнішні НДР 5,4 13,0 31,8 5,0 4,1 

Придбання машин, обладнання 
та програмного забезпечення 

1504,0 1231,1 888,5 509,1 784,1 

Інші зовнішні знання 10,7 4,2 12,9 15,2 1,6 

Інші 184,3 100,0 79,4 76,2 120,2 

Всього 1729,3 1374,2 1015,0 608,9 933,0 

* Розраховано за даними Держстату України "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" 2008—2011 рр. [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Таблиця 4. Фінансування інноваційної діяльності підприємств переробної промисловості АПВ

України, млн грн.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Усього 1026,4 810,9 1729,4 1374,2 1014,9 608,6 933,1 

у т. ч. за рахунок 

Власних коштів 713,8 736,3 1353,8 1020,0 951,3 532,7 867,1 

Державного бюджету 1,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Місцевих бюджетів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Позабюджетних фондів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вітчизняних інвесторів 8,3 1,4 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 

Іноземних інвесторів 97,6 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 9,4 

Кредитів 204,9 73,2 349,2 353,6 63,6 75,9 56,1 

Інших джерел 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,2 0,5 

 

Складено та розраховано за: статистичні збірники Держстату "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" за 2007—2011 рр.

Таблиця 2. Стан основних засобів у переробній промисловості

Введення в дію ОЗ, млн грн. / ступінь зношеності ОЗ, %

Складено та розраховано за статистичними бюлетенями Держстату "Основні засоби України" за 2005—2010 рр. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Вир-во харч. продуктів, напоїв 4013 / 50,7 4531 / 49,3 7392 / 47,1 8467 / 45,5 6477 / 44,8 6190 / 45,5 

М’ясна пром-сть 292 / 37,3 412 / 36,0 596 / 36,1 464 / 35,8 543 / 35,9 550 / 37,8 

Вир-во рибної продукції 43 / 39,2 82 / 36,9 147 / 427 32 / 58,1 23 / 48,5 27 / 46,7 

Перероблення овочів та фруктів 270 / 34,3 327 / 33,9 352 / 41,2 600 / 36,5 703 / 35,2 347 / 39,4 

Вир-во жирів 401 / 77,9 230 / 79,3 356 / 73,5 948 / 66,1 404 / 60,2 1283 / 55,0 

Молочна пром-сть 541 / 41,9 558 / 40,0 786 / 43,9 1246 / 42,9 729 / 45,7 661 / 47,1 

Борошномельно-круп’яна пром-сть 254 / 46,0 197 / 45,2 188 / 44,6 298 / 42,7 239 / 43,3 185 / 40,7 

Вир-во кормів для тварин 62 / 46,9 58 / 47,5 96 / 44,2 158 / 42,9 247 / 38,9 126 / 38,2 

Вир-во ін. харчових продуктів 1022 / 48,9 1089 / 47,6 1995 / 44,6 2001 / 43,9 1395 / 43,5 1607 / 44,6 
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Найменший ступінь зношеності у 2010 р. спос-
терігався у виробництві м'ясних продуктів (37,8 %).
До найбільш технологічно відсталих підгалузей тра-
диційно належать виробництво дитячого харчуван-
ня (68,3 %), виробництво олії та тваринних жирів
(55,0 %) та цукрове виробництво (50,1 %). Вико-
ристання застарілої енергоємної техніки у вироб-
ництві призводить до того, що вітчизняні підприєм-
ства споживають майже вдвічі більше енергоре-
сурсів, ніж аналогічні виробництва за кордоном, ре-
зультатом чого стає падіння конкурентоспромож-
ності вітчизняних продуктів харчування за критері-
ями ціни та якості.

Аналіз  показників  витрат на інноваційну
діяльність у харчовій промисловості свідчить про пе-
реважне спрямування підприємствами коштів на тех-
нічне переоснащення виробництва — у 2007—2011
рр. частка коштів, витрачених на придбання машин,
обладнання та програмного забезпечення, у за-
гальній структурі витрат на інноваційну діяльність пе-
ревищувала 80 % (табл. 3).

Повільна інноваційно-технологічна модернізація
підприємств переробної промисловості України по-
в'язана з неефективною структурою фінансування
інноваційної діяльності у галузі, у якій переважна
частка припадає на власні кошти підприємств (92,9
% у 2011 р.) — таблиця 4.

Іншим важливим джерелом фінансування іннова-
ційної діяльності були кредитні кошти, проте їхня ча-
стка у структурі фінансування інноваційної діяль-
ності переробної промисловості протягом 2005—
2011 рр. скоротилася з 20,0 % у 2005 р. до 6,0 % у
2011 р.

Незначними протягом досліджуваного періоду
були частки коштів вітчизняних та іноземних інвес-
торів у структурі фінансування інноваційної діяль-
ності — якщо у 2005 р. вони становили 0,8 % та 9,5
% відповідно, то, починаючи з 2006 р., практично
звелися до нуля.

Бюджетне фінансування інноваційної діяльності
протягом усього періоду практично не здійснювало-
ся. Це не відповідає світовій практиці, згідно з якою
у розвинутих країнах основним джерелом фінансу-
вання інноваційної діяльності є бюджетні кошти —
держава фінансує до половини науково-технологіч-
них витрат та від половини до двох третин витрат на
фундаментальні дослідження.

ВИСНОВКИ
Найбільш перспективні напрями інноваційного

розвитку переробних підприємств України мають
визначатися з урахуванням світових тенденцій роз-
витку галузі, внутрішнього та зовнішнього попиту на
окремі види інноваційної продукції. Аналіз світово-
го ринку інновацій у переробній промисловості
свідчить про те, що ключовими напрямами іннова-
ційного розвитку є виробництво продукції високої
якості та безпечності, розвиток виробництва орга-
нічної продукції поглибленої переробки з екологіч-
но чистої сільськогосподарської сировини, а також
виробництво біопалива з продуктів та відходів хар-
чової промисловості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фондовий ринок — це своєрідне віддзеркалення ділової

активності держави (внутрішнього економічного країни). Націо-
нальний фондовий ринок української держави на даний момент
не може забезпечити виконання свого основного завдання, а
саме: мобілізації грошових коштів задля інвестування в іннова-
ційний напрям та інші довгострокові економічні проекти. Великі
ризики на цьому ринку пов'язані з недоліками законодавчої бази
щодо захисту прав інвесторів при інвестуванні грошових коштів
у цінні папери, з порушеннями прав акціонерів, неефективною
дивідендною політикою, зосередженням торговців на неорган-
ізованому, в основному, ринку, на якому діють непрозорі пра-
вила торгівлі тощо.

Тема вдосконалення фондового ринку України залишаєть-
ся актуальною, що обумовлене значимістю розвитку національ-
ного фондового ринку України з метою акумуляції тимчасово
вільних грошових засобів та їх інвестування у реальний сектор
економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням функціонування фондового ринку, проблем-
них аспектів існування цього ринку та розробкою методів рі-
шення цих проблем займалися такі вчені: О.І. Барановський,
В.О. Поворозник [4], О.В. Собакевич [3], В.М. Шелудько та ін.
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Мета статті — аналіз динаміки показників розвитку фондо-

вого ринку України, вивчення проблем його функціонування та
визначення заходів вирішення цих проблем.
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У статті визначено поняття "фондового ринку", проаналізовано динаміку показників розвитку

фондового ринку України, серед яких співвідношення капіталізації лістингових компаній до рівня

ВВП країни, залучення інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку, обсяг

торгів на фондовому ринку, встановлено проблеми його функціонування та причини, що призвели

до теперішнього рівня розвитку ринку цінних паперів, і визначено заходи вирішення для кожної

проблеми окремо та шляхи поліпшення сучасної ситуації на ринку цінних паперів України.

 The article defined the term "stock market", analyzed the dynamics of indicators of stock market

development in Ukraine, including the ratio of capitalization of listed companies to the level of the country's

GDP, investments in the Ukrainian economy through capital market instruments , trading volume on the

stock market, some problems were the reasons for its operation and that led to the present level of

development of the securities market, and identify measures for solving each problem individually, and

ways to improve the current situation on the Ukrainian securities market.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ринок цінних паперів є частиною ринку капіталів, суть якої

полягає у здійсненні емісії, купівлі і продажу цінних паперів [1].
Прозорий та ліквідний ринок цінних паперів повинен сприяти
забезпеченню конкурентоспроможності національної економі-
ки України через акумуляцію і перерозподіл інвестиційних
коштів, утворення ефективної системи захисту прав та інтересів
інвесторів, формування коректної ринкової вартості під-
приємств, індикації загального стану економіки для всіх суб'єктів
господарювання, стимулювання розвитку системи недержавно-
го пенсійного забезпечення, мобілізація коштів для покриття
бюджетного дефіциту, фінансування державних та місцевих
цільових програм розвитку [4].

Протягом останніх років динаміка показників розвитку еко-
номіки України, а також й фондового ринку, говорить про пози-
тивні тенденції цього розвитку. Головними позитивними зміна-
ми є зростання співвідношення капіталізації до ВВП, залучення
інвестицій, ріст обсягу торгів та ін. [1].

Останнім часом не припинялись тенденції росту обсягу
торгів на фондовому ринку. Цей показник у 2012 році становив
2 530,87 млрд грн., що на 359,77 млрд грн. перевищує обсяг
виконаних договорів у 2011 році. В той час темпи росту ринку
цінних паперів були більш прогресивними порівняно з ВВП: об-
сяг торгів на фондовому ринку більше показника ВВП держави
майже у два рази. Це говорить про неспинний розвиток націо-
нальної економіки в цілому і розвиток ринку цінних паперів зок-
рема та великі темпи цього поступу.

Розвиток фондового ринку та національної фінансової си-
стеми загалом характеризується за допомогою такого показ-
ника, як співвідношення капіталізації лістингових компаній до
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рівня ВВП країни. При аналізі динаміки даного показника в Ук-
раїні, починаючи з 2008 року, коли він склав 9,0%, то варто звер-
нути увагу на те, що зросла ця цифра до 13,7%. Станом на кінець
2012 року він становив 19,66%. В 2012 році рівень капіталізації
помірно зростав, що, насамперед пов'язано із збільшенням
кількості цінних паперів емітентів, які пройшли процедуру лістин-
гу [2].

Такий показник, як обсяг залучених інвестицій в економіку
України через інструменти фондового ринку за результатами
2012 року склав 67,23 млрд грн. Цей показник останніми рока-
ми залишається стабільним [1].

Але, не дивлячись на все вищевикладене, на фондовому
ринку існує ряд проблем, що стосуються різних напрямів його
функціонування:

1. Збільшення прозорості, ліквідності, капіталізації ринку
цінних паперів.

Фондовий ринок України характеризується низьким рівнем
капіталізації, що не сприяє виконанню ним основної функції,
пов'язаної з задоволенням потреб підприємств та бюджетів
різних рівнів у довгострокових фінансових ресурсах та задово-
ленням потреб інвесторів у розміщенні ними інвестиційного ка-
піталу [3]. Надто низьким залишається рівень прозорості фон-
дового ринку. Інформація, яка розкривається учасниками рин-
ку про свою діяльність, не завжди є достатньою, актуальною та
об'єктивною.

Основною проблемою ринку боргових цінних паперів є
відсутність ефективного механізму захисту прав інвесторів,
складність процедур реструктуризації. Недосконале державне
законодавче регулювання та недостатній розвиток ринків базо-
вих інструментів призвели до фактичної відсутності ринку по-
хідних цінних паперів.

Існуюча система допуску цінних паперів іноземних емітентів
для обігу на території України та дозволу на обіг цінних паперів
українських емітентів за кордоном не дає повною мірою реалі-
зувати інвестиційний потенціал українських підприємств та за-
лучити на вітчизняний фондовий ринок інвестиційно привабливі
інструменти з іноземних ринків капіталу [4].

Можна виділити наступні заходи вирішення вищеперерахо-
ваних проблем: суттєве розширення пропозиції цінних паперів з
високими інвестиційними характеристиками; підвищення інфор-
маційної прозорості фондового ринку; сприяння розвитку та
становленню потужних національних інституційних інвесторів,
стимулювання участі роздрібних та іноземних інвесторів на фон-
довому ринку.

2. Вдосконалення та забезпечення ефективного функціо-
нування ринкової інфраструктури.

Найбільшою проблемою українського фондового ринку є
невиконання біржовим ринком своєї основної задачі, а саме
визначення справедливих цін фінансових інструментів. Недостат-
ня взаємодія регульованих ринків з депозитарною системою
України та відсутність механізмів повноцінного клірингу ство-
рюють труднощі як для учасників ринків, так і для держави за-
галом [2].

Для фондового ринку України характерною є надмірна
кількість професійних учасників. Цьому причиною є відносно
низькі "бар'єри" для отримання відповідної ліцензії. Наслідком
є те, що значна кількість торговців цінними паперами протягом
певного періоду не займаються професійною діяльністю, не
проводять будь-яких операцій з цінними паперами.

Задля вирішення цих нюансів можливі наступні заходи:
підвищення вимог до професійних учасників ринку цінних па-
перів й якості послуг, що вони надають; модернізація українсь-
кої депозитарної системи, створення ефективної системи клірин-
гу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів та консо-
лідація біржової системи фондового ринку [2].

 3. Вдосконалення регулювання та нагляду за діяльністю
фондового ринку.

На сьогоднішній день вже стало звичайним недобросовіс-
не і неналежне здійсненням окремими учасниками їх професій-
ної діяльності на фондовому ринку, що надає інвестиційному
іміджу держави дуже негативного забарвлення та є перешко-

дою на шляху формування цивілізованого економічного сере-
довища. Також більшість СРО свої зусилля спрямовують на ло-
біювання інтересів своїх членів — професійних учасників ринку
цінних паперів. В той же час кількісний ріст та якісне удоскона-
лення цього ринку обумовлюють необхідність залучення потен-
ціалу СРО для розвитку належного рівня саморегулювання.
Необхідним є:

— вдосконалення механізмів регулювання ринку цінних
паперів;

— посилення повноважень та відповідальності регуляторів;
— удосконалення порядку саморегулювання на цьому рин-

ку [3].
4. Стимулювання розвитку українського фондового ринку

за допомогою валютних та податкових важелів.
Низька конкурентоздатність українського фондового рин-

ку вимагає збільшення обсягів податкового та валютного сти-
мулювання покращення інфраструктури ринку цінних паперів,
діяльності професійних учасників фондового ринку, операцій з
цінними паперами й доходів за цими операціями.

Завдання, що стоять перед регулюючими органами на шля-
ху подолання проблем цього напряму: вдосконалення режиму
регулювання операцій з цінними паперами та фінансовими
інструментами за допомогою валютних важелів та формування
сприятливого податкового клімату для діяльності учасників рин-
ку цінних паперів [2].

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити висновок, що у сучасних умо-

вах глобалізації трансформацію національної економіки Украї-
ни гальмує низько розвинений фондовий ринок, який, як вияви-
лося, є неспроможним до забезпечення формування повноцін-
них ринкових механізмів, що обумовлено цілою низкою загроз
та проблем, що постали перед функціонуванням фондового
ринку на сучасному рівні розвитку економіки країни.

Тож узагальнені в роботі заходи щодо вдосконалення фун-
кціонування фондового ринку є необхідною складовою подаль-
шого ефективного розвитку національної економіки.
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ВСТУП
Формування інституційно-інноваційного механізму

регулювання розвитку аграрної сфери може грунтува-
тися на цільовій настанові процесу модернізації, а струк-
тура завдань, що вирішуються за допомогою даного
механізму, може бути представлена у вигляді окремих
проектів або навіть сукупності взаємопов'язаних про-
ектів, утворюючи деяку систему адекватних реакцій на
впливи зовнішнього середовища.

Механізм регулювання розвитку аграрної сфери на
всіх його рівнях досліджувався в багатьох наукових дос-
лідженнях і практичних напрацюваннях вітчизняних вче-
них-економістів у сфері агропромислового виробни-
цтва. До числа таких можна віднести: О.В.Алейнікову,
В.Г. Андрійчука, Г.В. Балабанова,П.С.Березовського,
П.І. Гайдуцького, В.М. Геєця, М.В. Гладія, Б.М. Данили-
шина, М.І. Долішного,М.Х.Корецького, О.В. Крисально-
го, І.І. Лукінова, М.Й. Маліка, П.Т. Саблука, В.В. Юрчи-
шина та інших. Але багато питань цієї проблеми, пов'я-
заних з визначенням суті, функцій, завдань та регіональ-
них особливостей регулювання аграрної сфери, детал-
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ізацією елементного складу інституційно-інноваційних
механізмів регулювання розвитку в сучасних умовах ре-
формування аграрної сфери вимагають подальшого
більш глибокого дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ
Чіткого визначення поняття "механізм державного

регулювання"на сьогодні не існує. У науковій літературі
ця категорія трактується по-різному і розглядається у
взаємозв'язку і взаємозалежності з поняттям "механізм
управління". Так, О. Ком'яков вважає, що механізм дер-
жавного регулювання необхідно розглядати як су-
купність організаційно-економічних методів та інстру-
ментів, за допомогою яких виконуються взаємопов'я-
зані функції для забезпечення безперервної, ефектив-
ної дії відповідної системи (держави) на підвищення
функціонування економіки" [1, с. 8]. Інші дослідники
доводять, що основними складовими механізму держав-
ного регулювання економіки ринкового типу є плану-
вання, програмування, структурна і податкова політи-
ка, регулювання цін [2, с. 60].
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Також відсутня одностайність поглядів вчених сто-
совно тлумачення сутності державного регулювання
аграрної сфери.

В.Г. Андрійчук під державним регулюванням аграр-
ного сектора розуміє систему економічних, фінансових,
юридично-правових, організаційних і соціальних за-
ходів, здійснюваних державою для ефективного і стаб-
ільного розвитку сільськогосподарського виробництва
та повного забезпечення населення якісним продоволь-
ством за прийнятними ринковими цінами [3, с. 57]. На
думку О.П. Зінченко, державне регулювання аграрно-
го сектору економіки є системою заходів впливу на ньо-
го з метою створення оптимальних умов розвитку [4, с.
25]. О.В. Алейнікова вважає, що під "державним регу-
люванням агропродовольчого сектора економіки" вар-
то розуміти опосередкований, тобто здійснюваний пе-
реважно економічним стимулюванням, управлінський
вплив на соціально-економічні процеси (розподіл, обмін
і споживання) як у державному, так і приватному секто-
рах аграрного сектора економіки" [5, с. 16]. М.А. Ла-
тинін вважає, що механізм державного регулювання
розвитку аграрного сектора економіки — це спосіб дій
суб'єкта регулювання, який грунтується на базових фун-
кціях і принципах, забезпечуючи за допомогою форм,
методів і засобів ефективне функціонування системи
державного регулювання для досягнення визначеної
мети та розв'язання протиріч. При цьому економічні
функції держави визначають напрями її діяльності, зав-
дання і цілі, а механізм державного регулювання забез-
печує способи їхньої реалізації [6, с. 32—33]. Відтак,
більшість трактувань базується на розумінні механізму
державного регулювання аграрного сектора як систе-
ми заходів, здійснюваних державою за допомогою виз-
начених форм і методів.

Відповідно, на нашу думку, інституційно-інновацій-
ний механізм державного регулювання розвитку аграр-
ної сфери — це інституційно-інноваційний вплив на со-
ціально-економічні процеси (розподіл, обмін і спожи-
вання) як у державному, так і приватному секторах аг-
рарної сфери, який грунтується на функціях і принци-
пах, забезпечуючи за допомогою форм, методів і за-
собів реалізацію цільових завдань розвитку.

До базових завдань органів державного регулюван-
ня розвитку аграрної сфери, на наш погляд, необхідно
віднести:

— визначення мети, завдань та моделі розвитку на
макро-, мезо- та макрорівнях аграрної сфери;

— ідентифікація регулятивних цілей та обмежень;
— формування правил співробітництва;
— координування інтересів на умовах збалансова-

ності;
— стимулювання економічних процесів;
— моніторинг виконання планових завдань і аналіз

розвитку;
— контроль.
Розглянемо сутність першого завдання, а саме: ви-

значення мети, завдань та моделі розвитку, а також спо-
соби її практичної реалізації в аграрній сфері країни.

Сьогодні згідно із Законом України "Про основні
засади державної аграрної політики на період до 2015 р."
від 18 жовтня 2005 р., № 2982-ІУ, державна аграрна
політика спрямована на досягнення таких стратегічних

цілей: гарантування продовольчої безпеки держави;
перетворення аграрного сектора на високоефективний,
конкурентоспроможний на внутрішньому та зовнішнь-
ому ринках сектор економіки держави; збереження се-
лянства як носія української ідентичності, культури і
духовності нації; комплексний розвиток сільських тери-
торій та розв'язання соціальних проблем на селі [7].

Для досягнення цілей державної аграрної політики
зазначеним вище Законом визначені такі завдання:

— розвинутий агросектор з надійним ринком збу-
ту, існуванням державного замовлення і державних інве-
стицій;

— експортно-орієнтований, багатоукладний аграр-
ний сектор з елементами концентрації, кооперації, спе-
ціалізації, де держава повинна взяти на себе питання ре-
алізації надлишкової продукції;

— аграрний сектор, який вирішує соціальні питан-
ня людей, а також забезпечений кадрами і професіона-
лами-керівниками;

— агарний сектор, який забезпечує продовольчу
безпеку держави.

У підсистему операційних цілей відповідно до вище
зазначених завдань необхідно включити:

— підвищення ефективності сільськогосподарсько-
го виробництва;

— гарантування продовольчої безпеки держави;
— забезпечення конкурентоспроможності сільсько-

господарської продукції на внутрішньому та зовнішніх
ринках;

— технічне та технологічне оновлення аграрного
виробництва;

— створення цивілізованих умов для проживання в
сільській місцевості.

До принципів, на базі яких повинен відбуватись стра-
тегічний розвиток агропромислового виробництва, не-
обхідно віднести:

— відповідальність держави за стан справ в агро-
промисловому виробництві;

— нарощування інвестиційного потенціалу та інно-
ваційності;

— спеціалізацію, кооперацію, кластеризацію та кон-
центрацію виробництва;

— використання енергозберігаючих та енергоефек-
тивних технологій;

— нарощування експортного потенціалу галузі;
— відповідність вимогам ЄАП та СОТ;
— екологізацію господарської діяльності;
— захист і підтримання належного стану навколиш-

нього природного середовища;
— спрямованість на добробут селян та їх соціаль-

ний захист;
— залучення всіх зацікавлених сторін до досягнен-

ня цілей стратегічного розвитку галузі.
Реальні модернізаційні, інноваційно-інвестиційні

зміни в аграрній сфері представляють собою не лише
безпосередньо інноваційний процес, але включають і
інноваційний потенціал, т. т. можливий динамізм систе-
ми чинників і умов, необхідних для здійснення подаль-
шого розвитку. Інноваційний потенціал по своїй суті є
дзеркальним відображенням інноваційних процесів, які
відбуваються в різних сферах національної економіки.
Проте і тепер ототожнюють його з комплексним об'єд-
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нанням наукового, інтелектуального, творчого, фінан-
сового або науково-технічного потенціалів. На наш по-
гляд, інноваційний потенціал необхідно розглядати як
сукупність матеріальних і трудових ресурсів, організа-
ційних, інформаційних і наукових складових, фінансо-
вих умов, які знаходяться в діалектичному взаємо-
зв'язку і функціонують як одне ціле, створюючи опти-
мальні умови для ефективної аграрної сфери [8, с. 68].

Інноваційний потенціал аграрної сфери забезпечує
здатність останньої до інноваційного розвитку. Він ха-
рактеризує можливості сприймати досягнення науки і
забезпечувати на цих основах постійне відтворення, тех-
нічне і технологічне переозброєння виробництва, освоє-
ння нових видів конкурентоздатної продукції, що може
задовольняти потреби споживачів. Інтенсифікація інно-
ваційної діяльності в агропромисловому виробництві
повинна сприяти росту ефекту використання ресурсної

складової і, відповідно, модернізаційного потенціалу в
цілому. Тому модернізаційний потенціал є інтегральним
поняттям виробничого і наукового потенціалів. Можна
погодитися, що в мережевій моделі руху нового знання
модернізаційний потенціал — це ядро загального по-
тенціалу організації, складовими елементами якого є ви-
робничо-технологічна, науково-технічна, фінансово-
економічна, кадрова, організаційно-управлінська служ-
ба з їх потенціалами.

Спираючись на існуючу точку зору про необхідність
розробки механізму активізації інноваційної діяльності
в аграрній сфері в руслі державної політики інновацій-
ного розвитку, сформовано концептуальну модель ре-
гулювання розвитку аграрної сфери (рис. 1), яка охоп-
лює систему взаємодії заходів, спрямованих на активі-
зацію і накопичення інноваційного потенціалу аграрної
сфери. Отже, державний вплив на інноваційний потен-

Рис. 1. Концептуальна модель інституційно-інноваційного регулювання розвитку

аграрної сфери
Джерело: розроблено автором.
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ціал аграрної сфери має носити інтегрований характер,
що передбачає організаційно-економічне і техніко-
технологічне оновлення агропромислового виробниц-
тва; на базі розроблених принципів дії державної
інноваційної політики на відтворення інноваційного
потенціалу аграрної сфери, що дозволяють реалізу-
вати інтегрований підхід до розвитку сільського гос-
подарства, а також конкурентоспроможності видів
економічної діяльності і регіону для підвищення по-
питу на кваліфіковані кадри, результати НДДКР,
новітні техніку і технології. В даному контексті мож-
на визначити модернізаційний механізм регулюван-
ня розвитку аграрної сфери як комплексне поєднан-
ня елементів, принципів, суб'єктів, об'єктів, інстру-
ментів регулювання, що активізують таку організац-
ійно-інституціональну та економічну діяльність, яка
трансформує застарілі організаційно-технологічні
усталини виробничої структури з метою підвищення
рівня результативності аграрної сфери та конкурен-
тоспроможності її продукції.

З позицій реалізації інноваційного механізму важ-
ливим є уточнення спрямованості його складових та
функціонального навантаження елементів.

Так, для підвищення ефективності використання
наукового потенціалу НААН, на думку вчених, потрібно
удосконалення її діяльності, поряд з іншими, у напрямі:

— структурної перебудови системи НААН, створен-
ня інтегрованої з науково-дослідною мережею НААН
інноваційної інфраструктури і корпоратизації науково-
інноваційних стосунків;

— створення системи капіталізації і комерціалізації
об'єктів прав інтелектуальної власності науково-дослі-
дних установ, авторів науково-інноваційних досягнень
[9, с. 8—12].

Стає усе більш очевидним, що саме регіональний
масштаб є найбільш прийнятним для розгортання
плідної інноваційної діяльності, оскільки її передумо-
вою є локалізація різних інноваційних структур. Фор-
мування і функціонування ринку інновацій вимагає ціло-
го ряду інститутів забезпечення, до яких належать
освітні установи, інформаційна мережа, Земельний банк
і центри впровадження технологій.

Велике значення для розвитку сільськогосподарсь-
кого виробництва має інше джерело фінансового забез-
печення — державна підтримка. Основною її формою
є субсидування у вигляді дотацій і компенсацій, здійсню-
ване нині, як з державного, так і регіонального бюдже-
ту. Отже, в третіх: державна підтримка в сучасних умо-
вах потрібна як гарантія збереження і росту виробни-
чого потенціалу реально функціонуючого великого
сільськогосподарського виробництва.

Головні напрями державного регулювання еконо-
мічних стосунків в агропромисловому виробництві по-
лягають: в стратегічному управлінні, довгостроковому
прогнозуванні, що визначає основні тенденції економі-
чного розвитку аграрного сектора на досить тривалий
період і виявленні можливих моментів майбутніх роз-
ривів в цих тенденціях на основі поетапного формуван-
ня і розвитку ринків продовольства; у розробці страте-
гічних концепцій по використанню і розвитку ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система регулювання ринку 

Державне 

регулювання 

Ринковий механізм Інтегровані науково-виробничі об'єднання 

Стратегічне 
управління 

   Внутрішньовиробниче   регулювання попит 

Внутрішньовиробничі 
економічні відносини 

маркетинг пропозиція 
Програмне 

 регулювання 

Способи реалізації 
прав на власність 

комплексне 
вивчення ринку 

 

конкуренція 

Цінове 
регулювання ціна 

Фінансове- 
кредитне 

регулювання 

Взаємовідносини в 

структурних 

підрозділах 

Вибір стратегії 
маркетингу 

інфраструктура 

Регулювання цін на 
продукцію і послуги 

   планування 
   виробництва 

Податкове 
регулювання просування 

продукції 
Антимонопольне 
регулювання 

Організація 
виробництва і оплата 

праці 

страхування Організація 

регулювання 

Протекціо-
нізм 

 

Регулювання 
якості 
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агропромислового виробництва (земельних, трудових і
фінансових) в загальній системі економічного зростан-
ня; у визначенні конкретних цілей розвитку агропромис-
лового виробництва з використанням засобів їх досяг-
нення на основі бізнес-планування і інноваційно-інвес-
тиційних проектів.

 Державна підтримка сільських товаровиробників є
невід'ємною частиною складної системи державного
регулювання аграрної сфери в ринкових умовах (рис.
2).

При цьому завдання державного регулювання
полягає, по-перше, щоб не допустити високого
рівня цінової інфляції і, по-друге, забезпечити не-
обхідну доходність сільськогосподарського вироб-
ництва.

Система впливає на попит і пропозицію сільськогос-
подарських товарів, міжгалузевий обмін в аграрній
сфері з метою створення рівних умов для отримання
доходів, соціальний розвиток села, поліпшенні приро-
доохорони при поетапному переході від системи дер-
жавної підтримки агропромислового виробництва, орі-
єнтованої в основному на дотування виробництва, ком-
пенсацію виробничих витрат і централізоване кредиту-
вання, що склалася, до системи, що передбачає держав-
не стратегічне управління, програмно-цільову, виборчу
підтримку доходів товаровиробника, розвиток ринко-
вий інфраструктура, інтегровану форму господарюван-
ня, вдосконалення системи кредитування, стимулюван-
ня попиту на сільськогосподарську продукцію і продо-
вольство.

ВИСНОВКИ
Уточнено сутнісне трактування інституційно-іннова-

ційного механізму розвитку агарної сфери як інститу-
ційно-інноваційний вплив на соціально-економічні про-
цеси (розподіл, обмін і споживання) як у державному,
так і приватному секторах аграрної сфери, який грун-
тується на функціях і принципах, забезпечуючи за до-
помогою форм, методів і засобів реалізацію цільових
завдань розвитку.

Спираючись на існуючу точку зору про необхідність
розробки механізму активізації інноваційної діяльності
в аграрній сфері в руслі державної політики інновацій-
ного розвитку, сформовано концептуальну модель ре-
гулювання розвитку аграрної сфери, яка охоплює сис-
тему взаємодії заходів, спрямованих на активізацію і
накопичення інноваційного потенціалу аграрної сфери.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Національний банк є юридичною особою, на яку впли-

вають, насамперед, фінансові та економічні чинники. Серед
останніх подій в світі найбільшою загрозою для економіки
країни стала глибока банківська криза 2008—2009 рр., яка
суттєво вплинула і на Національний банк України. Саме на-
слідки цієї кризи і є основною проблемою сучасності.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілі статті: дослідити фінансовий стан Національного

банку України на сьогодні за допомогою показників рента-
бельності; проаналізувати наслідки зовнішньої фінансової
кризи для банківського сектору; оцінити ефективність діяль-
ності Національного банку України за останні 5 років.

Національний банк України (далі НБУ) є центральним
банком України, особливим центральним органом держав-
ного управління, юридичний статус, завдання, функції, по-
вноваження і принципи організації якого визначаються Кон-
ституцією України, Законом України "Про Національний
банк України" та іншими законами України.

Національний банк є економічно самостійним органом,
який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах
затвердженого кошторису, а у визначених Законом Украї-
ни "Про Національний банк України" випадках — також за
рахунок Державного бюджету України.

Національний банк є юридичною особою, має відокрем-
лене майно, що є об'єктом права державної власності і пе-
ребуває у його повному господарському віданні.

Національний банк щорічно складає кошторис доходів
та витрат, який повинен забезпечувати виконання Національ-
ним банком його функцій, установлених Конституцією Ук-
раїни та Законом України "Про Національний банк Украї-
ни". Національний банк включає до кошторису доходів та
витрат прогнозовані доходи, а також прогнозовані витрати,
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в тому числі амортизаційні відрахування, резерви під знеці-
нення активів та інвестиції, що спрямовуються на забезпе-
чення діяльності Національного банку. Національний банк
відображає доходи та витрати, визначає прибуток (збитки)
та складає фінансову звітність відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності.

Національний банк здійснює розподіл прибутку до роз-
поділу після підтвердження зовнішнім аудитом та затверд-
ження Радою Національного банку річного фінансового
звіту у такому співвідношенні:

— 50 відсотків прибутку до розподілу спрямовується до
загальних резервів та інших резервів Національного банку.
Відрахування до загальних резервів проводяться поки сума
загальних резервів не дорівнюватиме 10 відсоткам обсягу
грошово-кредитних зобов'язань Національного банку;

— 50 відсотків прибутку до розподілу перераховується
до Державного бюджету України наступного за звітним року.

Після формування загальних резервів у розмірі, передба-
ченому частиною п'ятою статті 5-1 Закону України "Про Націо-
нальний банк України" прибуток до розподілу підлягає перера-
хуванню до Державного бюджету України у повному обсязі.

Відповідно до Конституції України основною функцією
Національного банку є забезпечення стабільності грошової
одиниці України. При виконанні своєї основної функції На-
ціональний банк має виходити із пріоритетності досягнення
та підтримки цінової стабільності в державі.

Національний банк у межах своїх повноважень сприяє
стабільності банківської системи за умови, що це не пере-
шкоджає досягненню цінової стабільності.

Національний банк також сприяє додержанню стійких
темпів економічного зростання та підтримуює економічну
політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не пе-
решкоджає досягненню цінової стабільності та стабільності
банківської системи.
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Розглянувши основні
функції НБУ слід, перш за все,
визначити фінансовий стан са-
мого Національного банку на
сьогодні, з метою вивчення
можливостей повноцінного
виконання покладених на ньо-
го функцій.

Показники рентабельності — основні
індикатори фінансового стану юридичної
особи. Але головне при проведенні фінан-
сового аналізу не розрахунок показників, а
вміння інтерпретувати отримані результати і
використовувати їх для оптимізації економі-
чних і фінансових процесів.

Показники рентабельності дозволяють
оцінити ефективність діяльності суб'єкта господарювання.

Рентабельність — відносний показник економічної
ефективності, який відображає рівень ефективності вико-
ристання ресурсів і капіталу банку. Коефіцієнт рентабель-
ності розраховується як відношення операційного прибут-
ку до активів, ресурсів або потоків, що її формують. Рента-
бельність може бути виражена показниками прибутку в роз-
рахунку на одиницю вкладених коштів або показниками
прибутку, що міститься в кожній одержаній грошовій оди-
ниці. Основними показниками, що характеризують рента-
бельність банківської діяльності, є ROA, ROE.

ROA (Return on Assets) — показник рентабельності ви-
користання активів банку. Розраховується як відношення
прибутку банку після оподаткування на звітну дату до се-
редньої вартості використовуваних банком активів за відпо-
відний період і виражається у процентах.

ROE (Return on Equity) — показник рентабельності ви-
користання статутного капіталу банку. Розраховується як
відношення прибутку банку після оподаткування на звітну
дату до середньої вартості балансового капіталу за відпов-
ідний період і виражається у процентах.

За даними офіційного сайту Національного банку Ук-
раїни сформуємо таблиці та проведемо порівняльний
аналіз за останні п'ять років основних показників, що ха-
рактеризують рентабельність банківської діяльності (ROE,
ROA) (табл. 1).

Для розрахунку і аналізу ROE, ROA сформуємо табли-
цю відповідно до вимог (табл. 2).

Згідно нормативів розраховуємо показники рентабель-
ності НБУ за останні п'ять років (табл. 3).

Отже, провівши розрахунки помічаємо, що глибока бан-
ківська криза 2008 — 2009 рр. не пройшла безслідно для
Національного банку України. Про це яскраво свідчать ве-
ликі від'ємні значення у 2009 році ∆ ROA і ∆ ROЕ, тобто у
2009 р. НБУ спрацював набагато гірше ніж у 2008 р. Резуль-
тати 2011 року показують, що банк ще не повністю оговтав-
ся після кризи. Але вже у 2012 році спостерігається тенден-
ція до зростання прибутковості активів так і прибутковості
власного капіталу.

Показники рентабельності у 2012 році як основні інди-
катори фінансового стану суб'єкта господарювання, пере-
вищують значення показників за попередні роки (показник
ROA зріс на 48 %, в порівняні з 2011 р., а прибутковість
власного капіталу зросла майже на 65%) і сягнули макси-
мальних значень в порівнянні з усіма досліджуваними пері-
одами. Це свідчить про правильну фінансову політику На-
ціонального банку України в післякризовий період.

НБУ є особливим центральним органом державного
управління, але при цьому він також є юридичною особою,
що дає нам право не тільки отримувати результати про ви-
конання, чи не виконання завдань, функції та повноважень
покладених на Національний банк, а й досліджувати та ана-
лізувати його фінансовий стан та вплив економічних чинників

на нього. Прибутковість власного капіталу та прибутковість
активів є лише частиною фінансового аналізу діяльності
суб'єкта господарювання. І саме це дає нам перспективи на
подальші дослідження.

Література:
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верхов-

ної Ради України 28 червня 1996 року. — К.: Україна, 1996.
2. Закон України "Про Національний банк України" вiд

20.05.1999 № 679-XIV (із змінами і доповненнями).
3. Банківська енциклопедія / С.Г.Арбузов, Ю.В. Колобов,

В.І. Міщенко, С.В.Науменкова. — К.: Центр наукових дослід-
жень Національного банку України: Знання, 2011. — 504 с.

4. Банківська справа: підручник для студ. вищ. навч.
закл. / Лютий І.О., Криклій А.С., Міщенко В.І. та ін. — За
заг. ред. І.О. Лютого. — К.: Видавничо-поліграфічний центр
"Київський університет", 2009. — 384 с.

5. Версаль Н.І. Основи банківського менеджменту:
практикум: навч. посіб. / Н.І. Версаль. — К.: Фітосоціоцентр,
2013. — 184 с.

6. Офіційний сайт Національного банку України http:/
/www.bank.gov.ua

References:
1. The Constitution of Ukraine (1996), The Law of Ukraine

"On the National bank of Ukraine"", available at: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80 (Accessed 03 December 2013).

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of
Ukraine "On the National Bank of Ukraine", available at: http:/
/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (Accessed 03
December 2013)

3. Arbuzov, S.G. Kolobov, U.V. Mishchenko, V.I. and
Naumenkova, S.V. (2011), Bankivska entsyklopediya [The
banking encyclopedia], Tsentr naukovykh doslidzhen"
Natsional"nogo banku Ukrainy Znannya, Kyiv, Ukraine

4. Lyutyy, I.O. Krykliy, A.S. and Mishchenko, V.I. (2009),
Bankivs"ka sprava [The banking],Vydavnycho-poligrafichnyy
tsentr "Kyivskyy universytet", Kyiv, Ukraine

5. Versal, N.I. (2013), Osnovy bankivskogo menedgmentu
[The foundations of the banking management], Fito-
Sotsiotsentr, Kyiv, Ukraine

6. The official site of the NBU, available at: http://
www.bank.gov.ua
Стаття надійшла до редакції 08.12.2013 р.

Таблиця 1. Окремі дані фінансової звітності НБУ, млн грн.

Таблиця 2. Окремі дані фінансової звітності НБУ

для розрахунку ROE, ROA, млн грн.

Таблиця 3. Показники рентабельності НБУ

(ROE, ROA), %



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

99

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання ефективність

діяльності будь-якого підприємства оцінюється шляхом
зіставлення доходу, отриманого в результаті діяльності
такого підприємства та витрат, які були понесені для
його отримання.

Але на сьогодні, не дивлячись на значущість даної
категорії, думки вчених щодо трактування сутності ви-
трат розходяться, через що виникають суперечності у
визначенні досліджуваної категорії. Складність дефі-
ніції "витрати" виникає через два підходи тлумачення її
сутності: з точки зору фінансового і управлінського
обліку. Управлінський облік ставить перед собою шир-
ше коло завдань і тому зростає кількість ознак за яки-
ми здійснюється класифікація витрат. Оскільки саме
класифікація витрат дає можливість правильно їх відоб-
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разити в фінансовому обліку та вирішити найрізно-
манітніші завдання управлінського обліку, то виникає
необхідність виокремити найбільш важливі напрями та
ознаки класифікації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тема "витрати" була і залишається досить популяр-
ною серед вітчизняних і зарубіжних вчених, підтверд-
женням цього є величезна кількість наукових праць,
присвячених цій тематиці. Окремо варто відзначити вче-
них, які зробили значний внесок у вивченні даної теми,
це: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, І.Д. Фаріон, Г.В. Рос-
товська, В. Б. Івашкевич, Л.М. Чернелевський, Г.Г. Осад-
ча, А.М. Турило, М.Ф. Огійчук, Л.В. Нападовська,
Є.В. Мних, В.П. Савчук, С.А. Котляров, Т.М. Писарен-
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ко, Дон Р. Хенсен, І. А. Бланк та ін. Вчені, не зважаючи
на значні досягнення як в теоретичній так і практичній
стороні вивчення витрат, так і не дійшли згоди щодо
визначення сутності категорії "витрати". Також недо-
статньо уваги приділено дослідженню мети класифікації
витрат в фінансовому та управлінському обліках.

ЦІЛІ СТАТТІ
Основними цілями статті є дослідження сутності

поняття "витрати" з точки зору існуючих підходів, а та-
кож систематизація ознак і напрямів класифікації ви-
трат щодо цілей фінансового та управлінського обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Роль витрат в діяльності підприємства і в економіці

загалом важко переоцінити. На міжнародному рівні ви-
трати визначають галузеву специфікацію країн, є по-
казником співставлення і порівняння. На рівні підприє-
мства витрати служать нижньої межею ціноутворення і
здійснюють вирішальний вплив на фінансовий резуль-
тат діяльності підприємства.

Витрати в бухгалтерсь-
кому розумінні відрізняють-
ся від витрат в загальноеко-
номічному тлумаченні. Тому
варто виокремити два підхо-
ди трактування поняття "ви-
трати":

1) управлінський підхід
(з точки зору економічної
теорії);

2) бухгалтерський підхід
(з точки зору потреб бухгал-
терського обліку), які мають
суттєві відмінності. Спро-
буємо систематизувати дже-
рела за двома підходами в
таблиці 1.

Бутинець Ф.Ф. вважає,
що під економічними витра-
тами розуміють "затрати
втрачених можливостей",
тобто суму грошей, яку мож-
на отримати при найбільш
вигідному з усіх можливих
альтернативних варіантів
використання ресурсів. Та-
ким чином, економічні ви-
трати будь-якого ресурсу,
обраного для виробництва
продукції, дорівнюють його
вартості за найкращого з
усіх можливих варіантів ви-
користання. Поняття еконо-
мічних витрат обумовлене
обмеженістю ресурсів по-
рівняно з кількістю варіантів
їх використання. З бухгал-
терської точки зору, витра-
ти — це тільки конкретні
витрати ресурсів [15, с. 622].

Ростовська Г.В. ж гово-
рить, що відповідно до бухгалтерського підходу до вит-
рат відноситься фактично сплачена певна сума грошо-
вих коштів, яка була витрачена задля залучення еконо-
мічних ресурсів з ціллю здійснення підприємницької
діяльності. В свою чергу з точки зору управлінського
підходу окрім явних витрат, що враховуються у бухгал-
терській звітності, потрібно враховувати ще і неявні (аль-
тернативні) витрати, що допомагає керівництву підприє-
мства приймати ефективні управлінські рішення [16, с.
270].

Існування явних і неявних витрат, про які йдеться
вище К.Р. Макконел пояснює наявністю різних способів
використання ресурсів. Застосування деякої кількості
ресурсів для виробництва будь-якого товару означає
відмову від інших виробничих можливостей. І саме тому
альтернативні витрати будь-якого ресурсу, що викори-
стовується для виробництва товару, дорівнюють його
вартості, або цінності, за найкращого з усіх можливих
варіантів застосування [17, с. 477].

Підсумовуючи, варто зазначити, що бухгалтерсь-
кий фінансовий облік в Україні законодавчо регла-

Таблиця1. Методичні підходи до трактування дефініції "витрати"

Автори Визначення поняття «витрати» 

Б
ух
га
лт
ер
сь
ки
й 
пі
дх
ід

 

П(С)БО 16 

«Витрати» [1, п.6] 

Зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводять до 

зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення 
власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за 
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені 

МСФЗ [2, п. 4.25] Зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, 
результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, 
пов'язаного з виплатами учасникам 

ПКУ [3, п. 14.1.27] Сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або 

нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської 
діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення 
економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, 
внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником) 

В.Б. Івашкевич  

[4, с 16] 
Відтік або інше використання активів і (або) виникнення кредиторської  
заборгованості в результаті відвантаження або виробництва товарів,  

надання послуг або здійснення інших операцій, які є основою діяльності 
господарюючого суб’єкта  

А.М. Стельмащук, 

П.С. Смоленюк  

[5, с. 269] 

Зменшення економічних вигід у вигляді вибуття (використання) активів або 

збільшення зобов’язань, що веде до зменшення капіталу (за винятком 

розподілу між власниками) 

Є. В. Мних [6, с. 392]  Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 

зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 

власниками).  

Г.І. Кіндрацька,  
М.С. Білик,  

А.Г. Загородній  

[7, с. 272 ] 

Сукупність витрат живої та уречевленої праці для здійснення поточної 
господарської діяльності підприємства, а за натурально-речовим складом – 

спожита частина матеріальних, трудових та фінансових ресурсів 

У
пр
ав
лі
нс
ьк
ий

 п
ід
хі
д 

Дон Р. Хенсен, 

Меріен М. Моувен, 

Небіл С. Еліас,  
Девід У. Сєнков 

[8, с. 39] 

Пожертва грішми або грошовими еквівалентами за товари та послуги, від 

яких очікується, що вони принесуть поточну чи майбутню вигоду для 
організації 

С.А.Котляров  

[9, с. 15] 

Вартість ресурсів (матеріальних та трудових), які використовуються для  

виробництва продукції, отримання прибутку чи досягнення іншої мети  

організації  
М.Г. Грещак,  

О.С. Коцюба [10, с 16] 

Обсяг використаних ресурсів підприємства у грошовому вимірюванні для 
досягнення певної мети 

А.М. Турило,  

Ю.Б. Кравчук, 

А.А.Турило [11,с. 9] 

Вартісне вираження абсолютної величини застосовано-спожитих  

ресурсів, необхідних для здійснення виробничо-господарської діяльності  
підприємства і досягнення ним поставленої мети 

І.Д. Фаріон,  

Т.М. Писаренко [12] 

Обсяг реально спожитих ресурсів чи коштів у процесі виробничої, 
фінансової, інвестиційної діяльності 

Л.Г. Цимбалюк,  

Н.П. Скригун [13, с. 7] 

Грошовий вираз використання ресурсів (факторів виробництва) 
 

І.А. Бланк [14, с. 85] Виражені в грошовій формі поточні витрати трудових, матеріальних,  

фінансових і інших видів ресурсів на виробництво продукції  
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ментований і тому варто керуватися визначенням да-
ним П(С)БО 16. Фінансовий облік описує минулі події,
тобто ті, які вже сталися і на підтвердження яких скла-
дені первинні документи. За даного підходу, момен-
том відображення витрат є зменшення активів або
збільшення зобов'язань. Як зазначають Л.М. Черне-
левський та Г.Г. Осадча, основним завдання фінансо-
вого обліку є відображення минулих витрат та форму-
вання фактичної собівартості продукції [18, с. 29]. Тоб-
то вчені акцентують увагу саме на виробничому харак-
тері витрат.

Такої ж думки дотримується В.Б. Івашкевич, під-
креслюючи, що зменшення активів або збільшення зо-
бов'язань відбувається у зв'язку з виробництвом і по-
стачанням товарів або наданням послуг, тобто в про-
цесі основної діяльності підприємства.

Управлінський облік не є обов'язковим для госпо-
дарюючих суб'єктів нашої держави і трактування витрат
за даного підходу ставить собі за мету розкриття загаль-
ноекономічного змісту категорії. Вчені звертають ува-
гу на грошовий характер витрат, при чому деякі з них
(Турило А.М., Бланк І.А. ) ціллю здійснення витрат вва-
жають виробництво продукції або хоча б здійснення
основної виробничо-господарської діяльності задля
отримання прибутку, що є логічним. Котляров С.А.
ціллю витрат вважає отримання прибутку чи досягнен-
ня іншої мети організації. А от інші автори (Грещак М.Г.,
Коцюба О.С.) є ще лаконічнішими і стверджують не-
обхідність витрат як спосіб досягнення певних цілей чи
мети. Часом виникнення витрат за даного підходу прий-
нято вважати момент реального споживання ресурсів,
виконаних робіт чи послуг.

Для прийняття управлінських рішень використо-
вується історична інформація, але його основним зав-
данням є прогнозування наслідків майбутніх операцій.
Система управлінського обліку акумулює та системати-
зує інформацію минулих і майбутніх подій про витрати
за видами діяльності і центрами відповідальності. Управ-
лінські рішення приймаються на рівні одного виробу,
партій виробів, окремого виробничого процесу тощо.
Інформація управлінського обліку є більш деталізова-
ною. Отже, необхідна додаткова інформація про вит-
рати, а відповідно і поглиблена класифікація витрат [18,
с. 29].

Класифікація витрат — це поділ витрат на економі-
чно однорідні групи з метою планування, обліку і ана-
лізу. В основу класифікації витрат покладено принцип:
різні витрати для різних цілей [19, с. 881], тобто мета з
якою здійснюють класифікацію, визначає її методику
та склад окремих груп витрат [20, с. 35]. І чим більше
виділено ознак класифікації витрат, тим вищий ступінь
їх пізнання. Що стосується напрямів класифікації витрат
в фінансовому обліку, то найважливіші з них прописані
в П(С)БО16. Це поділ витрат:

1) за видами (за економічними елементами), сюди
входять матеріальні затрати, витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші
операційні витрати;

2) за способом перенесення вартості на продукцію:
прямі та непрямі витрати. Витрати на виробництво кон-
кретного виду продукції, які безпосередньо включають-
ся до її собівартості економічно доцільним шляхом, тоб-

то на підставі первинних документів без додаткового
розподілу, називаються прямими. Непрямі витрати —
це витрати на виробництво, які не можуть бути відне-
сені безпосередньо до конкретного об'єкту витрат еко-
номічно доцільним шляхом, а тому потребують розпо-
ділу.

3) за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень
витрат: постійні та змінні. До постійних відносять вит-
рати, величина яких не змінюється або майже не змі-
нюється (умовно-постійні витрати) при зміні обсягу ви-
робництва. Постійні витрати поділяються на розподілені
(ті, що можна розподілити між виробами і які входять
до виробничої собівартості) та нерозподілені (відно-
сяться на витрати періоду). Змінними називаються вит-
рати, величина яких змінюється пропорційно зміні об-
сягу виробництва. Звідси розмір цих витрат на кожну
одиницю продукції залишається незмінним. Розрізня-
ють такі залежності між змінними витратами та обся-
гом виробництва: прямолінійну, прогресивну та депре-
сивну. Коли обсяги виробництва зростають тими ж тем-
пами, що й змінні витрати, то така залежність називаєть-
ся пропорційною (прямолінійною). Якщо обсяги вироб-
ництва зростають швидшими темпами від змінних ви-
трат, то така залежність є прогресивною, а якщо навпа-
ки — депресивною;

4) за видами діяльності: витрати звичайної діяль-
ності, яка в свою чергу поділяється на витрати опера-
ційної (витрати основної та іншої операційної діяль-
ності), фінансової та інвестиційної діяльності та надзви-
чайної.

Також в економічній літературі розглядаються інші
класифікаційні ознаки, які вважаються традиційними,
розглянемо їх:

— Стосовно виробничого процесу: основні, на-
кладні.

— За єдністю складу: одноелементні, комплексні.
— За доцільністю витрачання: продуктивні, непро-

дуктивні.
— За календарним періодом: поточні, довгостро-

кові,одноразові.
— За видами витрат: за економічними елементами,

за статтями калькуляції.
— За відношенням до собівартості: витрати на про-

дукцію, витрати періоду.
— За місцем виникнення: витрати виробництва,

цеху, дільниці, служби тощо.
— За видами продукції (робіт, послуг): витрати на

вироби, типові представники виробів, групи однорідних
виробів, одноразові замовлення, напівфабрикати, ва-
лову, товарну, реалізовану продукцію.

В управлінському обліку більшість вітчизняних і за-
рубіжних вчених (Огійчук М.Ф, Корецький М.Х., Вахру-
шина М.А, Голов С.Ф., Друрі К.) виділяють три напрями
класифікації, що наведені в таблиці 2.

Вичерпані (спожиті) витрати — це збільшення зо-
бов'язань або зменшення активів у процесі поточної
діяльності для отримання доходу звітного періоду. Не-
вичерпані (неспожиті) витрати передбачають отриман-
ня доходу або іншої вигоди в майбутньому періоді. Не-
вичерпані витрати знаходять своє відображення в ак-
тиві Балансу, а вичерпані — в Звіті про фінансові ре-
зультати.
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Витрати на продукцію — це витрати пов'язані з ви-
робництвом, які утворюють виробничу собівартість про-
дукції. До них відповідно П(С)БО 16 відносяться прямі
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші
прямі витрати і загальновиробничі витрати. Витрати на
обліковий період — це витрати, що не включаються до
виробничої собівартості і розглядаються як витрати того
періоду, в якому вони були здійснені. До них відносять
адміністративні витрати, витрати на збут та інші опе-
раційні витрати.

Основні витрати — це сукупність прямих витрат на
виробництво продукції. Накладні витрати доцільно роз-
діляти на виробничі, що разом з основними включають-
ся до виробничої собівартості та невиробничі — витра-
ти на управління підприємством та на збут, які в управл-
інському обліку розподіляються між видами продукції
для визначення повної собівартості, ціни, а також рен-
табельності реалізованої продукції [18, с. 31].

Одноелементні витрати включають економічно од-
норідні витрати, які не поділяються на різні компонен-
ти, незалежно від їх місця і цільового призначення (си-
ровина, матеріали, паливо, енергія, заробітна плата
тощо). На цьому принципі побудована класифікація ви-
трат за економічними елементами. Комплексні витрати
складаються з декількох економічних елементів. Харак-
терним прикладом статті комплексних витрат є загаль-
новиробничі витрати, які включають практично всі еко-
номічні елементи [15, с. 624].

Продуктивні витрати — це витрати, що передбачені
технологією та організацією виробництва. Непродук-
тивні витрати є не обов'язкові і виникають в результаті
недоліків організації виробництва, порушення техно-
логії тощо.

 Релевантні витрати — це ті витрати, що можуть бути
змінені внаслідок прийняття управлінського рішення.
Нерелевантні витрати не залежать від прийняття управ-
лінського рішення.

Маржинальні витрати — це витрати на виробницт-
во(чи реалізацію) додаткової одиниці продукції. Середні
витрати — це загальні витрати на виробництво, поділені
на загальну кількість одиниць продукції.

Дійсні витрати — це витрати, які вимагають сплати
грошей чи зменшення ін. активів або збільшення зобо-
в'язань. Можливі витрати (втрати) — це вигода, яка втра-
чається, коли вибір одного напряму дії вимагає відмо-
витись від альтернативного рішення [18, с. 33].

Контрольовані витрати — це витрати, які менеджер
може безпосередньо контролювати або справляти на
них вплив, неконтрольовані — ті на які менеджер не
може жодним чином вплинути.

В бухгалтерському обліку, відповідно до його цілей,
на нашу думку, найбільш важливе значення має поділ
витрат за видами діяльності та за видами витрат (еле-

ментами, статтями кальку-
ляції), що дає потрібну і до-
статню інформацію як для
облікових потреб (правиль-
не відображення на рахун-
ках), так і для формування
звітності.

Управлінський облік, по-
кликаний якомога ефектив-

ніше планувати майбутню діяльність, надзвичайно різно-
бічний і важко виокремити з уже відібраних і наведених
вище класифікацій найважливіші.

ВИСНОВКИ
Як бачимо, для визначення сутності витрат в еко-

номічній літературі розглядають два підходи: трактуван-
ня з точки зору загальної економічної теорії (управлі-
нський підхід), та відповідно потреб бухгалтерського
обліку. Бухгалтерське трактування терміну розкриває
економічні наслідки здійснення витрат: зменшення ак-
тивів, або збільшення зобов'язань, що призводять до
зменшення власного капіталу. Бухгалтерські витрати
визнаються лише коли є їх документальне підтверджен-
ня і прив'язані до певної дати. Визнання витрат з точки
зору економічної теорії супроводжується вибуттям
коштів або витрачанням ресурсів підприємства, що не
залежить від дати виникнення зобов'язань. У межах
обох підходів, існують різні трактування поняття, які
мають деякі вагомі відмінності. На сьогодні є законо-
давчо закріплене визначення, відповідно бухгалтерсь-
кого підходу, яке дає нам П(С)БО 16 "Витрати", згідно
з яким, витрати — це зменшення активів, або збільшен-
ня зобов'язань, що призводять до зменшення власного
капіталу підприємства (за винятком зменшення власно-
го капіталу внаслідок його вилучення або розподілу
власниками) за умови, що ці витрати можуть бути дос-
товірно оцінені. Саме це визначення має юридичну силу
на території України, є адаптованим до вимог нашого
законодавства і є основним для застосування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цільові програми є одним з найважливіших засобів

реалізації структурної, науково-технічної та інновацій-
ної політики держави, активного впливу на її соціально-
економічний розвиток. Вони зосереджені на реалізації
великомасштабних, найбільш важливих для держави
інвестиційних, науково-технічних та інноваційних про-
ектів, спрямованих на вирішення системних проблем, що
входять до сфери компетенції державних органів вико-
навчої влади.

Останнім часом все більше державних організацій
України намагаються застосовувати проектний підхід до
своєї діяльності і зіштовхуються зі складністю адаптації
інструментів проектного менеджменту до українського
державного управління сучасного стану та нестачею
методологічних розробок проектно-орієнтованого роз-
витку регіонів [1].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Серед зарубіжних і вітчизняних вчених, які у різні
проміжки часу досліджували основи менеджменту, про-
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ектне управління, іноваційний менеджмент вітчизняних
підприємств, антикризовий менеджмент та державне
управління, можна виділити наступних: В.М. Бабаєва,
С.Д. Бушуєва, Н.С. Бушуєву, В.Г. Воронкову, В.В. Мо-
розову, Т.Є. Пєнкіну, В.І. Польшакова, В.А. Рача, А.І. Ри-
бака, С.М. Соболь, Ю.М. Теслі, Ю.П. Шарова, З.Є. Шер-
шньову та ін. Але використання методів проектного ме-
неджменту в державному управлінні є незначним та не
відповідає потребам розвитку держави.

ЦІЛІ СТАТТІ
Визначити проблеми на шляху реалізації пріорітетних

національних проетків та державних цільових програм.
Визначити сутність проекту, програми та проектно-

го управління.
Розкрити зміст та сутність офісу управління проек-

тами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Правові, економічні та організаційні засади форму-
вання цілісної системи прогнозних і програмних доку-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

105

ментів економічного і соціального розвитку України,
окремих галузей економіки та окремих адміністра-
тивно-територіальних одиниць як складової части-
ни загальної системи державного регулювання еко-
номічного і соціального розвитку держави, визначає
Закон України "Про державне прогнозування та роз-
роблення програм економічного та соціального роз-
витку України" [2]. Закон України "Про державні
цільові програми" визначає засади розроблення,
затвердження та виконання державних цільових про-
грам [3]. Також треба відзначити "Методичні реко-
мендації щодо проведення оцінки економічної і соц-
іальної ефективності виконання державних цільових
програм" затверджені Міністерством економіки Ук-
раїни від 24.06.2010 року. Методичні рекомендації
призначені для оцінки економічної і соціальної ефек-
тивності виконання завдань і заходів державних
цільових програм, визначенню основних принципів та
методологічних підходів щодо формування системи
кількісних і якісних показників (індикаторів) оцінки
ефективності ДЦП з урахуванням специфіки окремих
програм [4]. Дані нормативно-правові документи є ме-
тодологічною основою у визначенні засад управлін-
ня державними цільовими програмами. Проте багато
методологічних питань, що відповідали б сучасним
концепціям менеджменту, залишаються не визначе-
ними. Особливо, могли б бути корисними практичні
рекомендації антикризового менеджменту та методо-
логія прийняття рішень у процесі реалізації проектів,
що досить активно застосовується на рівні компаній.
Але дані концепції можливо адаптувати та викорис-
товувати й на державною рівні.

Реалізація пріоритетних національних проектів та
цільових програм на державному та регіональному

рівнях стикається з рядом досить закономірних труд-
нощів. Це обумовлено наступними причинами:

— відсутністю напрацьованих практик, методичних
документів, що віповідають перетворенням в країні та
сучасним концепціям менеджменту;

— нестачею і складністю залучення кваліфікованих
спеціалістів до проектів;

— специфікою взаємовідносин між різними орга-
нами і рівнями влади;

— неможливістю прямого запозичення досвіду та
кращих практик проектного менеджменту з комерцій-
ної сфери діяльності.

У проектному менеджменті виділено три джере-
ла народження проектів — проблема, вимоги та місія.
Проект визначається як "запланований якісний пе-
рехід певної системи на більш високий рівень розвит-
ку за рахунок оптимального використання внутрішніх
ресурсів" [5]. Отже до проектів можливо віднести ве-
ликий спектр антикризових заходів та заходів для
розвитку, таких як, наприклад, "програми регіональ-
ного розвитку", "державні цільові програми". Чатфілд
К. визначає проект як обмежений часовими рамками
процес, що має визначений початок та кінець, зазви-
чай обмежений датою, але також може обмежувати-
ся фінансуванням або досягненням результатів [6],
який здійснюється для реалізації унікальних цілей та
завдань [7], зазвичай, щоб призвести до вигідних змін
або створення доданої вартості. Тимчасова природа
проектів контрастує з бізнесом (процесами) [8], які є
повторюваною, постійною або частково постійною
діяльністю з виробництва продуктів або послуг. На
практиці, управління вище зазначеними двома систе-
мами часто різниться і таким чином вимагає розвитку
окремих технічних навичок та використання розподі-

Рис. 1. Процеси, що регламентуються системою управління державними цільовими

програмами
Джерело: складено автором.
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леного управління ними. На нашу думку,
проектом в рамках державних цільових
програм є робота, виконана в межах од-
ного державного контракту в інтересах
одного вигодонабувача — органу дер-
жавної влади. Молоканова В. та Шевцов
В. зазначають, що відмінність проекту від
традиційної функціональної діяльності,
що багаторазово повторюється протягом
досить тривалого часу діяльності орган-
ізацій на основі серійного виробництва
продукції чи послуг, полягає в тому, що
проект є  одноразовою, унікальною
діяльністю, яка завершується після до-
сягнення цілей [1]. Управління проекта-
ми є областю знань з планування, орган-
ізації та управління ресурсами з метою
успішного досягнення цілей та завершен-
ня завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлін-
ням програмами, але програма — це фактично більш
високий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних
проектів.

Підвищення ефективності реалізації заходів дер-
жавних цільових програм (ДЦП) можливе шляхом впро-
вадження проектного управління, яке потребує розроб-
ки єдиної системи управління програмами і проектами,
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Таблиця 1. Модель управління програмами і проектами

Джерело: складено автором.
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і яке визначає єдину структуру, склад та вимоги до
організаційного і методичного забезпечення усіх про-
цесів реалізації проектів. Практика організації системи
управління проектною діяльністю показує, що успішна
реалізація програм і проектів у запланований термін, в
рамках установленого бюджету і у відповідності з техн-
ічними вимогами та вимогами до якості їх реалізації не-
можлива без ясної і чіткої системної моделі управління
програмами та проектами. Модель створює гарну осно-
ву для узгодження позицій та досягнення принципових
домовленостей між особами, що приймають ключові
рішення з управління проектами.

Розробка та практичне впровадження в тестовому
режимі системи правил, процедур та інструментів управ-
ління проектами забезпечать:

— скорочення часу на підготовку формальної до-
кументації при реалізації програмних заходів і цільових
індикаторів ДЦП;

— контроль за перебігом реалізації укладених кон-
трактів;

— формування звітності про хід реалізації програм-
них заходів і цільових індикаторів ДЦП в єдиному фор-
маті;

— управління термінами реалізації заходів ДЦП
чітке розуміння строків досягнення цілей і ключових
подій в Інвестиційному Проекті;

— освоєння запланованих обсягів фінансування за-
ходів за рахунок поставлених систем планування, зов-
нішнього моніторингу та управління змінами;

— виявлення причин можливих майбутніх відхилень
і вироблення варіантів їх запобігання;

— координацію різних напрямів діяльності та на-
дання поточних звітів по проекту в єдиному форматі;

— отримання актуальної та достовірної інформації,
необхідної для прийняття управлінських рішень та
впливів;

Можливість прийняття коригувальних рішень на
ранніх стадіях виникнення відхилень від заплановано-
го ходу виконання програми.

Перелічені вище результати можуть бути досягнуті
шляхом впровадження інструментів регулярного менед-
жменту, а саме постановки систем проектного управлі-
ння та використання аутсорсингу функцій проектного
управління. Система проектного управління враховує
планування, зовнішній моніторинг та управління зміна-
ми. Запроваджена система проектного управління по-
винна регламентувати процеси, що представлені на ри-
сунку 1.

Велика кількість різноманітних заходів, робіт та
процесів, що враховані до виконання в рамках ДЦП, по-
требують координації, визначення типових технічних
рішень та технологій. У звязку з чим стає необхідним
створення спеціальної структури, що відповідає за уп-
равління програмами — проектний офіс. Так, в менед-
жменті "офіс управління проектами" (ОУП) — це
підрозділ, що здійснює централізацію та координацію
управління проектами. Також ОУП можна визначити як
специфічну інфраструктуру, що забезпечує теріторіаль-
но-розподілений простір для виконання робіт командою
[9]. Нами визначена модель управління програмами та
проектами, або офісом управління проектами, що пред-
ставлена в таблиці 1.

Процес управління портфелем проектів для ДЦП
можна умовно розділити на чотири етапи: визначення
всього переліку проектів, аналіз проектів, оптимізація
портфеля і реалізація портфеля. Функціонально-орган-
ізаційна модель ОУП для реалізації ДЦП представлена
на рисунку 2. Отже, ОУП є центром накопичення знань
у сфері управління проектами. Рівень складності, фор-
малізація структури ОУП та рівень його фінансування в
організаціях істотно відрізняється залежно від загаль-
них цілей, які вони перед собою ставлять.

До завдань проектного офісу можемо віднести на-
ступні:

— підготовка спільно з провідними організаціями
пакету Проектів, що визначають напрями та завдання
щодо вирішення ключових проблем у певній галузі;

— розробка і оформлення інвестиційних проектів,
спрямованих на узгоджене створення технологій,
об'єктів інфраструктури та відповідних експлуатуючих
організацій, а також створення методичної документації
з формування таких проектів;

— деталізований опис результатів проектів і заходів
програми;

— координація програмних заходів, технологічних
розробок і проектів між собою, а також з цілями та про-
грамами розвитку для забезпечення взаємного узгод-
ження і обміну отриманими результатами в рамках реа-
лізації ДЦП;

— розробка системи вимог з узгодження і зв'язок
результатів проектів і програмних заходів;

— розробка та затвердження мережевого графіка,
враховує узгодження і синхронізацію технологічних
розробок, підготовку нормативних документів та типо-
вих проектів;

— участь у розробці та коригуванні ДЦП та інших
програмами у частині закріпленої номенклатури робіт.

До офісу управління проектами ставлять певні ви-
моги. Створення ОУП повинно: 1) сприяти доведенню
до стадії завершення більшої кількості проектів без за-
лучення додаткових ресурсів; 2) більшість проектів по-
винні завершуватись за помітно коротший термін; 3)
ОУП повинен значною мірою та позитивно впливати на
практичні результати діяльності організації; 4) керівна
ланка організації повинна бачити переваги, які прино-
сять впровадження ОУП, а також ті вигоди, які здатен
надати ОУП кожному керівникові організації особисто.
Якщо ці вимоги забезпечуються, тоді впровадження
ОУП можна вважати доцільним, а у разі оцінювання
діяльності вже існуючого ОУП, переваги свідчать про
його ефективну роботу [10].

До основних функцій аутсорсера в рамках реалізації
заходів ДЦП можемо віднести наступні:

— регулярний моніторинг етапів інвестиційного цик-
лу і контроль результатів виконання планових ключо-
вих показників (виробничі ресурси, деталізовані термі-
ни виконання робіт (послуг));

— координація діяльності та інтеграція зусиль усіх
учасників проекту, встановлення ефективної комунікації
між ними та забезпечення зворотного зв'язку з Замов-
ником проекту;

—управління змінами, розробка превентивних за-
ходів щодо недопущення погіршення якості, зриву
термінів реалізації, збільшення вартості реалізації;
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— збір, систематизація та обробка інформації про
хід реалізації програмних заходів і цільових індикаторів
ДЦП;

— оцінка стану та рівня досягнення цільових показ-
ників реалізації проектів, програмних заходів і цільо-
вих індикаторів ДЦП;

— формування вихідних інформаційно-аналітичних
документів для вироблення пропозицій з управління
реалізацією програмних заходів ДЦП.

ВИСНОВКИ
Істотним чинником, що знижує ефективність вико-

ристання бюджетних коштів, є відсутність єдиних ме-
ханізмів забезпечення узгодженого розвитку та суміс-
ності державних систем і ресурсів і, зокрема, відсутність
єдиної системи управління процесами реалізації про-
грам і проектів — тобто відсутність єдиної системи про-
ектного управління.

Удосконалення управління ДЦП призведе до підви-
щення ефективності використання коштів програм,
збільшить їх інвестиційну складову, за рахунок якої
створюються нові проекти і технології.

Взаємне узгодження різних робіт дозволить ство-
рити механізми, при яких одні проекти програм зроб-
лять внесок у реалізацію інших.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Науковий дискурс та тему прозорості й відкритості
діяльності органів державного управління триває вже
не одне десятиліття. Однією з основоположних скла-
дових цього процесу вважаємо організацію та забез-
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печення ефективного доступу громадян до інформації
суб'єктів владних повноважень [2], яке втілюється у по-
нятті "інформаційної відкритості". Інформаційна від-
критість суб'єктів владних повноважень є ключовим
фактором формування довіри до влади, участі грома-
дян у вирішенні питань, що становлять суспільний інте-
рес, є визначальною у забезпеченні дієвості та ефек-
тивності діяльності органів державного управління.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Наукові дослідження проблем інформаційної
відкритості є доволі різносторонніми й не обмежують-
ся кордонами окремих країн. Окремі аспекти цього пи-
тання вже стали предметом дискусії багатьох нау-
ковців, як українських, так і зарубіжних [1, 7, 8, 9]. На
вирішення означеної проблеми спрямована й низка по-
ложень різного виду нормативно-правових актів [2, 4,
5, 6].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

За останніх кілька років значно зросла увага до про-
блем організації доступу до інформації, особливо тієї її
частини, що становить публічний інтерес. Аналізу цієї
проблематики присвячено чимало наукових розвідок і
публікацій, однак поза увагою залишаються історичні
аспекти цього питання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Основна мета статті — аналіз історичних аспектів
організації та забезпечення доступу до інформації, яка
містить суспільний інтерес.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Право на свободу інформації та доступу до неї є
невід'ємним правом людини і громадянина. Грома-
дяни, зокрема мають право знати про діяльність уря-
ду, володіти інформацією, розміщеною в офіційних
документах. Концепція вільного доступу до інфор-
мації є відносно новою, хоча її історичні витоки ся-
гають ХVIII століття, доби Просвітництва.

Перший у світі закон про свободу інформації був
прийнятий шведським парламентом у 1766 році [7].
З того часу принцип публічності набув особливо важ-
ливого значення і став центральною категорією для
країн Північної ради (Данія, Ісландія, Норвегія, Фін-
ляндія та Швеція).

Шведський закон про свободу преси складався
з преамбули, чотирнадцяти статей та прикінцевих по-
ложень [7]. У преамбулі наголошувалося на тому, що
установлена законодавством свобода письма та пре-
си сприяє розвитку та розповсюдженню наукових
знань, створює можливості для поліпшення обізна-
ності та оцінювання системи урядування. Така сво-
бода повинна розглядатися як один із найкращих за-
собів забезпечення моральності, способів виконан-
ня волі законодавця. Йшлося там і про заборону цен-
зури; натомість на авторів текстів та видавців покла-
далася відповідальність щодо опублікування відпо-
відних матеріалів. Також було створено відповідний
орган, основним завданням якого був нагляд за до-
держанням вимог законодавства і недопущення роз-
повсюдження заборонених чи аморальних книг.

З метою формування цілісного уявлення про
важливість прийняття шведського Закону про сво-
боду преси 1766 року, наведемо докладну характе-
ристику кожної зі складових частин цього норматив-
но-правового акта.

Статтею 1 було заборонено писати або публіку-
вати будь-які матеріали, що суперечили віроспові-
данню та євангелістській доктрині. Визнані винними
у порушенні цієї вимоги були зобов'язані сплачува-
ти відповідний штраф. Якщо текст містив елементи
богохульства, особа несла покарання за найсуворі-
шими нормами чинного на той час законодавства.
Нагляд за додержанням цієї норми покладався на
консисторію — колегіальний церковний орган, ко-
легію кардиналів.

Беззаперечною фундаментальною основою
Шведського Королівства був король, про що йшло-
ся у статті 2. Саме король, а не будь-хто інший, по-
винен управляти своїм королівством відповідно до
встановленого законодавством порядку. Він уособ-
лював найвищу законодавчу владу в країні. Жодній
особі не було дозволено будь-яким способом на-
магатися різко критикувати прийняті у Швеції за-
кони з питань інформаційної політики держави.
Наслідком таких дій була сплата відповідного штра-
фу.

Якщо хтось, наголошувалося у статті 3, намагав-
ся у письмовому вигляді висловлювати образливі чи
дискредитуючі думки стосовно найвищої влади, він
карався за найсуворішими законами Шведського
Королівства — від сплати відповідного штрафу,
фізичної розправи і до покарання смертю.

На видавців статтею 4 покладалося зобов'язан-
ня вказувати на титульній сторінці прізвище автора.
Авторам, які бажали залишитися анонімними, за їх
письмовою згодою надавалося таке право. Незалеж-
но від того, було зазначене прізвище автора на ти-
тульній сторінці книги, чи ні, обов'язком видавця
було зазначення свого найменування, місця видан-
ня й дати публікування. Нехтування цим обов'язком
тягло за собою сплату відповідного штрафу. Шість
примірників опублікованих матеріалів видавець був
зобов'язаний належним чином передавати адмініст-
рації Королівства, державному архіву, королівській
бібліотеці та трьом королівським університетам. Не-
виконання цієї вимоги тягло за собою сплату від-
повідного штрафу.

Будь-яким матеріалам, які не суперечили зако-
нодавчим заборонам, статтею 5 давався дозвіл на
розповсюдження у письмовій та друкованій формі.
Ці матеріали могли видаватися будь-якою мовою та
у будь-який спосіб, незалежно від тематики — тео-
логічної, етичної, історичної, наукової, економічної,
інформації про діяльність уряду та державних служ-
бовців, об'єднань громадян тощо — різноманітної
інформації, яка могла бути корисною та становити
суспільний інтерес. При цьому важливим було ура-
хування вимоги щодо недопущення до публікування
матеріалів, які будь-яким способом могли загро-
жувати основним засадам політичного устрою
Шведського Королівства. Відповідним чином було
дозволено публікувати матеріали про взаємодію та
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взаємовідносини Королівства з іншими державами
світу, окрім інформації, яка становила державну тає-
мницю.

Статтею 6 проголошена свобода преси розпов-
сюджувалася також на всі види кореспонденції та
документів незалежно від часу їх створення, в тому
числі офіційні.

Судові рішення також підлягали негайному пуб-
лікуванню (стаття 7) з метою забезпечення прозо-
рості судових процесів, установлення факту неупе-
редженості суддів та захисту їхньої честі. Закон та-
кож розповсюджувався на висвітлення діяльності
судових органів щодо справ державного характеру,
за винятком справ, які становили державну таємни-
цю (стаття 8). Стосувалося це й осіб, в інтересах яких
ці судові справи розглядалися (стаття 9).

Особлива роль статтею 10 відводилася на дозвіл
друкування усіх рішень, приписів, інструкцій, правил,
постанов, розпоряджень, прав та повноважень тощо,
виданих органами державної влади, незалежно від
часу і способу їхнього створення. Окрім того, в усіх
архівах до цих документів повинен був забезпечу-
ватися вільний доступ з метою їхнього копіювання в
місці зберігання та, за потреби, — надання засвід-
чених копій.

Усі записи парламентського діловодства, окрім
інформації,  яка становила державну таємницю,
підлягали обов'язковому розголошенню у друко-
ваній формі (стаття 11) з метою поширення відомо-
стей про діяльність відповідних органів державної
влади. Пріоритетною була історична тематика про
діяльність правителів та їхніх урядів з наданням пе-
реваги реальним історичним подіям і фактам (стат-
тя 12).

Статтею 13 декларувалася можливість опубліку-
вання будь-яких інших, не перелічених детально в за-
коні матеріалів, які прямо не суперечили установле-
ним нормам; надавалася можливість робити їх над-
банням громадськості.

Право на свободу письма і преси, проголошене
законом, було невід'ємним основоположним правом
(стаття 14). Ніхто не мав права посягати на звужен-
ня чи зміну закону, а органи державної влади слідку-
вали за додержанням цієї вимоги, зокрема щодо най-
менших модифікацій, змін чи трактувань, які б при-
звели до звуження права на свободу письма і преси.

Таким чином, перший у світі нормативно-право-
вий акт щодо регулювання суспільних відносин в
інформаційній сфері містив кілька прогресивних на
той час ідей, які й сьогодні відображені у відповід-
ному законодавстві багатьох країн світу. До таких
основних характеристик ми відносимо:

— обов'язковість оприлюднення інформації про
діяльність органів державного управління;

— обов'язковість поширення правової інфор-
мації (рішення, приписи, постанови тощо);

— забезпечення вільного доступу громадян до
офіційної інформації шляхом розміщення у держав-
них архівах;

— вимога щодо наявності певної кількості обо-
в'язкових примірників видання та їх розповсюджен-
ня;

— наявність бібліографічного апарату видання:
найменування видавця, місця видання, дати публіку-
вання тощо.

Слід зауважити, що право на свободу інформації
за останні десятиліття набуло міжнародного харак-
теру. Так, статті 19 Загальної декларації прав люди-
ни [6] і Міжнародного пакту про громадянські та пол-
ітичні права [4] гарантують право кожної людини на
пошук і розголошення інформації, що зокрема пе-
редбачають право кожного на свободу доступу до
неї. У зв'язку з цим значно зросла кількість країн у
світі, які прийняли відповідні нормативно-правові
акти у сфері забезпечення вільного доступу до
інформації, зокрема публічної (табл. 1).

За основу більшості згаданих нормативно-пра-
вових актів було взято підхід, установлений пер-
шим у світі законом, що регулював суспільні відно-
сини в інформаційній сфері — про свободу преси
1766 року. Винятком не став і Закон США про сво-
боду інформації 1966 року [5], описану в якому
модель доступу до інформації наслідують тепер
більшість країн світу. Згаданий нормативно-право-
вий акт гарантує право доступу громадськості до
федеральної урядової інформації. Відповідно до
його положень в США утворено відповідні служ-
би з визначення місцезнаходження урядової
інформації, що забезпечують доступ до федераль-
ної інформації шляхом ідентифікації відповідно-
го джерела для користувачів, описують наявну
інформацію та допомагають у забезпеченні досту-
пу до неї.

Поняття концепції свободи доступу до інфор-
мації, що виникло у зв'язку із застосуванням норм
цього закону, вживається тепер у розумінні свобо-
ди висловлення думок будь-яким способом, в усній,
письмовій чи друкованій формі. На сьогодні понят-
тя "свобода інформації" трактується по-різному. Як
правило, воно вживається як синонім забезпечення
доступу до інформації чи документів через норма-
тивно встановлений обов'язок органів державного
управління його надавати. Окрім того, право досту-
пу громадян до інформації чи документів гаранто-
ване їм апріорі, навіть без необхідності обгрунтуван-
ня причин їх надання.

У зв'язку із викладеним вище, 27—29 лютого
2008 року в м. Атланта було проведено Міжнародну
конференцію щодо права на інформацію публічно-
го характеру. В декларації, прийнятій на конфе-
ренції, проголошувалося:

— фундаментальне право на доступ до інфор-
мації властиве всім культурам та системам правлін-
ня;

— відсутність доступу до інформації непропор-
ційно впливає на різні верстви населення, а тому таке
право повинне гарантуватися всім класам суспіль-
ства;

— право на доступ до інформації є основополож-
ним;

— гласність є необхідним та дієвим інструмен-
том забезпечення безпеки людини і держави;

— нові технології надають можливість полег-
шення доступу до інформації, проте існують чинни-
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Назва закону 

Швеція 1766 1766 1976 Закон про свободу преси 

Фінляндія 1951 1951 2009 Закон про відкритість діяльності уряду 

США 1966 1967 2007 Закон про свободу інформації 

Данія 1970 1970 2009 
Закон про доступ до документів у сфері державного 

управління 

Норвегія 1970 1970 2006 Закон про свободу інформації 

Франція 1978 1978 2010 
Закон про свободу доступу до адміністративних 

документів 

Нідерланди 1978 1980 2009 Закон про публічний доступ до урядової інформації 
Австралія 1982 1982 2009 Закон про свободу інформації 
Канада 1982 1983 2006 Закон про доступ до інформації 
Нова Зеландія 1982 1983 2003 Закон про офіційну інформацію 

Колумбія 1985 1985 1998 
Закон про упорядкування гласності офіційних актів і 
документів 

Греція 1986 1986 1999 Адміністративно-процедурний кодекс 

Австрія 1987 1987 2005 
Федеральний закон про обов’язковість надання 

інформації 

Італія 1990 1990 2005 
Закон про адміністративні процедури та право на 
доступ… 

Угорщина 1992 1992 2010 
Закон про захист персональних даних та публічний 

доступ… 

Україна 1992 1992 2011 Закон про інформацію 

Португалія 1993 1993 1999 Закон про доступ до адміністративних документів 

Бельгія 1994 1994 2000 Закон про право доступу до адміністративних документів 

Беліз 1994 1994  Закон про свободу інформації 
Ісландія 1996 1997 2010 Закон про інформацію 

Південна Корея 1996 1998 2004 
Закон про розголошення інформації органами публічної 
влади 

Таїланд 1997 1997  Закон про офіційну інформацію 

Узбекистан 1997 1997 2003 Закон про принципи та гарантії свободи інформації 
Ірландія 1997 1998 2003 Закон про свободу інформації 
Латвія 1998 1998 2006 Закон про свободу інформації 
Ізраїль 1998 1999 2009 Закон про свободу інформації 
Албанія 1999 1999  Закон про право на інформацію з офіційних документів 

Чеська Республіка 1999 2000 2006 Закон про вільний доступ до інформації 

Грузія 1999 2000 2001 
Розділ ІІІ «Свобода інформації» Загального 

адміністративного кодексу  

Ліхтенштейн 1999 2000  Закон про інформацію 

Японія 1999 2001 2003 Закон щодо доступу до інформації 
Трінідад і Тобаго 1999 2001  Закон про свободу інформації 
Болгарія 2000 2000  Закон про доступ до публічної інформації 
Литва 2000 2000 2005 Закон про надання інформації громадськості 
Молдова 2000 2000 2003 Закон про доступ до інформації 
Естонія 2000 2001 2009 Закон про публічну інформацію 

Словаччина 2000 2001 2010 Закон про вільний доступ до інформації 
Південна Африка 2000 2001  Закон про стимулювання доступу до інформації 
Велика Британія 2000 2005  Закон про свободу інформації 
Румунія 2001 2001 2007 Закон про вільний доступ до публічної інформації 
Боснія і 
Герцеговина 

2001 2002  Закон про свободу доступу до інформації 

Панама 2001 2002  Закон про прозорість у державному управлінні 
Польща 2001 2002  Закон про доступ до публічної інформації 
Ангола  2002 2006 Закон про доступ до адміністративних документів 

Таблиця 1. Країни, в яких діє законодавство про свободу доступу до інформації *

* Джерело: [8, с. 6—7].
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Назва закону 

Пакистан 2002 2002  Указ про свободу інформації 
Таджикистан 2002 2002  Закон про інформацію 

Зімбабве 2002 2002  
Закон про доступ до інформації та захист особистих 

даних 

Мексика 2002 2003 2006 
Федеральний закон про прозорість та доступ до публічної 
урядової інформації 

Перу 2002 2003 2003 Закон про прозорість та доступ до публічної інформації 
Ямайка 2002 2004 2004 Закон про доступ до інформації 
Аргентина 2002 2004  Закон про доступ до публічної інформації 
Вірменія 2003 2003  Закон про свободу інформації 
Хорватія 2003 2003  Закон про право на доступ до інформації 
Косово 2003 2003  Закон про доступ до офіційних документів 

Словенія 2003 2003 2010 Закон про доступ до публічної інформації 
Сент-Вінсент і 
Гренадини 

 2003  Закон про свободу інформації 

Туреччина 2003 2004  Закон про право на інформацію 

Антигуа/Барбуда 2004 2004  Закон про свободу інформації 
Домініканська 
республіка 

2004 2004  Закон про доступ до інформації 

Еквадор 2004 2004  Закон про прозорість та доступ до публічної інформації 

Сербія 2004 2004 2007 
Закон про вільний доступ до інформації державного 

значення 

Швейцарія 2004 2006  
Федеральний закон про принцип адміністративної 
прозорості 

Азербайджан 2005 2005  Закон про доступ до інформації 
Індія 2005 2005  Закон про право на інформацію 

Чорногорія 2005 2005  Закон про вільний доступ до інформації 
Тайвань  2005  Закон про свободу урядової інформації 
Німеччина 2005 2006  Закон про доступ до федеральної урядової інформації 
Уганда 2005 2006  Закон про доступ до інформації 
Гондурас  2006  Закон про прозорість та доступ до публічної інформації 
Македонія 2006 2006 2010 Закон про вільний доступ до державної інформації 
Йорданія 2007 2007  Закон про доступ до інформації 
Киргизстан  2007  Закон про доступ до інформації 
Непал  2007 2009 Закон про право на інформацію 

Нікарагуа  2007  Закон про доступ до публічної інформації 
Китай 2007 2008  Положення про інформацію відкритого уряду 

Бангладеш 2008 2009  Закон про право на інформацію 

Чилі 2008 2009  Закон про гласність державних функцій та доступ… 

Гватемала 2008 2009  Закон про вільний доступ до публічної інформації 
Уругвай 2008 2009  Закон про право на доступ до публічної інформації 
Індонезія 2008 2010  Закон про свободу інформації 
Мальта 2008 2012  Закон про свободу інформації 
Ємен 2008 2012  Закон про право на доступ до інформації 
Острови Кука  2009  Закон про офіційну інформацію 

Ефіопія 2010 2010  Закон про свободу мас-медіа та доступ до інформації 
Гвінея  2010  Закон про право на доступ до публічної інформації 
Ліберія  2010  Закон про свободу інформації 

Росія 2009 2010 2011 
Федеральний закон про забезпечення доступу до 

інформації 
Сальвадор 2010 2011  Закон про доступ до публічної інформації 

Нігер  2011  
Хартія про доступ до державних та адміністративних 

документів 

Продовж. таблиці 1.
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ки, що обмежують такий доступ, а також методи уп-
равління даними;

— прийняття комплексного закону істотне, про-
те цього недостатньо для регламентації та підтрим-
ки права на доступ до інформації;

— важливими залишаються питання про роз-
роблення відповідної інституційної структури, а
також повноважень органів державного управлі-
ння з питань управління та забезпечення інфор-
мацією;

— істотним є підвищення рівня обізнаності гро-
мадян щодо права на доступ до інформації, гаран-
тування правоздатності щодо користування цим пра-
вом, стимулювання прозорості серед усіх верств сус-
пільства;

— вільні та незалежні засоби масової інформації
виступають основним компонентом формування та
користування правом доступу до інформації.

Декларацією регламентовано низку ключових
принципів:

— доступ до інформації є основним правом лю-
дини;

— усі держави повинні ухвалювати відповідні за-
конодавчі акти, в яких відображено право на доступ
до інформації;

— право на доступ до інформації охоплює всі
міжурядові організації, міжнародні інституції, регі-
ональні установи, що повинні стимулювати і підтри-
мувати культуру відкритості;

— право на доступ до інформації повинне гаран-
туватися міжнародними та регіональними інструмен-
тами, а також національними і наднаціональними за-
конами;

— право на доступ до інформації повинне сто-
суватися і недержавних установ, що залучені у дер-
жавний сектор;

— держави та міжнародні організації повинні
розробляти систему заходів з упровадження права
на доступ до інформації;

— слід розробляти відповідне законодавство,
що гарантуватиме право на доступ до інформації та
забезпечуватиме допоміжне нормативно-правове ре-
гулювання [3].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Аналіз історичних аспектів організації та забез-
печення доступу до публічної інформації свідчить
про досить прогресивні підходи шведського уряду
ще у XVIII столітті до цього питання. Так, основні еле-
менти шведського інформаційного законодавства
лягли в основу інших нормативно-правових актів
багатьох країн світу. Подальші наукові розвідки у
цьому напрямку мають бути спрямовані на дослід-
ження досвіду провідних країн світу щодо означе-
ного питання.
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ВСТУП
Розбудова в Україні соціально-економічної моделі,

спрямованої на сталий екологічний розвиток вимагає
докорінної зміни умов та способів господарювання,
системної перебудови господарського механізму, його
екологізації, яка передбачає реформування системи
управління природокористуванням. Адже збереження
негативних тенденцій у сфері природокористування —
максимальне використання всієї сукупності природних
ресурсів без створення дієвого механізму їх відтворен-
ня, матиме наслідком не лише деградацію навколиш-
нього середовища, а й стане додатковим фактором де-
формації економічних відносин.

Виходячи з підпорядкованості короткострокових
цілей соціально-економічного розвитку довгостроко-
вим, вихідною теоретичною передумовою розроблен-
ня та реалізації політики управління природокористу-
ванням мають стати критерії еколого-економічного зро-
стання, в основу визначення якого покладена концеп-
ція екологічного боргу як однієї зі складових національ-
ного багатства.

Трансформація системи управління природокорис-
туванням має бути зорієнтована передусім на зміну ме-
тодів та інструментів управління використанням природ-
них ресурсів. Актуальність вирішення цього науково-
практичного завдання дедалі зростає, оскільки багать-
ма вченими зазначається, що у сучасних економічних
реаліях багатьох країн природний капітал поряд з ви-
робленим виступає як фактор обмеження економічно-
го розвитку.
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Проблеми ефективності використання природно-
ресурсного потенціалу та природоохоронної діяльності
вже давно розглядаються в працях вітчизняних вчених
та вчених близького зарубіжжя, зокрема у роботах
О. Балацького, І.Бистрякова, О. Веклич, Т. Галушкіної,
Л. Гринів, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, І.Драгана,
А. Жулавського, О. Кашенко, Н. Лук'янчикова, Л. Мель-
ника, В. Міщенка, П. Олдака, Н. Пахомової, О. Рюміної,
Є. Хлобистова та ін.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою наведеної статті є аналіз ефективності при-

родокористування в Україні в системі державного
управління сталим розвитком регіонів як фактору об-
меження економічного розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні проблема ефективності використання при-

родних ресурсів досліджується переважно у контексті
ефективності державного впливу на сферу природоко-
ристування, зокрема сферу рентних відносин, яка, на
думку багатьох науковців, потребує суттєвих удоскона-
лень [1; 2; 3; 5; 7]. Проблема трансформації рентних
відносин розглядається передусім у контексті фінансо-
вої забезпеченості заходів у сфері природокористуван-
ня та охорони навколишнього середовища.

Традиційно вважається, що природна рента як ос-
новна складова економічної ренти, містить широкі мож-
ливості для реалізації політики еколого-економічного
регулювання. Використання природної ренти як інстру-

Наведену статтю присвячено аналізу ефективності природокористування в сучасних ринко-

вих умовах. Обгрунтовано, що удосконалення системи управління природокористуванням має

спрямовуватись, перш за все, на зміну інструментарію управління природокористуванням.

Resulted articles devoted to analyzing the effectiveness of environmental management in today's

market conditions. Proved that the improvement of environmental management must focus primarily

on changing the tools of environmental management.
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мента управління природокористуванням дозволяє за-
безпечити більш ефективне використання природних
ресурсів, зменшити негативні екологічні наслідки його
виробничого використання. Багатьма ученими наголо-
шується, що саме у категорії ренти найбільш очевидним
є поєднання екологічної та економічної складової інте-
ресу суб'єкта господарювання, оскільки рента, по суті,
є вартісним показником доходу, що безпосередньо
відображає взаємодію виробництва і довкілля. У робо-
тах [8], зокрема, підкреслюється, що рентні відносини
представляють той окремий випадок, коли інтереси охо-
рони природного середовища й інтереси економічного
розвитку не суперечать один одному.

Проте, на нашу думку, відсутність такої суперечності
можливе лише за умови дії адекватних механізмів ви-
лучення, розподілу і перерозподілу ренти, які мають
забезпечувати ефективне використання природних ре-
сурсів. Мається на увазі, що природні ресурси, які ви-
користовуються у виробничому процесі, забезпечують
отримання певного доходу, частина якого може бути
спрямована на відтворення цього ресурсу. Причому
мова йде не лише про відтворювані природні ресурси, а
про ресурсний потенціал загалом, тобто про викорис-
тання досягнень науково-технічного прогресу — роз-
робку нових джерел енергії, різноманітних замінників
для невідтворюваних ресурсів, винаходи, впроваджен-
ня безвідходних технологій тощо.

Твердження щодо платності використання природ-
них ресурсів сьогодні є фактично беззаперечним. Про-
те питання вилучення рентних доходів відноситься до
найбільш дискусійних.

У теорії висловлюється ряд аргументів на користь
вилучення ренти. По-перше, воно не порушує принципів
свободи ринкової торгівлі і найменше деформує еко-
номіку, по-друге, перенесення тягаря податків на ренту
дозволяє зменшити податковий тиск на оплату праці, що
сприяє підвищенню рівня добробуту, по-третє, у цьому
випадку знижується податковий тиск на прибуток, що,
у свою чергу, сприяє зростанню обсягів інвестицій у ви-
робництво, зростанню зайнятості, по-четверте, витра-
ти, пов'язані зі збором ренти менші, ніж зі справлянням
податків.

Підтвердженням таких теоретичних аргументів є
позитивний досвід формування системи рентних відно-
син в багатьох країнах, де в податковому законодавстві
існує поняття природної ренти — надприбутку, що от-
римується за рахунок використання корисних копали-
ни, і світова практика рентного оподаткування, зокре-
ма нафтовидобутку, свідчить, що частка природної рен-
ти, що вилучається державою, сягає 80% [4].

Деякі противники вилучення природної ренти як
методу регулювання природокористування аргументу-
ють свою позицію тим, що такий метод є ринково не-
виправданим, оскільки позбавляє підприємця його за-
конної винагороди. Наголошують на недоцільності ви-
лучення і перерозподілу природної ренти, пояснюючи
це, по-перше, відсутністю у сучасної економічної науки
можливості визначити величину ренти, по-друге, позбав-
ленням стимулів до виробничої діяльності, оскільки
неправомірно і неможливо оподатковувати будь-які
фактори, що обумовлюють диференціацію в умовах ви-
робництва, оскільки це приведе до його згортання [2].

Дійсно, проблема вилучення та перерозподілу при-
родної ренти як доходу, що забезпечується використан-
ням природних ресурсів, може бути вирішена за умови
наукового обгрунтування розміру отриманої ренти, ос-
кільки традиційно вважається, що вилучатися має аб-
солютна рента та диференційна рента І, оскільки дифе-
ренційна рента ІІ є результатом здійснення додаткових
інвестицій безпосередньо природокористувачем. Вилу-
чення рентних доходів потребує вирішення двох взає-
мопов'язаних завдань, саме: теоретичного обгрунтуван-
ня ставок рентних платежів на основі класичної теорії
ренти; формування дієвого механізму вилучення рен-
ти.

Однак у сучасної економічної науки відсутній інстру-
ментарій поділу диференційної ренти за видами. Зок-
рема у роботі [2] наголошується, що як неможливо чітко
виокремити загальний ефект за факторами виробницт-
ва, так само неможливо точно поділити диференційну
ренту на рентоутворюючі складові з метою встановлен-
ня плати за природні ресурси. Тобто таке виділення
може бути досить умовним, оскільки розмір ренти, обу-
мовленої якістю природних ресурсів чи додаткового
доходу, отримання якого пов'язане, наприклад, з тех-
нічним рівнем виробництва, залежить від поєднання всієї
сукупності факторів.

Механізм вилучення і розподілу ренти, що існує сьо-
годні в Україні, не можна вважати ефективним ні з
фіскальної точки зору, ні з позиції регулювання приро-
докористування, ні з позиції забезпечення нормальних
процесів відтворення. Встановлена законодавчими та
нормативними актами система платежів за використан-
ня природних ресурсів та забруднення навколишнього
природного середовища, розподіл надходжень між
бюджетами різних рівнів не заохочує суб'єктів госпо-
дарювання до раціонального природокористування, і,
незважаючи на переважно фіскальний характер, не є
вагомим джерелом фінансових ресурсів для реалізації
комплексних загальнодержавних і регіональних еколо-
гічних програм та природоохоронних проектів конкрет-
них підприємств. Сучасна рентна політика призводить
до того, що суб'єкти господарювання намагаються за-
безпечити собі не стільки власність, скільки активи, ви-
користання яких забезпечує отримання рентних до-
ходів.

Отже, теоретико-методичні складності обгрунтуван-
ня розміру ренти для різних видів природних ресурсів
не дають можливості реалізувати принцип обгрунтова-
ності у справлянні плати за використання природних
ресурсів. Тому формування механізму управління вико-
ристанням природних ресурсів на засадах сучасної по-
літики вилучення ренти не можна розглядати як ефек-
тивний.

Ми пропонуємо економічний механізм управління
використанням природних ресурсів формувати, грунту-
ючись на дискусійному, проте, на нашу думку, теоре-
тично обгрунтованому підході, що визначає необ-
хідність застосування до управління природними ресур-
сами принципів управління виробленим капіталом. Ми
вважаємо, що підвищити ефективність (як з фіскальної,
так і з відтворювальної точки зору) використання при-
родних ресурсів можливо, якщо розглядати державу як
інвестора у відносинах з природокористувачем. Маєть-
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ся на увазі, що при наданні права на використання при-
родних ресурсів, держава виступає у ролі інвестора, і,
як інший інвестор, вона займає активну позицію щодо
управління "портфелем" своїх активів, яка передбачає
встановлення вимог до ефективності вкладень, забез-
печення відтворення або збереження капіталу, його
можливості якнайдовше генерувати дохід — природну
ренту.

Особливого значення у вирішенні цього завдання
набуває питання розроблення науково-методичних
підходів до встановлення плати за використання при-
родних ресурсів, яка фактично буде визначати обсяг
вилучення природної ренти у природокористувачів.

Економічний зміст такої плати можна тлумачити як
певний відсоток за користування капіталом, у даному
випадку природним.

У своїй теоретичній основі такий підхід пов'язаний
з теорією процента І.Фішера, який розглядає капітал як
деяку універсальну категорію — як запас багатства у
вартісній та натурально-речовій формах. Такий підхід
дав можливість І.Фішеру обгрунтувати єдину природу
всіх видів доходів. На відміну від класичної політичної
економії, яка досліджує особливості формування та
руху різних видів доходу, виокремлюючи характерні
особливості та відмінності кожного з них, у даному
підході прибуток, рента, заробітна плата об'єднуються
під загальною категорією "дохід". Тобто земля і праця
виступають у вигляді особливого роду капіталу, що дає
можливість ренту і заробітну плату розглядати як особ-
ливу форму процента. Отже, у даній теоретичній моделі
процент розглядається не як окремий дохід, а здебіль-
шого як характеристика всіх доходів, як сполучна лан-
ка між капіталом і доходом.

Крім того, у встановленні плати за використання
природних ресурсів як певної ставки процента (rate of
interest) на цей капітал, забезпечується можливість уз-
годження еколого-економічних інтересів, оскільки тра-
диційно процент розглядається як індикатор та одно-
часно універсальний інструмент узгодження економіч-
них інтересів, про що свідчить значення слова у англій-
ській мові (interest — інтерес, процент).

Отже, можна стверджувати, що плата за викорис-
тання природних ресурсів є інструментом узгодження
еколого-економічних інтересів, яка у системі управлін-
ня природокористуванням має виконувати такі функції:
сприяння використанню обмеженої кількості природних
ресурсів та благ з максимальною ефективністю; роз-
поділ використання природних ресурсів та благ у часі;
оптимізація територіального розміщення виробництва;
стимулювання ефективного використання наявних при-
родних ресурсів.

Практичне застосування плати за використання при-
родних ресурсів як інструменту управління природоко-
ристуванням вимагає удосконалення (трансформації)
чинного фінансово-організаційного механізму справ-
ляння плати за використання природних ресурсів. На
нашу думку, одним із варіантів побудови такого меха-
нізму є застосування цінних паперів — екологічних об-
лігацій.

Під екологічною облігацією ми розуміємо безстро-
ковий (рентний) борговий цінний папір, що засвідчує
відносини, які виникають у сфері природокористуван-

ня між державою та природокористувачем та пов'язані
з наданням у виробниче користування певної сукупності
природних ресурсів із зобов'язанням емітента сплачу-
вати дохід у вигляді відсотка (купона) від номінальної
вартості облігації. При цьому екологічна облігація вис-
тупає специфічним цінним папером, номінал якої виз-
начає економічна оцінка природних ресурсів, що на-
дається у використання.

Застосування екологічних облігацій, що фактично
буде являти собою вилучення частини рентних доходів
природокористувачів, може, на нашу думку, створити
умови для реалізація ефективної політики управління
використанням природних ресурсів, створити механіз-
ми розподілу елементів природних ресурсів, акумуляції,
вилучення, розподілу рентних доходів між державою та
природокористувачем, створення обгрунтованих ме-
ханізмів розподілу між бюджетами різних рівнів.

Звичайно, використання екологічних облігацій ви-
магає вирішення однієї з найбільш складних теорети-
ко-методологічних проблем — економічної оцінки при-
родних ресурсів. Проте результати досліджень, пред-
ставлені сьогодні [5], свідчать, що для окремих видів
природних ресурсів сучасний доробок економічної
науки дає можливість використовувати існуючі оцінки
для проведення розрахунків за запропонованими у
даній роботі підходами.

Ми вважаємо, що застосування екологічної облігації
має ряд переваг перед податковими інструментами ви-
лучення природоресурсної ренти, зокрема більша
гнучкість, оскільки податки повинні носити стабільний,
довготривалий характер; можливість диференційовано-
го підходу до конкретного природокористувача з ура-
хуванням якості природних ресурсів, що використову-
ються, та індивідуальних параметрів його еколого-еко-
номічної діяльності; "адресність", цільовий характер
встановлення пільг та знижок при визначенні розміру
купона природокористувачам, які інвестують кошти у
проекти природоохоронного призначення, відтворення
природних ресурсів; можливість виокремити грошовий
потік, який може виступити забезпеченням подальшого
рефінансування заходів у сфері охорони довкілля,
відтворення природних ресурсів, тобто створити ме-
ханізм фінансування природоохоронних програм та
проектів загальнодержавного, регіонального або кор-
поративного рівнів.

Вказані переваги дозволять підвищити ефективність
і запровадити диференціацію системи платності за пра-
во користування природними ресурсами.

Екологічна облігація хоч і має назву облігації, про-
те має деякі відмінності з класичним борговим цінним
папером. По-перше, у даному випадку не передбачаєть-
ся надання емітенту грошових коштів в обмін на обліга-
цію як у стандартній схемі облігаційної позики, на-
томість емітент отримує право використовувати при-
родні ресурси. По-друге, екологічна облігація не випус-
кається (принаймні, на першому етапі її впровадження)
у відкритий обіг, отже, її курсова вартість не визначаєть-
ся. По-третє, у емітента не виникає безпосереднього
зобов'язання щодо погашення номіналу облігації у гро-
шовій формі.

Крім того, екологічна облігація є безстроковою з
можливістю перегляду умов та відкликання, тобто може
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розглядатися як облігація з вбудованим опціоном. Без-
строковий характер екологічної облігації визначається
умовами емісії.

Екологічна облігація з одного боку є борговим
цінним папером, який засвідчує відносини між емітен-
том та утримувачем, а з іншого — виступає як інстру-
мент екологічного регулювання, що обумовлює від-
мінності організації системи забезпечення та регулюван-
ня їх обігу.

Ефективне функціонування екологічної облігації як
інструменту вилучення природної ренти у системі управ-
ління природокористуванням, яка базується на принципі
узгодження еколого-економічних інтересів, можливе за
умови поєднання функціональних завдань двох складо-
вих: системи загального та спеціального екологічного
управління; системи організації регулювання обігу
цінних паперів.

Кожна система представлена відповідними органа-
ми державного управління, які в межах своїх повнова-
жень забезпечують функціонування механізму еколо-
гічних облігацій.

Окрім формування організаційних засад впровад-
ження запропонованого механізму справляння плати за
використання природних ресурсів необхідно також вик-
ласти основні підходи до визначення параметрів об-
лігацій, зокрема величини купона, який фактично буде
визначати рівень вилучення рентних доходів, адже об-
грунтування саме цієї величини має сприяти еколого-
економічному зростанню природокористувача, держа-
ви та регіону. З одного боку, необхідно забезпечити
компенсацію негативного впливу на довкілля та вико-
ристані природні ресурси, сформувати фінансову базу
їх відтворення, а з іншого — забезпечити зацікавленість
суб'єкта господарювання у здійсненні своєї діяльності.

ВИСНОВКИ
Чинна в Україні система платежів за використання

природних ресурсів та забруднення навколишнього при-
родного середовища, розподіл надходжень між бюд-
жетами різних рівнів не заохочує суб'єктів господарю-
вання до раціонального природокористування. Незва-
жаючи на переважно фіскальний характер, вона не є
вагомим джерелом фінансових ресурсів для реалізації
комплексних загальнодержавних і регіональних еколо-
гічних програм та природоохоронних проектів конкрет-
них суб'єктів господарювання.

Проблема вилучення та перерозподілу природної
ренти як доходу, що забезпечується використанням
природних ресурсів, може бути вирішена за умови нау-
кового обгрунтування розміру отриманої ренти, оскіль-
ки традиційно вважається, що вилучатися має абсолют-
на рента та диференційна рента І, оскільки диферен-
ційна рента ІІ є результатом здійснення додаткових інве-
стицій безпосередньо природокористувачем.

Таким чином, обов'язковою умовою реалізації дер-
жавної політики у сфері природокористування, зорієн-
тованої на еколого-економічне зростання, є формуван-
ня ефективного економічного механізму управління
використанням природних ресурсів, що вимагає посту-
пової трансформації фінансового механізму ресурсо-
споживання, зокрема визначення та справляння плати
за використання природних ресурсів.
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ВСТУП
Розвиток господарських відносин між бізнесом і

державою є віддзеркаленням ускладнення економічних
відносин в суспільстві з приводу виробництва, розподі-
лу, обміну та споживання благ в умовах ринку, реалі-
зації потреб у забезпеченні нової якості економічного
зростання та рівня життя населення.

Усе це формує нові риси суспільного відтворення,
яке характеризується не лише взаємозв'язком суб'єктів
господарювання, не лише тим, що кожен виробник фун-
кціонує в суспільстві, а головне тим, що він змушений
діяти у відповідності до суспільних інтересів і тим са-
мим залежить від суспільства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Завдання статті є:
— охарактеризувати інноваційний розвиток регіонів

у рамках регіональних партнерських відносин бізнесу і
влади;

— розглянути питання від рішення, яких залежить
інноваційний розвиток регіону;

— привести зарубіжний досвід управління іннова-
ційним розвитком регіонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню партнерських відносин держави
та бізнес-структур присвятили свої праці такі вчені як
В. Албед, А. Андрущенко, Н. Балабанова, В. Варнавсь-
ка, В. Жукова, Г. Задорожний, О. Заржицький, Х. Йонг,
Р. Кнаак, Ю. Одегов, Ю. Ольсевич, Г. Осовий, Н. Піро-
женко, Б. Пономаренко, О. Садова, Г. Семигін, А. Сілен-
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ко, В. Скуратівський, А. Федулін, В. Цвих, М. Черниш,
М. Шевченко, Л. Шинелєва, В. Якунін та інші.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Трансформація відносин власності, пов'язана з пе-

реходом від державної форми до приватної (в її різних
різновидах), формує соціально-економічну основу ви-
никнення різноманіття організаційно-правових форм
господарювання, створює необхідні передумови для
реалізації принципів економічної свободи суб'єктів рин-
кових відносин, для формування конкурентного сере-
довища.

Необхідно зазначити, що одним з головних напрямів
сучасного соціально-економічного розвитку в регіоні є
інноваційна політика, яка дозволяє створювати високо-
ефективні кластери і суттєво поліпшувати рівень життя
громадян, їх зайнятість. Основною умовою успішної
реалізації інноваційної політики виступає ефективна
взаємодія між суспільними секторами та розвиток парт-
нерських відносин між ними.

В умовах, коли провідні країни освоюють п'ятий і
шостий технологічні уклади, в основі яких лежать інфор-
маційні технології, робототехніка, нанотехнології, тон-
ка хімія тощо, в Україні на загальнодержавному рівні
важко досягти інноваційних проривів одночасно у всіх
галузях, але на регіональному рівні можуть реалізову-
ватися інноваційні проекти, які сприяють економічному
зростанню та покращенню соціальної інфраструктури
безпосередньо в регіоні і, опосередковано, впливають
на покращення ситуації у країні в цілому.

За визначенням, яке надають у своєму дослідженні
М. Кастельс і П. Хіманен, провідним фактором інфор-
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маційної економіки є інновація: виробнича, технологіч-
на й організаційна. Незалежно від того, чи говоримо ми
про інновації в приватному, державному або грома-
дянському секторах, вважають автори, за ними стоять
освічені люди, дієва фінансова система та культура інно-
вацій [3, с. 53—54]. Отже, інноваційний розвиток регіо-
ну значною мірою залежить від вирішення питань нор-
мативно-правового врегулювання, об'єднання ресурсів,
інвестиційної політики, трансферту технологій на міжна-
родні ринки. На регіональному рівні перш за все мають
вирішуватися такі конкретні проблеми, як об'єктивний
аналіз ресурсів регіону, що можуть бути використані для
інноваційного розвитку; визначення мережі зв'язків, які
встановлюються з іншими регіонами, загальнодержав-
ним рівнем, міжнародними ринками; встановлення сис-
теми преференцій для суб'єктів інноваційного розвит-
ку, яка не суперечить стимулюванню соціально-еконо-
мічних процесів і підвищенню соціальних стандартів
громадян, що проживають на даній території; залучен-
ня до технологічного переобладнання підприємств,
підготовки кадрів, підвищення їх кваліфікації, перш за
все, підприємств і освітніх закладів регіону.

Розглядаючи ці питання, необхідно зазначити, що
успішність інноваційного розвитку регіону залежить від
того, наскільки інноваційна політика буде прозорою і
ефективною і яку підтримку вона отримає серед грома-
дян. Зрозуміло, що сприяння розвитку багатогалузевих
підприємств, які дають можливість забезпечувати ста-
більний ринок праці і сприятливий соціальний клімат,
незалежно від змін кон'юнктури ринку, є привабливим
для всіх громадян і дає можливість вирішувати пробле-
ми власного працевлаштування, освіти, добробуту.

Для інноваційного регіонального розвитку у рамках
регіональних партнерських відносин бізнесу і влади
найбільш актуальним для вирішення органами регіо-
нальної влади, бізнесовими структурами і громадяна-
ми є питання виділення цільових бюджетних дотацій для
реалізації інноваційних проектів, соціально-значимих
для регіону. Якщо в регіоні створюється система пре-
ференцій для підприємств, які спрямовують отримані
кошти для технологічного переобладнання, то грома-
дяни мають бути впевнені в тому, що це не приведе до
спаду виробництва та втрати робочих місць. Приклади
використання соціально-інноваційного потенціалу взає-
модії між місцевою владою, підприємцями і громадя-
нами наводить І. Левін, аналізуючи діяльність італійсь-
ких промислових округів, які демонструють високу
здатність формувати гнучкі ринки праці, підтримувати
підприємницьку ініціативу, створюючи умови, за яких
людина психологічно і професійно готова змінити ста-
тус підприємця на статус найманого працівника і навпа-
ки, гнучко пристосовуватися до кон'юнктури ринку [5,
с. 57].

Зокрема особливостями управління сучасними
підприємствами є необхідність оперативної переорієн-
тації виробництва, методів, форм діяльності, відмова від
жорстких бюрократичних форм, скорочення рівнів ад-
міністративної ієрархії, делегування частини управлінсь-
ких повноважень конкретним виконавцям, формуван-
ня автономних проектних груп, які створюють горизон-
тальні мережі взаємодії. Це обумовлює формування
нових типів відносин з партнерами. Одним з суттєвих

наслідків цих змін стало, зокрема аналогічне реформу-
вання державного управління, яке переймає нові мето-
ди управління виробництвом та інкорпорує в сферу дер-
жавного управління певні ринкові механізми.

Інноваційний розвиток в регіоні в рамках партнер-
ства видається можливим в рамках такого правового
поля, яке сприяє відкритості регіональній системі для
інвестицій, технологічному оновленню підприємств,
розвитку виробництв, які не погіршують економічні умо-
ви в регіоні, не зводяться до перетворення регіону у
виключне джерело отримання прибутку для інвесторів.

У регіональному інноваційному просторі предметом
партнерства бізнесу і влади стає також домовленість про
доцільність використання природних ресурсів та утилі-
зації відходів. Так, у США державний вплив на іннова-
ційний розвиток реалізовувався у концепції життєвого
циклу технологій, що передбачала відповідальність не
лише за їх створення і впровадження, але й за розроб-
ку заходів з утилізації результатів їх використання [1, с.
25].

У депресивних регіонах інноваційний розвиток до-
цільно спрямовувати на подолання вузької спеціалізації
підприємств, адже в результаті ліквідації бюджетофор-
муючих підприємств виникли кризи на ринку праці і в
соціально-економічному становищі жителів таких міст.

Важливим аспектом інноваційної політики і предме-
том партнерства в регіоні є взаємодія підприємств,
освітніх закладів, органів регіонального управління у
стимулюванні і закріпленні в регіоні висококваліфіко-
ваних кадрів, їх перепідготовка і підвищення кваліфі-
кації, залучення до інноваційних процесів місцевої на-
уки, про що свідчить позитивний досвід, набутий у США
та країнах Євросоюзу. Наприклад, у США, за спільним
фінансуванням з федерального, штатного та муніци-
пального бюджетів підтримується діяльність Національ-
ної мережі центрів впровадження промислових техно-
логій, яка була створена для надання доступу до інфор-
мації про нові промислові процеси, до експерименталь-
ного обладнання, програм перепідготовки кадрів. Крім
того, всім міністерствам і відомствам, які безпосеред-
ньо відповідали за національну безпеку, було запропо-
новано обов'язково виділяти до 10—20% коштів нау-
ково-технічного бюджету на організацію кооперативних
досліджень за участю приватного бізнесу. Така коопе-
рація сприяла більш ефективному впровадженню тех-
нологічних новацій, оскільки фірми краще поінформо-
вані про нові дослідження і краще уявляють комерцій-
ний потенціал отриманих результатів [1, с. 25].

Для регіону важливим аспектом інноваційної по-
літики є витіснення імпорту і захист власного товарови-
робника, що суттєво стимулює регіональний розвиток.
Наприклад, в результаті реформування державного уп-
равління у ряді країн (Великобританія, Австралія, Нова
Зеландія та інші) були створені автономні агенції, орган-
ізаційно гнучкі, зорієнтовані на інновації, самостійні у
наданні послуг населенню. Працівники таких агенцій
працюють як команда, яка має спільну мету і задачі,
здатні швидко адаптуватися і приймати нестандартні
рішення. Як зазначає С. Лугвін, подібна адміністратив-
на "реформація" охопила також такі країни, як Німеч-
чина, Франція, Японія, Швеція тощо. У результаті в
діяльність адміністративних органів, особливо місцевих,
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активно впроваджуються принципи ринкової конку-
ренції, розширюється їх взаємодія з приватним секто-
ром, якому все частіше передаються деякі чисто адмін-
істративні функції (складання бюджету, збір податків,
охорона громадського порядку тощо). Реформи спри-
чинили виникнення мережевої організації управління, в
рамках якої автономні державні агенції взаємодіють з
організаціями громадянського суспільства на договір-
них засадах та обміну ресурсами [4, с. 3].

Аналіз європейського досвіду регіонального роз-
витку пропонує використати в ефективному управлінні
інноваційним розвитком такі методи: використання і
стимулювання внутрішнього потенціалу регіону для ви-
живання в ринкових умовах, а не перекачування фінансів
з одного регіону в інший; створення спеціального фон-
ду (фондів) регіонального розвитку за зразком Євро-
пейського фонду регіонального розвитку, який може
фінансувати важливі інвестиційні проекти, спрямовані
на формування нової економічної структури в регіонах,
надавати допомогу у вигляді субсидій слабкорозвину-
тим і депресивним районам; підтримка малого та серед-
нього підприємництва в регіонах із застосуванням вен-
чурного капіталу, лізингу, взаємних гарантій тощо; ви-
користання наукових досліджень для розробки кон-
цепції регіонального розвитку [2].

Можна констатувати, що застосування цього досвіду
передбачає об'єднання в рамках партнерства всіх зацікав-
лених суб'єктів та ініціативність органів державного управ-
ління в тому, щоб в інноваційній політиці в регіоні відбуло-
ся: формування регіональних інноваційних мереж і клас-
терів, які концентрують науковий і виробничий потенціал
регіону; сприяння розвитку багатогалузевих підприємств,
які дають можливість забезпечувати стабільний ринок
праці і сприятливий соціальний клімат; виділення цільових
бюджетних дотацій для реалізації інноваційних проектів,
соціально значимих для регіону; технологічне переоблад-
нання підприємств і зміни в структурі виробництва; стиму-
лювання і закріплення в регіоні висококваліфікованих
кадрів, їх перепідготовка і підвищення кваліфікації; залу-
чення до інноваційних процесів місцевої науки; врегулю-
вання конфліктів, пов'язаних з "рейдерством" і незакон-
ним поглинанням фірм і підприємств під виглядом реалі-
зації інноваційних проектів.

ВИСНОВКИ
Одним з головних напрямів сучасного соціально-еко-

номічного розвитку в регіоні є інноваційна політика, яка
дозволяє створювати високоефективні кластери і суттє-
во поліпшувати рівень життя громадян, їх зайнятість.
Основною умовою успішної реалізації інноваційної по-
літики виступає ефективна взаємодія між суспільними
секторами та розвиток партнерських відносин між ними.

В умовах, коли провідні країни освоюють п'ятий і
шостий технологічні уклади, в основі яких лежать інфор-
маційні технології, робототехніка, нанотехнології, тон-
ка хімія тощо, в Україні на загальнодержавному рівні
важко досягти інноваційних проривів одночасно у всіх
галузях, але на регіональному рівні можуть реалізову-
ватися інноваційні проекти, які сприяють економічному
зростанню та покращенню соціальної інфраструктури
безпосередньо в регіоні і, опосередковано, впливають
на покращення ситуації у країні в цілому.

Інноваційний розвиток регіону значною мірою за-
лежить від вирішення питань нормативно-правового
врегулювання, об'єднання ресурсів, інвестиційної полі-
тики, трансферту технологій на міжнародні ринки. На
регіональному рівні перш за все мають вирішуватися такі
конкретні проблеми, як об'єктивний аналіз ресурсів
регіону, що можуть бути використані для інноваційного
розвитку; визначення мережі зв'язків, які встановлю-
ються з іншими регіонами, загальнодержавним рівнем,
міжнародними ринками та інші.

Аналіз європейського досвіду регіонального роз-
витку пропонує використати в ефективному управлінні
інноваційним розвитком такі методи: — використання і
стимулювання внутрішнього потенціалу регіону для ви-
живання в ринкових умовах, створення спеціального
фонду (фондів) регіонального розвитку за зразком
Європейського фонду регіонального розвитку та інші.
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ВСТУП
Реалізацію механізму державного управління роз-

витком інноваційного потенціалу регіону має забезпе-
чувати функціональна підсистема, яка виконує визна-
чені функції у складі об'єкту управління, серед яких ви-
діляють: стратегічне державне управління, регулюван-
ня інноваційної діяльності, планування та прогнозуван-
ня, формування бюджету, перерозподіл коштів і ре-
сурсів, контроль, нагляд, виробниче управління. Ме-
ханізм державного управління розвитком інноваційно-
го потенціалу регіону повинен включати також плану-
вання, організацію, мотивацію, контроль та регулюван-
ня інноваційних процесів. Управління розвитком інно-
ваційного потенціалу регіону повинно базуватися на
певних принципах та передбачати наявність цілей, за-
дач та основних результатів інноваційного розвитку із
визначенням критеріїв вибору та оцінки їх досягнення,
що включає в себе цільова система управління.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — здійснено аналіз державного управ-

ління розвитком інноваційного потенціалу регіону з ме-
тою вдосконалення державної інноваційної політики.
Дослідження побудовано на системному підході, а та-
кож сукупності методів, які забезпечують реалізацію та-
кого підходу, а саме: аналізу, синтезу та логічного уза-
гальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інноваційна стратегія регіону в нинішніх умовах має

бути спрямована на вирішення таких проблем: переорі-
єнтація інноваційної сфери на розв'язання проблем
підвищення якості життя населення (на розвиток охо-
рони здоров'я, освіти, транспорту, зв'язку, збереження
навколишнього середовища); підвищення конкурентос-
проможності регіональної промисловості; економія при-
родних ресурсів; прогрес фундаментальних наукових
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досліджень. Розв'язання зазначених проблем для ре-
гіональних органів влади є головною метою реалізації
національних стратегій, в межах яких визначаються
стратегічні цілі.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010—
2020 роки в умовах глобалізаційних викликів розроб-
лена на виконання Постанови Верховної Ради України
від 17 лютого 2009 р. № 965-VI "Про проведення парла-
ментських слухань "Стратегія інноваційного розвитку
України на 2010—2020 роки в умовах глобалізаційних
викликів" Комітетом Верховної Ради з питань науки і
освіти, Центром досліджень науково-технічного потен-
ціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України за
участю інших наукових установ НАН України, а також
центральних і місцевих органів державної влади із вра-
хуванням ключових положень, закладених в проекті
Стратегії інноваційного розвитку України на 2009—2018
роки та на період до 2039 року, підготовленого Держав-
ним агентством з інновацій та інвестицій України і Дер-
жавним підприємством "Інститут економіки і прогнозу-
вання НАН України", та в ряді інших стратегічних про-
ектів. Вона розвиває основні положення Концепції нау-
ково-технологічного та інноваційного розвитку Украї-
ни [1].

Визнання високої актуальності тиску зовнішніх та
внутрішніх викликів, що посилюються, врахування їх
можливих наслідків з метою недопущення кризових
явищ в економіці та суспільстві є головною передумо-
вою формування дієздатної інноваційної політики со-
ціально-економічного розвитку держави.

Стратегія систематизує і конкретизує законодавчі,
нормативні та інші засади організації наукової, науко-
во-технічної, інноваційної та підприємницької діяль-
ності, що містяться в сучасному законодавстві України,
нормативних та програмних документах органів держав-
ної влади і разом з іншими державними стратегічними
документами є стрижневою основою для подальшого
розвитку законодавчої і нормативної бази в цій сфері,
для формування державних, регіональних і галузевих
програм інноваційного розвитку, забезпечення скоор-
динованої діяльності влади, суспільства, підприємниц-
тва, науки та освіти — всіх головних учасників націо-
нальної інноваційної системи.

Термін дії Стратегії визначено з врахуванням масш-
табу часу, необхідного для здійснення узгоджених си-
стемних змін у всіх ланках національної інноваційної
системи — науці, освіті, підприємництві, винахідництві,
управлінні, та можливості за умов послідовної і дійової
реалізації положень Стратегії досягти активно зроста-

ючої фази наступного циклу інноваційного розвитку
економіки, коли інноваційний фактор стане визначаль-
ним у забезпеченні зростання вітчизняної економіки.

Сучасний стан наукової сфери України обумовлено
довгостроковим негативним впливом загальноеконом-
ічних проблем, пов'язаних зі структурною деформова-
ністю економіки країни, домінуванням в ній низькотех-
нологічних галузей і укладів, виробництв продукції з
низьким рівнем доданої вартості, які об'єктивно мало-
сприйнятливі до сучасних наукових досягнень.

Руйнівно вплинула на розвиток наукової сфери не-
компетентна державна політика проведення неолібе-
ральних ринкових реформ (приватизація, трансформа-
ція бюджетної, податкової, кредитної та інших фінан-
сово-економічних систем) фактично без врахування
науково-технологічного фактору та його впливу на
ефективність і конкурентоспроможність вітчизняної
економіки. У відношенні до науки здійснювалась без-
перспективна політика "виживання" існуючого науково-
технічного потенціалу замість його оновлення та якіс-
ного покращання для приведення у відповідність з по-
требами ринкової економіки [1].

Дефіцит коштів, збереження привабливої системи
базового бюджетного фінансування наукових установ
стимулювали значну частину галузевих наукових
спільнот до здобування статусу державної академії
наук. Внаслідок цього постійно зростає кількість дер-
жавних академій наук, що абсолютно не відповідає рин-
ковим вимогам, знижує комерційний потенціал українсь-
кої науки, перетворюючи її все більше на витратну га-
лузь. Кошти нераціонально розпорошуються по бага-
тьом науковим структурам, значна частина яких працює
неефективно і відповідно не має результатів світового
рівня.

Застарілість сучасної технологічної бази науки, без-
відповідальне ставлення до приведення її у відповідність
до сучасних вимог фактично унеможливлюють прове-
дення в Україні досліджень на світовому рівні без до-
помоги зарубіжних партнерів, яка часто є небезкорис-
ною: чимало значущих досягнень українських вчених
стають інтелектуальною власністю інших країн. Майже
половина наукових кадрів України витрачає свій твор-
чий потенціал здебільшого в інтересах зарубіжних за-
мовників. Наукові кадри та кількість організацій в Ук-
раїні за період 2008—2012 роки розглянуто у таблиці
1.

Погіршується демографічна структура та якість
кадрів науки. З її лав вимиваються здебільшого праців-
ники продуктивного віку. За умов загального скорочен-

Рік 

Кількість 

організації, які 
виконують 

наукові 
дослідження й 

розробки*
 

Чисельність 

науковців, осіб 

Чисельність 
докторів наук в 

економіці України, 
осіб ** 

Чисельність 
кандидатів наук в 

економіці України, 
осіб ** 

2008 1378 94138 13423 77763 

2009 1340 92403 13866 81169 

2010 1303 89534 14418 84000 

2011 1255 84969 14895 84979 

2012 1208 82032 15592 88057 

 

Таблиця 1. Наукові кадри та кількість організацій в Україні за період 2008—2012 роки

Джерело: [2].
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ня чисельності дослідників, незначного притоку в науку
молоді і домінування в складі наукових кадрів науковців
старшого віку в найближчі роки може статися серйозна
кадрова криза внаслідок природного відтоку з науко-
вої сфери значної кількості нині ще працюючих пенсіо-
нерів.

Не дає позитивних наслідків спроба вплинути на
якість оновлення кадрів шляхом необгрунтованого зро-
стання чисельності аспірантури і докторантури. Для
підготовки величезної кількості аспірантів і докторантів
сьогодні в Україні немає відповідної наукової бази. Так,
упродовж 2000—2012 рр. кількість спеціалістів, які ви-
конували наукові й науково-технічні роботи, скороти-
лася з 120,7 тис. до 89,6 тис. осіб, а кількість наукових
організацій — з 1490 до 1208 (при цьому найбільше ско-
рочення відбулося у секторі технічних наук).

Вирішення питань розвитку вітчизняної науки, вра-
ховуючи її важливу роль і значення для суспільства,
потребує масштабних перетворень, що виходять за межі
наукової сфери. Передусім ідеться про необхідність
здійснення структурних реформ національної економі-
ки, розвитку сучасних наукоємних виробництв, конку-
рентного середовища, заохочення підприємницької ак-
тивності громадян (насамперед середнього та малого
бізнесу виробничого сектору), що, зрештою, приведе
до необхідних модернізаційних змін у структурі еконо-
міки в цілому. Здійснення таких масштабних позитив-
них змін потребує значного часу й зусиль, проте якраз
у цьому питанні продумана й цілеспрямована модерні-
зація наукової сфери здатна стати потужним чинником
перетворень в економіці загалом, рушієм переходу до
прогресивних технологічних укладів, розвитку нових
наукоємних виробництв, підготовки сучасних високоос-
вічених фахівців.

З огляду на зазначені особливості, на сучасному
етапі підвищується актуальність подальшої оптимізації
державного управління науковою сферою, стимулю-
вання розвитку інноваційних секторів національної
економіки, зміцнення міжнародного співробітництва.
На вирішення цих нагальних завдань була спрямована
діяльність держави у науковій сфері у 2012 р. У вересні
2012 р. Кабінетом Міністрів України було ухвалено
Концепцію реформування державної політики в інно-
ваційній сфері, спрямовану на вирішення завдання,
визначеного у Програмі економічних реформ, щодо
збільшення з 10,7 до 25% частки промислових
підприємств, що провадять інноваційну діяльність, та

підвищення з нинішніх (2011 р.) 0,73 до 1,5% науко-
ємності валового внутрішнього продукту за рахунок
усіх джерел фінансування. Концепція передбачає ство-
рення сприятливих економічних (податкових, кредит-
них, страхових) умов прискореного розвитку інновацій;
створення сучасних основ інноваційних процесів; спри-
яння створенню нової інституційної бази інноваційної
діяльності [3, с. 245]. Обсяг виконаних наукових та
науково-технічних робіт в Україні за період 2008—
2012 роки розглянуто у таблиці 2 [2].

На даний час лише менше третини всіх вітчизняних
кандидатів і докторів наук працює безпосередньо в на-
уковій сфері. Цьому в певній мірі сприяє втрачання ви-
могливості при вирішенні проблем атестації наукових
кадрів, присудженні вчених і академічних звань, знижен-
ня престижу наукової праці при збереженні в суспільстві
престижу вчених звань, які сьогодні становляться також
своєрідним предметом приватизації [1].

У країні відсутній дієздатний механізм реалізації
визначених державою пріоритетів науково-технологіч-
ного розвитку, а також система об'єктивної оцінки ефек-
тивності використання коштів, які вкладаються в цю
сферу, що не дозволяє сконцентрувати ресурси на
підтримку ефективно працюючих наукових колективів і
наукових шкіл і забезпечити їх оснащенням сучасною
технологічною базою.

Гострою проблемою є наростаючий розрив
міждисциплінарних зв'язків і циклу "фундаментальні
дослідження — розробки — комерціоналізація знань
у виробництві". Врешті-решт це призвело до того, що
більшість наукових установ стала скочуватися до реа-
лізації політики консервації і тиражування тематики з
метою виживання, а не для розвитку. Тому сьогодні до
75% вітчизняного наукового потенціалу використо-
вується для підтримки вже досягнутого науково-тех-
нічного рівня економіки, лише незначна частина оріє-
нтована на цілі оновлення на сучасному рівні науко-
вих знань.

Не сприяло позитивним зрушенням в науковій
сфері безвідповідальне реформування органів дер-
жавного управління, яке здійснювалось у відриві від
потреб вдосконалення наукового забезпечення соц-
іально-економічного розвитку країни і завдань рефор-
мування самої науки. Багато принципово важливих
положень існуючого законодавства не виконується або
безпідставно призупиняється іншими рішеннями дер-
жавних органів [1].

Рік 

Всього, у 

фактичних 

цінах 

У тому числі Питома 
вага обсягу 

виконаних 

наукових і 
науково-

технічних 

робіт у 

ВВП 

фундамен-

тальні 
дослідження 

прикладні 
дослідження 

розробки 

науково-

технічні 
послуги 

 млн грн. % 

2008 8538,9 1927,4 1545,7 4088,2 977,7 0,90

2009 8653,7 1916,6 1412,0 4215,9 1109,2 0,95

2010 9867,1 2188,4 1617,1 5037,0 1024,6 0,90

2011 10349,9 2205,8 1866,7 4985,9 1291,5 0,79

2012 11252,7 2621,9 2057,7 5369,9 1203,2 0,80

 

Таблиця 2. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт
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Попри наявності зазначених негативних змін, що
відбулися, українська наука зберегла ще певні можли-
вості в плані наукового забезпечення інноваційного роз-
витку країни.

Аналіз даних експертних оцінок, отриманих в рам-
ках виконання Державної програми прогнозування на-
уково-технологічного та інноваційного розвитку Украї-
ни, свідчить, що вітчизняна наука зберегла здатність за
певних умов виконувати дослідження і отримувати ре-
зультати світового рівня з наступних напрямів:

— розробка новітніх розділів математики (зокрема
в теорії функцій, функціональному аналізі) та теоретич-
ної фізики;

— дослідження наноструктур і розробка нанотех-
нологій;

— радіофізика міліметрового та субміліметрового
діапазону;

— імунобіотехнології, біосенсорика та молекуляр-
на діагностика;

— біотехнологія рослин та біофізика;
— біодеградація;
— кріобіологія та кріомедицина; нейронаука, зок-

рема нейрофізіологія;
— інформатика;
— мікро- та оптоелектроніка;
— аерокосмічні технології, а також у низці інших

напрямів фізики, хімії, біології [1].
Україна зберегла також потужний, практично без-

прецедентний, принаймні для Європи, потенціал мате-
ріалознавчої науки, зокрема в таких напрямах світово-
го значення:

— управління процесами структуроутворення, фор-
мування властивостей конструкційних та інструменталь-
них матеріалів, їх зварювання, в тому числі з викорис-
танням висококонцентрованих джерел енергії та елек-
тромагнітного впливу (електронно- та іонно-променеві
технології, лазерні технології тощо);

— розробка технологій виробництва функціональ-
них матеріалів для електроніки, лазерної та діагностич-
ної техніки;

— створення новітніх композиційних матеріалів та
вивчення механічних властивостей побудованих на їх
основі складних конструкцій і систем;

— розробка технологій виробництва синтетичних
алмазів та інших надтвердих матеріалів, а також інстру-
менту на їх основі [1].

Про збережений потенціал вітчизняної науки
свідчить і той факт, що українські вчені беруть активну
участь в загальноєвропейському та світовому ринках на-
укових кадрів і наукових розробок та користуються на
ньому значним попитом. Проте висока мобільність нау-
кових кадрів має місце без будь-якої участі держави,
тому не використовується в інтересах країни. Поза інте-
ресами країни залишається і численна українська нау-
кова діаспора в зарубіжних наукових структурах. Інно-
ваційну активність за основними напрямками в Україні
за період 2008—2012 роки розглянуто у таблиці 3 [2].

Тому назріла нагальна необхідність у зламі негатив-
них тенденцій, що склалися в науковій сфері, спряму-
ванні державної політики на формування якісно нового
науково-технічного потенціалу, максимального його
використання для переведення вітчизняної економіки на
інноваційний шлях розвитку. Для розбудови інтелекту-
ально-орієнтованої економіки і формування знаннєво-
го суспільства Україна повинна мати ефективну науку
світового рівня: високопродуктивних науковців, сучас-
не технологічне оснащення та інформаційне забезпе-
чення їх праці, раціональну організацію науково-дослі-
дних, дослідно-конструкторських розробок, розвину-
ту систему комерціоналізації наукових результатів, іна-
кше кажучи, науку з високим інноваційним потенціалом.
Тому існує потреба в перегляді й актуалізації змісту дер-
жавної наукової політики, визначеності її доктриналь-
них завдань та стратегічних напрямів, а також у ство-
ренні простих, зрозумілих науковцям, владі та суспіль-
ству механізмів забезпечення зростання ролі науки та
її інноваційного потенціалу в соціально-економічному
розвитку країни. Отже, аналіз науково-дослідного по-
тенціалу регіонів України засвідчує, що він залишаєть-
ся доволі потужним, незважаючи на затяжну економіч-
ну кризу.

Отже, задля досягнення якісних зрушень невідклад-
ним є завдання встановлення оптимального балансу в
підготовці кваліфікованих робітників, молодших спе-
ціалістів, інших фахівців із вищою освітою, що сприя-
тиме запобіганню "перекваліфікації" економіки, кори-
гуванню кількості фахівців із вищою освітою бакалав-
рського та магістерського рівнів і водночас подоланню
дефіциту кваліфікованих робітників і молодших спе-
ціалістів. Пріоритети незатребуваної кількості необхід-
но замінити пріоритетами гарантовано затребуваної
якості.

Таблиця 3. Інноваційна активність за основними напрямами в Україні
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 % млн. грн. 

2008 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7664,8 2664,0 

2009 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4974,7 2012,6 

2010 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 Х 5051,7 1855,8 

2011 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 Х 10489,1 2440,2 

2012 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47,0 Х 8051,8 2185,5 
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Враховуючи визначальні риси вітчизняної наукової
сфери, тенденції розвитку і потреби суспільства й дер-
жави, зусилля державних органів, що працюють у цій
сфері (з активним залученням представників наукової
спільноти і громадських організацій), необхідно спря-
мувати на вирішення, зокрема, таких пріоритетних зав-
дань:

— створення сприятливих інституційних та еконо-
мічних умов для прискореного розвитку інновацій і су-
часних наукоємних виробництв, у т.ч. в межах виконан-
ня пріоритетних державних програм і міжнародного
партнерства;

— реформування системи фінансування та управ-
ління науковою і науково-технічною діяльністю, зокре-
ма вжиття заходів щодо утвердження проектно-конкур-
сного принципу фінансування наукових досліджень і на-
уково-технічних розробок, збільшення обсягів фінан-
сування наукових проектів, що реалізуються в межах
міжнародного співробітництва, заохочення приватної
інвестиційної діяльності в науково-інноваційній сфері;

— посилення ступеня залученості наукової спільно-
ти, громадських організацій до розроблення та реалі-
зації рішень щодо розвитку науково-інноваційної сфе-
ри;

— розвиток нових організаційних форм здійснен-
ня наукових досліджень, що дають змогу реалізувати
потенціал об'єднань наукових установ і вищих навчаль-
них закладів;

— активізація діяльності наукових установ, вищих
навчальних закладів і відповідних державних органів,
спрямованої на забезпечення поінформованості міжна-
родної наукової спільноти щодо результатів роботи ук-
раїнських науковців;

— пропагування світоглядно-ціннісного значення
науки, її ролі в розвитку суспільства та особистості, за-
безпеченні високої якості життя [3, с. 321].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження державного управління

розвитком інноваційного потенціалу регіону показало,
що інструменти організаційного забезпечення інновац-
ійного розвитку економіки, які використовуються у стра-
тегіях та програмах, не підкріплені відповідними фор-
мальними актами і неформальними правилами. У зв'яз-
ку з цим необхідно у процесі ринкових перетворень еко-
номіки в регіонах передбачити введення таких норм і
правил: обов'язковість надання економічними суб'єкта-
ми незалежно від форм власності пропозицій щодо об-
сягів інноваційного виробництва і збуту продукції (робіт,
послуг); встановлення для суб'єктів господарювання
обсягів участі в інноваційному розвитку регіону; розроб-
ка і використання правил нежорсткої конкуренції, за-
побігання банкрутству і загостренню соціальних відно-
син; підзвітність суб'єктів господарювання з виконання
заходів стратегій органам місцевого самоврядування й
економічна відповідальність за їх здійснення; створен-
ня корпоративного органу з інноваційного розвитку
регіонів; здійснення конституційного принципу про зо-
бов'язання власника перед суспільством; систематична
розробка планів-пропозицій для суб'єктів господарю-
вання щодо корпоратизації діяльності і створення не-
формальних асоціацій (кластерів). У цьому полягають

основні цільові установки формування організаційного
забезпечення інноваційного розвитку регіону.

Основною формою здійснення інноваційної стра-
тегії в регіоні мають бути цільові програми вирішення
найважливіших науково-технічних проблем, їхня роль
полягає в концентрації науково-технічних, матеріальних
і фінансових коштів на найбільш перспективних напря-
мах інновацій, прогресивних видах виробництва і вирі-
шенні на цій основі найважливіших соціально-економі-
чних завдань.

У процесі розробки середньострокових регіональ-
них планів розвитку інноваційної сфери мають вирішу-
ватися завдання структурного і організаційного харак-
теру, а саме: приведення інноваційних ресурсів у
відповідність з регіональними можливостями; зміна
принципів фінансування НДДКР; реорганізація акаде-
мічної і вузівської науки; розвиток ринкового інновац-
ійного сектора на базі галузевої науки.

Інноваційна тактика в регіоні має включати комплекс
заходів на найближчу перспективу, спрямованих на по-
рятунок критично важливих ділянок і на згортання без-
перспективних або надмірно дорогих проектів і програм.
Завдання органів регіонального регулювання в нинішніх
умовах ускладнюється як швидкістю нововведень, так і
міжнародним чинником конкуренції. Регіональні орга-
ни управління мають стимулювати створення спеціаль-
них державних організацій, що субсидують науково-
дослідні розробки і впровадження перспективних но-
вовведень, які здійснюють пільгове кредитування ризи-
кованих нововведень, неприбуткових науково-технічних
організацій.
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ВСТУП
У всіх країнах і у всі часи, не зважаючи на рівень роз-

витку економіки і громадянського суспільства, існували й
існують значні соціальні нерівності. Соціально-економічний
cтатус є одним з найважливіших показників нерівності у здо-
ров'ї, оскільки визначає стан здоров'я і тривалість життя
особи. Стан здоров'я населення відображає не лише рівень
і якість його життя, а також можливості та перспективи со-
ціально-економічного розвитку самої держави.

На сьогодні маємо низький рівень самооцінки стану здо-
ров'я населення (більше половини населення оцінює своє
здоров'я як задовільне, а кожний п'ятий українець вважає
його поганим і дуже поганим, 40 % населення мають одне
чи декілька хронічних захворювань; за даними соціологіч-
ного моніторингу ІС НАНУ, 2010) та суперечність між стату-
сом економічно активного населення та якістю життя, по-
в'язаною зі здоров'ям. Крім того, до зниження якості жит-
тя, пов'язаної зі здоров'ям призводить т.з. "медична пастка
бідності" (оплата за медичні послуги приводить до зубожіння
та зниження якості життя, пов'язаної зі здоров'ям, еконо-
мічно активного населення).

Очевидно, що держава має реальні можливості впливу
на якість життя населення, тому підвищення якості життя та
рівня здоров'я людей повинно стати стратегічним завдан-
ням для державної політики.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поняття "якість життя" (Quality of Life — QL) немає од-

нозначного тлумачення, оскільки є міждисциплінарним та
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використовується різними науками. У зв'язку з цим різними
науками були вироблені різноманітні підходи та концепції
якості життя, в тому числі, пов'язаної зі здоров'ям. Адже
здоров'я є одним з головних визначників якості життя. З по-
зиції медицини "якість життя" — це вплив хвороби і ліку-
вання на стан хворого, для соціології "якість життя" — це
ступінь задоволення важливих для людини потреб, з перс-
пективи психології — це психічний добростан.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є огляд методологічних підходів та

концепцій до дослідження феномена "якості життя, пов'я-
заної зі здоров'ям".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ВООЗ у 1948 році визначила "якість життя" як сприй-

няття людьми свого положення в житті залежно від куль-
турних особливостей і системи цінностей та в зв'язку з їхніми
цілями, очікуваннями, стандартами, турботами. За ВООЗ
загальна якість життя оцінюється за параметрами фізичної
та психологічної сфер, рівня незалежності, соціальної сфе-
ри, навколишнього середовища та духовної сфери [1, с. 4].
Саме це визначення можна вважати біопсихосоціальною
моделлю якості життя, пов'язаної зі здоров'ям.

Найчастіше в літературі зустрічаються два методологічні
підходи до розуміння "якості життя": об'єктивний та су-
б'єктивний. Спочатку своєї еволюції "якість життя" асоцію-
валася з матеріальними речами, тобто з поняттям "рівень
життя" та "добробут" це відобразилось у розвитку об'єкти-
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вістського напряму. Об'єктивний підхід передбачає об'єктив-
ну оцінку матеріальних умов проживання, товарів (продук-
ти харчування, житло) і послуг (освіта, охорона здоров'я),
які споживає суб'єкт, рівня його доходів, заощаджень, а
також екологію та стан навколишнього середовища. Далі
ці об'єктивні індикатори доповнили суб'єктивними, адже
люди по різному сприймають одні і ті ж умови життя. Су-
б'єктивний підхід — це відображення якості життя у відчут-
тях суб'єкта, сюди відносять емоцї, переживання, ціннісні
установки. Цей підхід характеризується таким термінами як:
задоволеність життям, відчуття щастя, самооцінка здоров'я,
особисті та інтелектуальні потреби, оптимізм.

Польський дослідник T. Borys (2000) виділяє два вимі-
ри якості життя: дискрептивний і компаративний. Компара-
тивний підхід оцінює якість життя за вартістю (вища, нижча
якість життя; низький, високий рівень якості життя). Диск-
рептивний підхід описує якість життя (інша якість життя, різні
якості життя). За дискрептивним підходом розглядають
об'єктивну і суб'єктивну якість життя. За компаративістсь-
ким підходом розглядають глобальну та часткову (окремо
визначені сфери) якість життя [2, с. 81].

Польські дослідниці B. Kryk та K. Wlodarcyzk-Spiewak
на основі теорії T. Borys пропонують таксономію "якості жит-
тя" за дискрептивним підходом [3]:

1) дві субглобальні сфери "якості життя" — типу "мати"
і "бути";

2) три галузеві сфери "якості життя" — соціальна, еко-
номічна і середовища (чи екологічна), з можливістю виді-
лення четвертої сфери — інституційної (інституційна якість
життя);

3) шість галузевих сфер "якості життя" — сімейна, со-
матична, психічна, середовища, житлова і професійна
(Kolman, 1977);

4) сім сфер якості життя (відповідно до потреб) — хар-
чування, житло, здоров'я, освіта, відпочинок, соціальне і
матеріальне забезпечення (Drewnowski, Scott, 1966, 1970);

5) дев'ять сфер якості життя — доходи і видатки люд-
ства, загроза бідності і бідність, житлові умови, безробіття,
здоров'я і його загрози, освіта, безпека, природнє середо-
вище і стиль життя (Польща 2025, 2000);

6) тринадцять сфер якості життя за Campbell — шлюб і
сімейне життя, здоров'я, сусіди, друзі і знайомі, життя в
США, місце проживання, житло, професійна діяльність, хат-
ня робота, вільний час, освіта і її придатність, а також фінан-
сове забезпечення (Campbell, 1976);

7) шістнадцять сфер якості життя за Головним управлі-
нням статистики Польщі — діти (задоволення від власних
дітей), особисте життя, здоров'я, психічне самопочуття, су-
сіди, наявність друзів, професійна діяльність, ведення до-
машнього господарства, місце проживання, житлові умови,
спосіб проведення вільного часу, кількість вільного часу,
матеріальний стан і реалізація демократичних засад у країні
(Maciaszek, 1997).

Поширеним у науковій літературі є розгляд якості жит-
тя згідно з теорією потреб, коли якість життя розглядається
як ступінь задоволення потреб індивіда (наприклад, за
А. Маслоу). Відповідно до цього підходу необхідно визна-
чити загальні й універсальні потреби людей, а також інди-
відуальні й специфічні потреби окремої людини.

Недоліком розгляду якості життя через призму теорії
потреб є опущення саме суб'єктивного виміру людського
життя і досвіду. Процедури, які занадто узагальнюють по-
треби людей, акцентуючи на певних спільних потребах усіх
індивідів, які на елементарному рівні є очевидними, омина-
ють те, що більш якісні, нематеріальні й такі, що відносять-
ся до психічної і духовної сфери людського існування по-
треби є індивідуальною справою кожного [4].

Крім того, виділяють і т.з. процесуальний підхід, де
якість життя це сприйняття самим індивідом своєї якості

життя. "Сам досліджуваний являє собою найбільш компе-
тентне джерело інформації, а в дослідженнях акцентується
увага на індивідуальному вимірі (ідіографічний підхід).
Підставою оцінки є ступінь розбіжності між станом актуаль-
ним і очікуваним, тобто мовою психології — це диспропор-
ція між Я-реальним і Я-ідеальним. Перевагою цього підхо-
ду є отримання якнайбільш адекватної інформації про жит-
тя індивіда, проте дослідження пов'язане із зростанням
складності дослідницьких знарядь, що застосовуються" [4,
с.12].

Автори української монографії "Якість життя населен-
ня регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика" [5,
с.16 ] вважають, що в цілому, всі підходи до вивчення якості
життя можуть бути умовно згруповані у кілька наступних
теорій:

1. Теорії ідеалів. Відповідно до них, якість життя вклю-
чає реалізацію певних ідеалів. Скажімо, ідеалом може бути
самореалізація особистості в дусі А. Маслоу.

2. Персонально-утилітарні теорії концентруються на
відчуттях щастя, задоволеннях і здійсненні бажань. Багато
економістів цей підхід називають "велферизмом", соціальні
філософи — "утилітаризмом" або навіть гедонізмом. Цей
підхід часто критикується дослідниками з "третього світу",
які не без підстави посилаються на власний досвід, коли
люди часто примудряються пристосовуватися до нелюдсь-
ких умов життя.

3. Теорії достатку концентруються на вироблених това-
рах, реальних доходах й ін. Так, багато економістів праг-
нуть оцінити якість життя в термінах рівня життя. Багато зу-
силь докладено для розробки методів оцінки одержувано-
го доходу. Але подібний підхід справедливо зазнає крити-
ки, оскільки є чимало людей, які не бажають обзаводитися
власністю. Вони можуть бути набагато щасливішими від
людей, обтяжених трудовою етикою й більшими нагромад-
женими багатствами.

4. Теорії базових потреб. Згідно Ерику Алларду, якість
життя досягається за рахунок задоволення трьох систем
базових потреб: "мати", "любити" і "бути". "Споживчі" по-
треби визначаються як такі, що відносяться до матеріаль-
них умов, необхідних для виживання та уникнення злиден-
ності. Сюди відносяться економічні ресурси (мінімальний
дохід на душу населення), умови проживання, зайнятість,
умови праці, здоров'я, освіта. "Любов" відноситься до по-
треб спілкуватися з іншими людьми та утворювати соціальні
ідентичності, а отже включає контакти в локальному співто-
варистві, дружні відносини, соціалізація в групах, організа-
ціях та відносини з колегами. Потреби у бутті — інтеграція в
суспільстві та життя у гармонії з природою, політична
активність, дозвілля тощо.

Шотландські дослідники Taillefer M.C. (2003) та інші [6;
с. 299] виділяють три моделі якості життя:

Концептуальну 
модель 

Модель, що визначає виміри та 
властивості якості життя 
(найменш складний тип моделі) 

Концептуальні 
рамки 

Модель, що описує, пояснює або 

прогнозує характер 

спрямованості взаємодії між 
елементами або вимірами якості 
життя 

Теоретичні 
рамки 

Модель, що включає в себе 
структуру елементів і їх 
взаємодію в теорії, яка пояснює 
ці відносини (найбільш 
складний тип моделі) 

Огляд таксономій "якості життя" показує, що найбільш
поширеним є об'єктивний підхід, який визначає якість життя
через об'єктивні індикатори умов життя людей на основі різно-
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манітної статистичної інформації. Крім того, популярним є суб-
'єктивний підхід, який передбачає, що реальна оцінка якості
життя відображається у суб'єктивних оцінках самих людей і
для цього використовують соціологічні опитування.

Поняття "якості життя, пов'язаної зі здоров'ям" було
запроваджено у 1982 році, для того щоб розмежувати за-
гальну концепцію якості життя від концепції якості життя,
пов'язаної зі здоров'ям під якою розуміють оцінку людьми
суб'єктивних факторів, що визначають їх здоров'я, само-
оцінку здоров'я, а також піклування про здоров'я, його
зміцнення та підтримання такого рівня здоров'я, який доз-
воляє людям досягати своїх життєвих цілей і добробуту.

У медицині начастіше якість життя пацієнтів вивчають з
метою оцінки ефективності впливу певних методів лікуван-
ня чи фармацевтичних засобів. У процесі своєї еволюції
медицина відмовилась від трактування пацієнта лише як
об'єкта медичних дій. Все більше уваги медики приділяють
вивченню думки пацієнтів щодо ефективності лікування та
оцінці хворими впливу терапії на якість їх життя.

Польська дослідниця D. Kochman зазначає, що дослід-
ження якості життя у медицині розвиваються дуже динаміч-
но і найчастіше проводяться з метою [7]:

1) оцінки впливу на якість життя двох ліків або двох ме-
тодів лікування з подібною терапевтичною дією (вибирають
такий, який у меншій мірі знижує якість життя);

2) оцінки дієвості методів психологічних впливів (що
вимірюються поліпшенням якості життя);

3) оцінки якості медичної допомоги (одним з елементів
якої є моніторинг якості життя хворих в певних відрізках
часу).

Ряд авторів (H. Schipper, J. Clinch, V. Powell, J. Czapinski,
J. Daszykowska) до концепцій якості життя, пов'язаної зі здо-
ров'ям відносять [8]: психологічний підхід (G.E. Engel), що
акцентує увагу на тому як відчуває пацієнт вплив хвороби і
терапії; модель корисності, що грунтується на теорії рішень,
розглядаючи стратегії поведінки в умовах дилем виникаю-
чих з обмежених засобів медичної допомоги і суперечли-
вості між кількісними і якісними критеріями життя; концеп-
цію випромінюючих ефектів (впливів) (J.E. Ware), що виріз-
няє декілька кіл впливів хвороби і терапії, починаючи від біо-
логічних функцій, проходячи через загальний психічний доб-
ростан до соціального функціонування, адже впливи відби-
ваються на ситуації в сім'ї і ширшому оточенні пацієнта; мо-
дель реінтеграції до нормального життя, виділяє такі вимі-
ри, як мобільність, здатність до самообслуговування, що-
денна діяльність, рекреаційна активність, сімейні ролі,
дружні зв'язки, спосіб презентації себе і загальна здатність
давати собі раду; а також модель пристосовування прагнень
до можливостей стану здоров'я (K.C. Calman).

Розглядаючи якість життя, пов'язану зі здоров'ям з точки
зору об'єктивного підходу оцінюємо матеріальні та житлові
умови проживання індивіда, можливості повноцінного харчу-
вання, а також соціально-економічний статус, який зумовлює,
зокрема, доступ до якісних медичних послуг та медикаментів.
Сюди належать й екологічні умови навколишнього середови-
ща. Також до об'єктивних визначників якості життя, пов'яза-
ної зі здоров'ям, індивіда відносять і стан його здоров'я (ви-
значений медичними показниками). У суб'єктивному вимірі
важливе значення має позиція "здоров'я" у ієрархії цінностей
особистості, розуміння здоров'я як цінності декларованої й ре-
алізованої, самооцінка здоров'я (суб'єктивне відчуття здоро-
в'я), а також розгляд здоров'я як інструментальної цінності,
що дозволяє досягти бажаних життєвих цілей.

ВИСНОВКИ
Найчастіше дослідники виділяють два методологічні

підходи до розуміння "якості життя": об'єктивний та суб'єк-
тивний, проте для дослідження феномену "якості життя,
пов'язаної зі здоров'ям" необхідним є поєднання цих двох

підходів, адже при наявності одинакових матеріальних умов
життя індивіди по-різному оцінюють свою якість життя, по-
в'язану зі здоров'ям.

Складність дослідження "якості життя, пов'язаної з здо-
ров'ям" полягає не лише у існуванні різноманітних методо-
логічних підходів та концепцій, а також у тісному зв'язку
цього феномену з особистісними характеристиками людей,
їх демографічними, етнічними, соціально-економічними ха-
рактеристиками та системами цінностей.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Біорізноманіття часто сприймається як одвічна і безкош-

товна даність, проте сьогодні з вини людства воно знахо-
диться під серйозною загрозою знищення й деградації. Над-
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мірна експлуатація земель і вирубування лісів, повне або
часткове руйнування місць існування, численні забруднен-
ня, надлишкове мисливство та рибальство, перевиробницт-
во парникових газів: все це спричиняє кліматичні зміни, по-
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яву екзотичних видів життя і т.д. Тому сьогодні питання збе-
реження генофонду рослинного і тваринного світу, а отже
існування й самої людини є першочерговим та цілком зале-
жить від системи державного управління, його ефективності.

Принцип, яким керується Україна щодо питань збере-
ження довкілля не тільки на території однієї держави, а у
набагато більшому, європейському масштабі, це повне дот-
римання міжнародного права у сфері екології, а також бе-
зумовне виконання взятих на себе зобов'язань в рамках
двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод та кон-
венцій в сфері екології, збереження біорізноманіття, умов
життєзабезпечення людини. Урядом нашої держави розроб-
лена стратегія екологічної політики, основними пріоритета-
ми якої є збереження навколишнього природного середо-
вища та зменшення тиску на довкілля, продовження роботи
на подолання наслідків катастрофи на ЧАЕС, економізація
екологічної політики та екологізація економіки, енергозбе-
реження та заміщення традиційних джерел енергії шляхом
розвитку екологічно чистих видів енергетики, збереження
біорізноманіття тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема збереження біорізноманіття широко ви-
світлювалася у працях вітчизняних та зарубіжних науковців,
зокрема А.О. Бондара, В.О. Рибака, В.І. Ткачука, М. Гама-
на, М. Корецького, О. Лазора, Н. Левченко, О. Дація та інших
які торкаються переважно аграрної складової збереження
біорізноманіття, проте питання ефективного управління збе-
реження біорізноманіття залишається недослідженим по-
вною мірою. Все це визначило предмет даного досліджен-
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити організаційну структуру державного управ-

ління збереженням біорізноманіття та на основі кращого
закордонного досвіду запропонувати напрями її удоскона-
лення, запропонувати напрями здійснення державної пол-
ітики щодо підвищення ефективності збереження біорізно-
маніття.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Організаційне забезпечення управління охороною на-

вколишнього природного середовища і заповідною справою
зокрема покладається на Кабінет Міністрів України, до ком-
петенції якого в цій царині належать прийняття рішень з
організації та скасування територій і об'єктів природно-за-
повідного фонду загальнодержавного значення, організації
екологічного виховання та екологічної освіти громадян
тощо.

Відповідно до Закону України "Про охорону навколиш-
нього природного середовища" Кабінет Міністрів України
затверджує Положення про спеціально уповноважений цен-
тральний орган виконавчої влади з питань екології та при-
родних ресурсів, який діючий відповідно до своєї компе-
тенції та органів на місцях.

На сьогодні спеціально уповноваженим органом дер-
жавного управління природно-заповідним фондом є
Міністерство екології та природних ресурсів України
(Мінприроди України). Його завданням є забезпечення роз-
витку заповідної справи, функціонування заповідників, на-
ціональних природних парків та інших заповідних територій,
реалізація заходів, спрямованих на збереження біологічно-
го і ландшафтного різноманіття, ведення Червоної книги.
Крім того, у сфері його діяльності підготовка та подання
клопотань про створення (оголошення) природно-заповід-
них територій і об'єктів на підставі пропозицій наукових ус-
танов, природоохоронних громадських об'єднань або інших
зацікавлених підприємств, установ, організацій та громадян,

розробка та затвердження положень про ПЗТ і ПЗО загаль-
нодержавного значення, ведення Державного кадастру при-
родно-заповідного фонду [1].

Повноваження з питань заповідної справи здійснює
Мінприроди України безпосередньо через Департамент за-
повідної справи, державні управління екології та природ-
них ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, спец-
іально уповноважені органи в галузі екологічної безпеки
Автономної Республіки Крим, інспекції, науково-дослідні та
навчальні заклади, інші підприємства, установи й організації,
що входять до сфери його управління і становлять систему
Мінприроди України. Міністерство наділене повноваження-
ми у сферах охорони атмосферного повітря, збереження
озонового шару, раціонального використання, відтворення
і охорони об'єктів тваринного і рослинного світу, відтворен-
ня та охорони земель, охорони та відтворення вод (поверх-
неві, підземні, морські), раціонального використання вод-
них ресурсів. Окрім того, відомство забезпечує норматив-
но-правове регулювання розвитку водного господарства і
меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального
використання надр, контролю за дотриманням природоохо-
ронного законодавства.

Збереження біорізноманіття в Україні має складну
ієрархічну структуру органів управління, що характеризуєть-
ся деякою безсистемністю, нечітким розподілом функцій та
повноважень. Лише у 4 % від загальної кількості регіонів
України функція збереження біорізноманіття відображена
у організаційній структурі держуправлінь з ОНПС. Найбіль-
ша частка (56 %) належить регіонам, що мають об'єднану
функцію державного управління у галузі збереження біор-
ізноманіття, тобто у них у структурі держу правлінь охоро-
ни навколишнього природного середовища функціонують
відділи, що поєднують у собі функцію як збереження, так й
використання природних ресурсів.

Усе це вимагає наукового обгрунтування та подальшо-
го удосконалення організаційної структури управління збе-
реженням біорізноманіття в Україні

Збереження біорізноманіття є одною із найважливіших
складових державної екологічної політики. Ефективність
збереження генофонду людини, рослинного і тваринного
світу певною мірою залежить від ефективності роботи
органів державної виконавчої влади та місцевого самовря-
дування. Тому вивчення організаційної структури держав-
ного управління збереженням біорізноманіття набуває особ-
ливої актуальності.

Збереження біорізноманіття забезпечується утворен-
ням природно-заповідного фонду. Наразі площа територій
та об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) складає
майже 3 млн 651 тис. га, що становить 6,05% усієї території
України (рис. 1). До його складу входять понад 7608 тери-
торій та об'єктів. Це, зокрема, 19 природних та 4 біосфер-
них заповідника, 40 національних природних парків, 45 ре-
гіональних ландшафтних парків, 3078 пам'яток природи,
2729 заказників, 616 ботанічних, зоологічних садів, денд-
ропарків та парків-пам'яток садово-паркового мистецтва,
793 заповідних урочища. Попри це, площа природно-запо-
відного фонду в Україні є недостатньою і залишаться знач-
но меншою, ніж у більшості країн Європи, де середній відсо-
ток заповідності становить 15 % [1].

За роки незалежності площа природно-заповідного
фонду України збільшилася у 2 рази, але в окремих випад-
ках об'єкти природно-заповідного фонду перебувають в уп-
равлінні центральних органів виконавчої влади, для яких
природно-заповідна справа не є пріоритетом діяльності.

Екстенсивний розвиток сільського господарства призвів
до значного зменшення ландшафтного різноманіття. Більше
40 відсотків площі України в минулому були зайняті степо-
вими ландшафтами. На сьогодні їх залишилося близько
3 відсотків. На цих територіях зосереджено 30 % усіх видів
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флори і фауни, занесених до Червоної книги України. Ос-
новними загрозами біорізноманіттю є діяльність людини та
знищення природного середовища існування флори і фау-
ни, спостерігається катастрофічне зменшення площі тери-
торій водно-болотних угідь, степових екосистем, природних
лісів. Знищення навколишнього природного середовища
відбувається внаслідок розорювання земель, вирубування
лісівз подальшою зміною цільового призначення земель,
осушення або обводнення територій, промислового, жит-
лового та дачного будівництва тощо. Поширення неабори-
генних видів у природних екосистемах викликає значний
дисбаланс у біоценозах. Управління збереженням біоріз-
номаніття прісноводних та морських екосистем розвиваєть-
ся не так швидко, як для екосистем суші, що негативно впли-
ває на обсяг рибних запасів та середовища перебування
водних живих ресурсів. З метою припинення процесів по-
гіршення стану навколишнього природного середовища
необхідно збільшувати площі земель екомережі, що є стра-
тегічним завданням у досягненні екологічної збалансова-
ності території України. Збільшення площі національної еко-
мережі має насамперед відбуватися в результаті розширен-
ня існуючих та створення нових об'єктів природно-заповід-
ного фонду.

Завдання щодо охорони біорізноманіття не вирі-
шується під час приватизації земель, підготовки і вико-
нання програм галузевого, регіонального і місцевого роз-
витку. Відсутність закріплених на місцевості в установле-
ному законом порядку меж об'єктів природно-заповідно-
го фонду призводить до порушення вимог заповідного
режиму. Повільними є темпи встановлення у натурі (на
місцевості) прибережних захисних смуг вздовж морів,
річок та навколо водойм, які виконують роль екологіч-
них коридорів.

Законодавство, державні нормативні акти у сфері за-
повідної справи формуються на рівні Верховної Ради Ук-
раїни (Комісія з питань екології і раціонального природо-
користування та інші комісії), а також Кабінету Міністрів
України (відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної
безпеки і природокористування та деякі інші структурні
підрозділи). В комплексі питань державної екологічної по-
літики, що перебувають в компетенції Верховної Ради Ук-
раїни, одне з чільних місць посідають питання розвитку запо-
відної справи.

Відповідно до змін, внесених у Закон "Про природно-
заповідний фонд України", для забезпечення управління те-
риторіями і об'єктами природно-заповідного фонду, реалі-
зації програми перспективного розвитку заповідної справи
при тодішньому Міністерстві охорони навколишнього при-
родного середовища постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 9 серпня 2001 р. № 1000 затверджено Положення про
Державну службу заповідної справи (ДСЗС) — правонас-
тупницю Головного управління національних природних
парків і заповідної справи.

Мінприроди України має складну ієрархічну структуру ут-
ворення. Окремі структурні підрозділи мають подвійне підпо-
рядкування. Усього у роботі Мінприроди задіяно 234 особи,
найчисельніший є департамент стратегічного планування, еко-
номіки та фінансів (36 осіб або 15,4 % від загальної чисель-
ності штатних працівників), департамент організаційно-аналі-
тичного забезпечення діяльності Міністра та департамент еко-
логічної безпеки та дозвільної системи налічують у своєму
складі по 26 осіб (по 11 %), департамент охорони природних
ресурсів, юридичний департамент — 22 особи (9,4 5 %).

Мінприроди реалізує програми захисту і збереження
біорізноманіття, зокрема [1]:

І. Державну цільову екологічну Програму розвитку Кри-
му ("Екологічно безпечний Крим") на 2011—2015 роки (зат-
верджена постановою постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 25.05.2011 № 539).

ІІ. Загальнодержавну програму розвитку мінерально-
сировинної бази України на період до 2030 року затверд-
жена Законом України від 21.04.2011 № 268-VI).

ІІІ. Державну цільову екологічну програму проведення
моніторингу навколишнього природного середовища (зат-
верджена постановою Кабінету Міністрів України від
05.12.2007 № 1376).

ІV. Загальнодержавну програму формування національ-
ної екологічної мережі на 2000—2015 роки (затверджена
Законом України від 21 вересня 2000 року № 1989-III).

V. Програму перспективного розвитку заповідної спра-
ви України (Постанова ВРУ від 22.09.1994 р., №177/94-ВР
Про програму перспективного розвитку заповідної справи
України). У ній було визначено стратегію розвитку цього
важливого напряму природоохоронної діяльності, наукові,
правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні
засоби її реалізації.

VІ. Загальнодержавну програму екологічного оздоров-
лення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води"
(Постанова Верховної Ради України від 27.02.1997р. "Про
Національну програму екологічного оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення якості питної води".

VІI. Загальнодержавну програму "Ліси України" — виз-
начає основні напрями та джерела забезпечення збалансо-
ваного розвитку лісового господарства країни, спрямова-
ного на посилення екологічних, соціальних та економічних
функцій лісів в умовах реформування сільгосппідприємств,
прийняття нового земельного законодавства (Постанова
Верховної Ради України від 29.04.2002р. "Про затверджен-
ня Державної програми "Ліси України" на 2002—2015 рр.).

Зазначені програми фінансуються переважно за кошти
загального фонду державного бюджету України, з місце-
вих бюджетів впродовж останніх років фінансові ресурси
не виділялися.

Мінприроди України має широке коло повноважень у
сфері збереження і відтворення біорізноманіття, зокрема
[1]:
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Рис. 1. Динаміка площі природно-заповідного фонду України
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— веде державний кадастр рослинного і тваринного
світу, веде Червону та Зелену книги України;

— здійснює управління формуванням, збереженням і
використанням національної екологічної мережі;

— у сфері організації, охорони та використання при-
родно-заповідного фонду: забезпечує нормативно-право-
ве регулювання з питань щодо: спеціального використан-
ня природних ресурсів у межах територій та об'єктів при-
родно-заповідного фонду; ведення державного кадастру
територій та об'єктів природно-заповідного фонду; уста-
новлення та дотримання режиму охоронної зони територій
та об'єктів природно-заповідного фонду; діяльності служ-
би державної охорони природно-заповідного фонду; нау-
кової, рекреаційної, еколого-освітньої діяльності природ-
них та біосферних заповідників та національних природ-
них парків; економічного обгрунтування розвитку природ-
но-заповідного фонду, а також економічної оцінки природ-
них комплексів і об'єктів, які входять до його складу; ве-
дення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного зна-
чення;

— видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу
дублікатів дозволів на проведення заходів, спрямованих на
охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій,
стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проек-
том організації території природного, біосферного запові-
дника, національного природного парку;

— встановлює ліміти на використання природних ре-
сурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного
фонду;

— веде державний кадастр територій та об'єктів при-
родно-заповідного фонду;

— бере участь у проведенні науково-технічної політики
у сфері організації, охорони та використання природно-за-
повідного фонду, а саме: узагальненні наукових досліджень
на територіях природних та біосферних заповідників, націо-
нальних природних парків; затвердженні порядку підготов-
ки та програми Літопису природи; здійсненні наукових дос-
ліджень на територіях та об'єктах природно-заповідного
фонду; затвердженні програм і планів науково-дослідних
робіт;

— здійснює: управління охороною і використанням те-
риторій та об'єктів природно-заповідного фонду, службою
державної охорони природно-заповідного фонду; форму-
вання, збереження і використання національної екологіч-
ної мережі; підготовку і подання пропозицій щодо створен-
ня нових територій та об'єктів природно-заповідного фон-
ду, а також розширення, зміну меж, категорії та скасування
статусу існуючих територій та об'єктів природно-заповідного
фонду;

— затверджує положення про території та об'єкти при-
родно-заповідного фонду, а також положення про території
та об'єкти, які мають особливу екологічну, наукову, есте-
тичну, господарську, а також історико-культурну цінність;

— затверджує проекти організації території природних
та біосферних заповідників, національних природних парків,
проекти утримання та реконструкції парків — пам'яток са-
дово-паркового мистецтва;

— погоджує проекти організації територій дендрологі-
чних, зоологічних парків та ботанічних садів загальнодер-
жавного значення, проекти утримання та реконструкції
парків — пам'яток садово-паркового мистецтва, що не на-
лежать до сфери управління Мінприроди України;

— затверджує положення про екологічні фонди природ-
них, біосферних заповідників, національних природних
парків, ботанічних садів, дендрологічних парків і зоологіч-
них парків, регіональних ландшафтних парків;

— погоджує призначення керівників спеціальних адмі-
ністрацій природних та біосферних заповідників, національ-
них природних парків, ботанічних садів, дендрологічних та

зоологічних парків загальнодержавного значення, а також
регіональних ландшафтних парків;

— розробляє проекти створення, оголошення, зміни
меж, категорій та скасування статусу територій та об'єктів
природно-заповідного фонду; проекти резервування цінних
для заповідання природних територій та об'єктів; проекти
установлення охоронних зон для природних комплексів і
об'єктів територій природно-заповідного фонду; організо-
вує встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та
об'єктів природно-заповідного фонду;

— видає охоронні зобов'язання підприємствам, устано-
вам, організаціям і громадянам щодо територій та об'єктів
природно-заповідного фонду або їх частин, які створюють-
ся чи оголошуються без вилучення земельних ділянок;

— встановлює порядок планування і контролю за вико-
нанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт у визначеній сфері;

— організовує моніторинг навколишнього природного
середовища, забезпечує функціонування загальнодержав-
ної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навко-
лишнього середовища;

— визначає екологічні показники для оцінки стану на-
вколишнього природного середовища та методичні вказів-
ки щодо їх застосування;

— затверджує положення та порядки формування і
функціонування інформаційних систем у державній системі
моніторингу навколишнього природного середовища;

— визначає реєстри складових мережі спостережень
системи моніторингу довкілля;

— встановлює методики проведення моніторингу навко-
лишнього природного середовища, зокрема, суб'єктами
господарювання, діяльність яких призводить або може при-
звести до погіршення стану навколишнього природного се-
редовища;

— готує і подає на розгляд Верховної Ради України
щорічну Національну доповідь про стан навколишнього при-
родного середовища в Україні;

— забезпечує впровадження механізмів сталого розвит-
ку у відповідній сфері;

— організовує, координує та контролює проведення
оцінки впливу на навколишнє середовище, у тому числі у
транскордонному контексті;

— здійснює технічне регулювання у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища, використання при-
родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

— видає сертифікати на право проведення екологічного
аудиту, веде реєстр екологічних аудиторів та юридичних
осіб, що мають право на проведення екологічного аудиту;

— затверджує положення про сертифікацію екологіч-
них аудиторів та про ведення реєстру екологічних аудиторів;

— розробляє стратегічні, програмно-планові докумен-
ти у відповідній сфері та забезпечує їх реалізацію;

— забезпечує виконання законодавства у відповідній
сфері;

— бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації за-
конодавства України до законодавства Європейського Со-
юзу;

— забезпечує міжнародне співробітництво у межах
своїх повноважень, вивчення, узагальнення і поширення
міжнародного досвіду, організацію виконання зобов'язань
України відповідно до міжнародних угод з питань, що нале-
жать до його компетенції;

— організовує роботу щодо залучення міжнародної
фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжна-
родних програм у визначеній сфері;

— бере у межах своєї компетенції участь у плануванні
та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичай-
них ситуацій техногенного та природного характеру і реа-
гування на них.
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Аналіз існуючої законодавчої бази стосовно розвитку
заповідної справи показує, що основним законодавчим ак-
том у галузі заповідної справи є Закон України "Про при-
родно-заповідний фонд України". Цим законом затвердже-
но класифікацію територій і об'єктів ПЗФ, зокрема вперше
введено категорію "регіональний ландшафтний парк", вста-
новлено їх статус, завдання та режим охорони, порядок про-
ведення науково-дослідних робіт, визначені спеціально
уповноважені органи в галузі заповідної справи, права гро-
мадян і громадських організацій тощо.

Державні управління охорони навколишнього природ-
ного середовища областей України у межах своєї компе-
тенції:

— забезпечують реалізацію "Програми перспективно-
го розвитку заповідної справи в Україні";

— здійснюють державне управління територіями та
об'єктами ПЗФ;

— здійснюють методичне керівництво веденням запов-
ідної справи і систематичний контроль за додержанням ви-
мог законодавства щодо охорони та ефективного викорис-
тання територій і об'єктів природно-заповідного фонду
підприємствами, установами і організаціями незалежно від
форм власності та господарювання, громадянами, а також
іноземними юридичними і фізичними особами;

— організують і координують роботу щодо розвитку і
вдосконалення мережі об'єктів ПЗФ;

— визначають обсяги використання природних ресурсів
у межах територій і об'єктів ПЗФ і здійснюють контроль за
додержанням доведених лімітів;

— призупиняють або забороняють проведення робіт на
ПЗТ, не передбачених режимом їх охорони, а також робіт,
які можуть справити негативний вплив на об'єкти, що охо-
роняються.

Найважливішими питаннями в заповідній справі є управ-
ління та економічне забезпечення природно-заповідного
фонду. Стаття 12 Закону України "Про природно-заповід-
ний фонд України" має назву "Управління територіями та
об'єктами природно-заповідного фонду". В ній вказується,
що управління природними заповідниками, біосферними
заповідниками, національними природними парками, регі-
ональними ландшафтними парками, а також ботанічними
садами, дендрологічними парками і зоологічними парками
загальнодержавного значення здійснюється їх спеціальни-
ми адміністраціями. Останні можуть створюватися також
для управління ботанічними садами, дендрологічними пар-
ками, зоологічними парками місцевого значення та парка-
ми-пам'ятками садово-паркового мистецтва за рішенням
органів, у віданні яких вони перебувають. До складу адмін-
істрацій управління територіями та об'єктами природно-за-
повідного фонду входять відповідні наукові підрозділи,
служби охорони, господарського та іншого обслуговуван-
ня.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження у даній ро-

боті сформульовані такі напрями державної екологічної
політики відповідно до збереження біорізноманіття:

1. Хоча площа природно-заповідного фонду України
за роки незалежності збільшилася удвічі, проте залишаєть-
ся недостатньою для забезпечення своїх екологічних
функцій і становить лише 6 % від території держави (євро-
пейські норми вимагають 15—20 %). До того ж у окремих
випадках об'єкти природно-заповідного фонду перебува-
ють в управлінні центральних органів виконавчої влади, для
яких природно-заповідна справа не є пріоритетом діяль-
ності.

2. На сьогодні функціонує низка програм із захисту біо-
різноманіття на загальнодержавному рівні. Проте зазначені
програми фінансуються переважно за кошти загального

фонду державного бюджету України, з місцевих бюджетів
впродовж останніх років фінансові ресурси не виділялися.

3. Система управління збереженням біорізноманіття
має складну багатогалузеву структуру. Державний контроль
за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
один з основних напрямів діяльності в сфері охорони довк-
ілля здійснюється територіальними органами Міністерства
екології та природних ресурсів України і Державною еко-
логічною інспекцією.

4. Мінприроди України має недосконалу ієрархічну
структуру утворення. Окремі структурні підрозділи мають
подвійне підпорядкування. Усього у роботі Мінприроди за-
діяно 234 особи, найчисельніший є департамент стратегіч-
ного планування, економіки та фінансів (36 осіб або 15,4 %
від загальної чисельності штатних працівників), департамент
організаційно-аналітичного забезпечення діяльності
міністра і департамент екологічної безпеки та дозвільної
системи налічують у своєму складі по 26 осіб (по 11 %), де-
партамент охорони природних ресурсів, юридичний депар-
тамент — 22 особи (9,4 5 %). За збереження біорізномані-
ття відповідальні такі структурні підрозділи міністерства, як
департамент заповідної справи та департамент охорони при-
родних ресурсів, чисельність персоналу яких становить 19,6
% від загальної кількості штатних працівників.

5. У сфері збереження біорізноманіття задіяні також
Міністерство аграрної політики України, Державні комітети
лісового та рибного господарства, Державні комітети зе-
мельних ресурсів і водного господарства. Значну роль
відіграють наукові інститути, заповідники та національні
природні парки. Мінприроди України приділяє значну увагу
питанням адаптації національного законодавства України у
галузі збереження та використання тваринного світу до за-
конодавства Європейського Союзу. Україна є стороною
більше 50 міжнародних угод, спрямованих на збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття. Проте до цьо-
го часу систему управління збереження біорізноманіття не
можна вважати ефективною загалом.

6. Актуальним залишається питання подвійної підпо-
рядкованості окремих заповідників та національних при-
родних парків Мінприроди та Державному агентству лісо-
вих ресурсів України. Держлісагенство є насамперед ви-
робничою структурою, а міністерство — навпаки, приро-
доохоронною. До того ж до сьогодні не розроблено чітких
нормативів фінансування природоохоронних установ із
державного бюджету України, що має великі розбіжності
за регіонами України і коливається від 4 до 120 грн. на
одиницю площі за різними категоріями природоохоронних
територій.

7. Створення ефективної системи управління збережен-
ня біорізноманіття можливе за умови застосування кращо-
го міжнародного досвіду розвинених держав світу у по-
єднанні із національними особливостями, формуванням
єдиної методологічної бази нормативних показників із їх
законодавчим закріпленням, залученням економічних сти-
мулятивних інструментів збереження біорізноманіття
(грантів, премій, екодотацій, екокредитів, торгівлі квотами
на викиди, впровадження інструментів "зеленої економіки").
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах традиційної системи освіти актуалізуєть-
ся важливість її реформування і вдосконалення на осно-
ві тих пріоритетів і принципів, які адекватно відповіда-
ють реаліям суспільного розвитку, що постійно зміню-
ються. Нині чітких обрисів набуває перехід від парадиг-
ми підтримуючої освіти до парадигми інноваційної ос-
віти, характерної для постіндустріального суспільства,
основною ознакою якого є не нарощування добуваю-
чих галузей промисловості, а нарощування людського
капіталу, що зумовлює перетворення освіти у найбільш
пріоритетну виробничу галузь. Тобто цивілізаційні ус-
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піхи держави визначаються не стільки станом і розвит-
ком матеріально-технічного підгрунтя суспільного жит-
тя, скільки її системою освіти, рівнем освіченості гро-
мадян, високопрофесійної та підготовленої на всіх
рівнях робітничої сили, що висвітлює нову історичну
місію освіти в усьому світі. Людський капітал, що пере-
творюється на основну силу і найбільш ефективний фак-
тор виробничого життя, поступово замінив традиційні
фактори виробництва. Адже традиційні виробничі ре-
сурси мають і вже позначили свої межі, безмежним у
своїх можливостях залишається лише людський капі-
тал — ресурси, які знаходяться в самій людині — знан-
ня, вміння, винахідливість, культура, людська пам'ять,
творчі здібності. Тобто, освіта ХХІ ст. пов'язана не
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стільки з обслуговуванням суспільних потреб, скільки
зі створенням нового: нових знань, нових технологій,
нових видів діяльності, покликаних забезпечувати роз-
виток економіки і науково-технічний прогрес.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням теоретико-методологічних засад
державної політики в галузі освіти, визначенню її мети,
завдань та основних напрямів реалізації присвятили свої
праці В. Андрющенко, В. Дарманський, Д. Дзвінчук,
В. Журавський, В. Кремень, В. Луговий, І. Налєтова,
С. Ніколаєнко, В. Огнев'юк, В. Полонський, Н. Прота-
сова, О. Смолін та інші науковці.

У наукових джерелах, пов'язаних з різними аспек-
тами державної освітньої політики, пропонується роз-
різняти поняття "політика в галузі освіти" та "освітня полі-
тика". Перше з них охоплює комплекс заходів, які
здійснюються чи програмуються державою, її органа-
ми, політичними партіями та іншими суб'єктами політич-
ної дії стосовно освіти як соціального інституту. Друге,
крім цього, містить освітні компоненти та освітній вплив
інших напрямів внутрішньої політики (економічної, со-
ціальної, інформаційної тощо) [7]. Практичний сенс цієї
концепції полягає в тому, щоб спонукати політиків, у
тому числі й самих законодавців, враховувати під час
ухвалення рішень з питань економіки, соціального жит-
тя, власне політичної сфери їх освітню складову й про-
гнозувати освітні наслідки.

Поряд з іншими детермінантами державна політика
загалом та державна освітня політика, зокрема, з од-
ного боку, встановлює межі діяльності людей (фізич-
них осіб) та організацій (юридичних осіб), перелік ва-
ріантів поведінки, серед яких можливий вибір. З іншого
боку, вона значною мірою визначає й вірогідність ви-
бору того чи іншого варіанту поведінки більшістю учас-
ників суспільного процесу і тим самим — домінуючий
напрям діяльності цих учасників.

Освітня політика також встановлює три основні
координати політичного простору і, відповідно, три об-
межувача свободи вибору:

1) фінансово-економічний, що визначає рівень
фінансування освіти, розподіл і варіанти використання
фінансових засобів;

2) правовий, що встановлює межі поведінки суб'єктів
освітнього процесу і компетенції органів управління,
своєрідні "прапорці", вихід за які не допускається;

3) культурно-ідеологічний, який охоплює настано-
ви та орієнтації суспільної свідомості, котрі впливають
як на зміст освіти, так і на вибір рішень, які визнаються
прийнятними або неприйнятними в даній конкретній си-
туації [7, с.124].

Розглядаючи державну освітню політику як діяль-
ність з підготовки, ухвалення і практичного втілення обо-
в'язкових для всього суспільства політичних й управлі-
нських рішень, які реалізують національну ідеологію у
галузі освіти, а також інших сферах, пов'язаних з освіт-
німи процесами, Г. Жукова стверджує, що основне зав-
дання цієї політики полягає в тому, щоб забезпечити
кваліфікованими спеціалістами прискореного соціаль-
но-економічного розвитку країни, розширити відтворен-
ня інтелектуального національного ресурсу [2, с. 6].

За своєю сутністю державна освітня політика:
— належить до соціальної політики, що здійснюєть-

ся державою, як її складова;
— здійснюється публічною владою, а також інши-

ми суб'єктами для досягнення цілей і вирішення завдань
національного і глобального характеру в галузі освіти;

— об'єктом її впливу є система освіти в цілому або
окремі її ланки, а також інші соціальні системи, пов'я-
зані із здійсненням освітнього процесу [2, с. 6].

Звідси суб'єктами державної освітньої політики ви-
ступають: уряд, уповноважені ним міністерства, інші
відомства, провідні навчальні заклади, педагогічне, на-
укове, експертне співтовариства, різні громадські орган-
ізації, асоціації споживачів освітніх послуг тощо [2, с.
7].

Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Звернення до реалій сьогодення засвідчує,
що недостатнє ресурсне і фінансове забезпечення зу-
мовлюють кризовий стан національної системи освіти,
незважаючи на наявні позитивні процеси і результати.
Для його подолання необхідна тверда політична воля
держави, спрямована на збереження і розвиток систе-
ми освіти. Уособленням цієї волі є ефективна державна
освітня політика, яка не тільки заявляє про себе на тео-
ретичному рівні, а й забезпечує розроблення та запро-
вадження відповідних стратегій у галузі освіти.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність державної освіт-

ньої політики щодо розробки і реалізації стратегій роз-
витку національної системи освіти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За своєю сутністю стратегія розвитку освіти поля-

гає в тому, що вона виступає одночасно інструментом і
засобом реалізації загальнонаціональних інтересів і
пріоритетів держави. Звідси мета державної політики
щодо розвитку освіти, визначеної урядом, полягає у
створенні умов для розвитку особистості й творчої са-
мореалізації кожного громадянина України, вихованні
покоління людей, здатних ефективно працювати і на-
вчатися протягом життя, оберігати і примножувати
цінності національної культури та громадянського сус-
пільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну
демократичну, соціальну та правову державу як не-
від'ємну складову європейської та світової спільноти [3,
с.12].

Розглядаючи питання, пов'язані з розробкою стра-
тегій розвитку освіти у змісті державної освітньої по-
літики, необхідно насамперед згадати затверджену
17 квітня 2002 р. Указом Президента України Національ-
ну доктрину, яка визначила стратегію і пріоритетні на-
прями оновлення освітньої галузі, обгрунтувала не-
обхідність прискореного, випереджаючого, інновацій-
ного розвитку української школи, заклала підгрунтя для
програмно-цільового підходу до вирішення першочер-
гових завдань освіти. У цьому документі освіта розгля-
дається як "основа розвитку особистості, суспільства,
нації та держави", "визначальний чинник політичної,
соціально-економічної, культурної та наукової життє-
діяльності суспільства", "стратегічний ресурс поліпшен-
ня добробуту людей, забезпечення національних інте-
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ресів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності
держави на міжнародній арені" [4].

Реалізація основних положень Національної докт-
рини виявила цілу низку об'єктивних і суб'єктивних пе-
решкод на шляху модернізації освіти. Насамперед
йдеться про недофінансування освітньої галузі, коруп-
цію, бюрократизм, неготовність освітян до перетворень,
брак молодих управлінських кадрів, здатних проводи-
ти необхідні зміни. Але якщо на початковому етапі спо-
стерігались певні зрушення, то в наступні роки наміти-
лась стійка тенденція екстенсивного розвитку освіти,
яка зводить нанівець усі попередні досягнення [1, с. 7].

Водночас не можна повністю заперечувати дієвість
Національної доктрини як стратегії розвитку національ-
ної системи освіти. За час, що минув від моменту її прий-
няття, у галузі освіти відбулися такі позитивні зрушен-
ня: запроваджено державні освітні стандарти, модерн-
ізовано зміст та вдосконалено організаційно всі ланки
освіти, введено профільне навчання у старшій школі.

Однак здійснені освітні реформи не змогли повною
мірою задовольнити сучасні потреби особистості та сус-
пільства. Рівень освіти на початку другого десятиліття
характеризувався утрудненнями щодо ефективного ви-
конання нею функції ключового ресурсу соціально-еко-
номічного розвитку країни, залишився критичним стан
фінансового та матеріально-технічного забезпечення
системи освіти.

У 2008 р. було затверджено Національну стратегію
розвитку "Україна — 2015", в якій серед пріоритетів
суспільного розвитку одне з перших місць відводиться
реформуванню системи освіти та науки відповідно до
потреб нової економіки і суспільства знань [6, с. 9].

У підрозділі "Безперервна освіта та конкурентосп-
роможність ринку праці" зазначено, що вітчизняна сис-
тема освіти, незважаючи на намагання реформування
за європейськими зразками, в основному лише вигля-
дає європейською, але не є такою за суттю. Для подо-
лання наявних недоліків, вважають автори "Стратегії",
слід усвідомити, що покращення якості освіти — це ком-
плексне поняття, яке зазнає коректив разом із надди-
намічними змінами в світі. Сучасна освіта, на їхнє пере-
конання, "має орієнтуватися на інноваційну економіку,
розвиток людини, запити міжнародного ринку праці.
Іншими словами, вона повинна відповідати інтересам
економіки суспільства та окремих людей" [6, с.18].

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі
завдання:

По-перше, держава має стимулювати розкриття еко-
номічного потенціалу науки, але перед цим чітко визна-
чити точки зростання економіки й стимулювати спряму-
вання інтелектуальних та матеріальних ресурсів у най-
перспективніші економічні галузі.

По-друге, державі належить головна роль у встанов-
ленні партнерських відносин між приватним бізнесом та
освітою, ініціатива у створенні мережених структур, які
пов'язували б дослідницькі центри, провідні ВНЗ та
бізнес-організації. Наука, освіта та бізнес мають бути
інтегровані в єдину систему.

І, нарешті, головне — спрямування політичної волі
на те, щоб розвиток держави був підпорядкований фор-
мулі "конкурентоспроможна особистість — конкурен-
тноздатна освіта — конкурентноздатна економіка".

Для забезпечення конкурентноздатності освіти, вва-
жають автори стратегії "Україна — 2015", необхідно:

— переглянути кількість і структуру закладів вищої
освіти, а також навчальних напрямів і спеціальностей,
привести їх у відповідність до потреб держави;

— встановити рівні градації вищих навчальних зак-
ладів, розробити відповідні положення і провести ак-
редитацію навчальних закладів на відповідність цим
положенням;

— створити умови для реалізації принципу автоном-
ності вищих навчальних закладів;

— ввести систему моніторингу якості освіти, зосе-
редивши контроль якості не тільки на навчальному про-
цесі, кадрах, науково-методичному забезпеченні, мате-
ріальні й базі, а насамперед на контролі знань студентів,
визначаючи їхню компетентність і спроможність задо-
вольняти вимоги ринку праці;

— забезпечити прямий зв'язок між сферою освіти і
ринком праці.

Незважаючи на грунтовність і чіткість проаналізо-
ваного вище документа, не можна не погодитися з дум-
кою незалежних експертів, які займалися вивченням цих
питань у наступні роки і констатували, що українська
освіта продовжувала перебувати у кризовому стані. По
суті, держава не виконала своїх зобов'язань перед осв-
ітянами і не розв'язала їхніх проблем, школа і наука
втратили свої позиції в системі стратегічних пріоритетів
суспільства. Причини такого катастрофічного занепаду
освітньої галузі бачаться не лише в нестабільній соціаль-
но-економічній ситуації, недосконалій структурі дер-
жавного управління, а й у надмірному консерватизмі,
ізольованості й непрозорості самої освіти. Серед основ-
них проблем, які гальмують розвиток вітчизняної шко-
ли, названо:

1. Старіння і непродуктивну підготовку педагогічних
кадрів.

2. Низьку заробітну плату освітян.
3. Недосконалу систему управління і фінансування

освіти.
4. Відсутність належної матеріально-технічної бази,

яка б відповідала сучасним вимогам.
5. Нерівність доступу до якісної освіти.
6. Заплутаність і недосконалість освітнього законо-

давства.
7. Надмірну комерціалізація освітніх послуг і коруп-

цію.
8. Неухильне зниження якості освіти, брак ефектив-

ної системи контролю за якістю освітньої підготовки.
9. Застарілі методи і підходи до навчання; повільне

і безсистемне оновлення його змісту.
10. Низький рівень забезпечення навчальною літе-

ратурою, інформаційно-технологічними ресурсами
тощо.

11. Ставлення до освіти як до другорядного секто-
ру, витратної, а не інвестиційної частини державного
бюджету [8].

Поглиблення кризової ситуації в українській освіті
спричинено непослідовністю, суперечливістю підходів
до визначення характеру необхідних перетворень у цій
галузі. По суті, в Україні відбувається процес некерова-
ного самовідтворення освітньої системи, відставання
якої від суспільних потреб постійно поглиблюється. А
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тому вона із "засобу прогресивного розвитку" цього
суспільства перетворюється на гальмо, а всі спроби її
"реформування" на системному рівні, запроваджені
"згори", перетворюються на масштабні імітації, які лише
консервують згадані проблеми" [8].

Серед загальних тенденцій, що характеризують
вихід освіти із кризи, спеціалісти називають такі:

1. Демократизація всієї змістовної системи навчан-
ня і виховання та інституційної структури освіти.

2. Структурне оновлення.
3. Прагнення змістовно оновити освіту через підви-

щення фундаменталізації, гуманізації та гуманітаризації,
посилення екологічного й психологічного компонента
в освіті, впровадження комплексної інформації.

4. Використання провідних, найновітніших техно-
логій навчання.

5. Інтеграція та глобалізація освіти як на національ-
ному, так і на світовому рівні.

6. Нарешті, провідною ідеєю модернізації освіти є
її розвиток за принципом безперервності, створення
єдиної системи неперервної освіти, що становитиме
органічний комплекс державних і громадських (приват-
них) освітніх установ.

Даючи оцінку наведених тенденцій, можна конста-
тувати, що орієнтація на закладений у них зміст певною
мірою була характерна для освітянської галузі і в попе-
редні роки. Проте, як засвідчила практика, проголошен-
ня тих чи інших ідей ще не означає їх належну реаліза-
цію. Отже, і запропоновані тенденції потребували
інструментального уточнення та практичного підкріп-
лення.

Тому для визначення подальших орієнтирів і
пріоритетів національної освіти, запровадження кар-
динальних змін, спрямованих на піднесення якості і
конкурентоспроможності освіти, вирішення страте-
гічних завдань, що постали перед національною си-
стемою освіти в нових економічних і соціокультур-
них умовах, інтеграцією її в європейський і світовий
освітній простір, розроблений новий документ —
"Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
2012—2021 роки" [5].

Згідно з цим документом, освіта визнана стратегіч-
ним ресурсом "соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку суспільства, поліпшення добробу-
ту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнен-
ня міжнародного авторитету й формування позитивно-
го іміджу нашої держави, створення умов для самореа-
лізації кожної особистості" [5, с.3].

Мета і пріоритетні напрями Національної стратегії
розвитку освіти на найближчі 10 років полягають у:

— підвищенні доступності якісної, конкурентоспро-
можної освіти для громадян України відповідно до ви-
мог інноваційного сталого розвитку суспільства, еконо-
міки, кожного громадянина;

— забезпеченні особистісного розвитку людини
згідно з її індивідуальними задатками, здібностями,
потребами на основі навчання впродовж життя.

Звідси ключовими напрямами державної освітньої
політики, серед іншого, визначено:

— реформування системи освіти на основі фі-
лософії "людино центризму" як стратегії національної
освіти;

— оновлення законодавчо-нормативної бази сис-
теми освіти, адекватної вимогам часу;

— модернізація структури, змісту й організації осві-
ти на засадах компетентнісного підходу, переорієнта-
ція змісту освіти на цілі сталого розвитку;

— створення і забезпечення можливостей для реа-
лізації різноманітних освітніх моделей навчальних зак-
ладів різних типів і форм власності, різноманітних форм
та засобів отримання освіти;

— забезпечення доступності та неперервності в
освіті, підвищення якості на інноваційній основі.

Реалізація Національної стратегії розвитку освіти
передбачає:

1. Створення системи освіти нового покоління відпо-
відно до вимог часу, що забезпечує повноту реалізації
функції якісної освіти, випереджаючого загальноциві-
лізаційного розвитку людини, що перетворюється на
провідний механізм відтворення суспільного інтелекту,
науки і культури.

2. Підвищення якості результатів навчання випуск-
ників усіх рівнів системи освіти. Підвищення конкурен-
тоспроможності української освіти за рахунок забезпе-
чення фундаментальності і практичної спрямованості
навчальних програм.

3. Створення збалансованої законодавчої бази си-
стеми освіти, що регулює та забезпечує ефективність
реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти в Ук-
раїні, результативне функціонування усіх її підсистем.

4. Створення позитивних зразків та поширення дос-
віду успішного реформування освіти, забезпечення не-
обхідних науково-методичних, організаційних та мате-
ріально-технічних умов.

5. Створення в Україні підсистеми елітної освіти
з метою підготовки кадрів для високотехнологічних
галузей, сучасних напрямів науки, культури і мистец-
тва.

6. Підготовка та виховання педагогічних кадрів,
здатних працювати на засадах інноваційних підходів до
організації навчально-виховного процесу, дитиноцент-
ризму, власного творчого безперервного професійно-
го зростання.

7. Визначеність та унормування змісту всіх підсис-
тем освіти, що забезпечують усталену систему знань і
компетентностей, потужну професійно кваліфіковану
кадрову базу для економічного зростання держави,
конкурентоспроможність вітчизняних працівників на
зовнішньому ринку праці.

8. Створення соціально сприятливих умов для здо-
буття освіти за потребою усіх категорій населення Ук-
раїни.

9. Функціонування інфраструктур у підсистемах ос-
віти, що опікуються підтриманням наукової та іннова-
ційної діяльності в системі освіти, популяризацією та ре-
алізацією освітніх інновацій відповідно до запитів і про-
блем розвитку суспільства.

10. Створення дієвої системи ресурсного забезпе-
чення освіти.

11. Створення ефективної системи забезпечен-
ня розвитку дитини — представника покоління
інформаційної епохи, формування соціально і фізич-
но зрілої творчої особистості, громадянина України
і світу.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

139

12. Створення економічно сприятливих умов і
соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогі-
чним працівникам, підвищення їх соціального стату-
су, створення оптимальних умов щодо професійного
вдосконалення та творчості для забезпечення якісної
освіти.

13. Широка підтримка освітніх реформ суспільством
[5, с. 37].

Вести сьогодні мову про дієвість чи низьку ефек-
тивність закладних у цьому документі ідей, на нашу
думку, поки що зарано. Адже проголошені орієнти-
ри спрямовані в майбутнє і для їх досягнення потрібен
не лише час, а й серйозні теоретичні та прикладні дос-
лідження, випробовування, перетворення, які мають
стосуватися всіх рівнів освітньої галузі. Водночас слід
ураховувати і той факт, що будь-які теоретично виз-
начені й науково обгрунтовані модернізаційні кон-
цепції і рекомендації не дадуть очікуваних резуль-
татів, якщо вони не будуть повною мірою враховані
та відображені в змісті державної освітньої політики,
не набудуть конкретного втілення в реальних діях з її
провадження. Тобто, нова стратегія розвитку вітчиз-
няної освіти може стати справжнім інструментом і
засобом реалізації державної освітньої політики лише
за умов забезпечення високого рівня її результатив-
ності.

ВИСНОВКИ
В останні десятиліття спостерігається загострення

об'єктивних і суб'єктивних перешкод на шляху модер-
нізації національної системи освіти. Найбільш суттєви-
ми з-поміж них є: недофінансування освітньої галузі, ха-
рактерні для неї корупція, бюрократизм, неготовність
освітян до інноваційних перетворень, посилення тен-
денції екстенсивного розвитку освіти, що зводить на-
нівець усі попередні досягнення.

На подолання наявних недоліків спрямована дер-
жавна освітня політика, в межах якої запроваджують-
ся відповідні стратегії розвитку освіти, які виступа-
ють одночасно інструментом і засобом реалізації за-
гальнонаціональних інтересів і пріоритетів держави
у цій сфері соціальної життєдіяльності українського
суспільства. Кожна з таких стратегій характеризуєть-
ся певною метою, завданнями, визначає пріоритети,
що потребують першочергової уваги на конкретному
етапі розвитку держави, окреслює напрями держав-
ної освітньої політики та способи їх реалізації, шля-
хи посилення кадрового потенціалу системи освіти,
фінансового та матеріально-технічного її забезпечен-
ня, перспективи національного моніторингу. Проте
для забезпечення виконання намічених стратегічних
завдань необхідне не тільки їх висунення, а й визна-
чення способів вирішення, шляхів утілення у конкретні
практичні дії  відповідних державних та освітніх
органів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Історія людської цивілізації свідчить про те, що роз-

виток таких інфраструктурних галузей, як шляхи спо-
лучення, транспорт, зв'язок та ін. робив вирішальний
вплив на розвиток економік окремих міст, держав і рег-
іонів, а розвиток інфраструктури освіти, культури, охо-
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особливий суспільно-ринковий інститут; держава втратила монополію на володіння інституці-

ональною інфраструктурою; особливого значення для сучасної інфраструктури набуває реє-

страція інтелектуальної власності та раціоналізація її обігу; інфраструктура стала одним з го-

ловних чинників конкурентоспроможності; будівництво нової інфраструктури розглядається як
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particularly important for modern infrastructure; infrastructure has become one of the main factors

of competitiveness; the construction of new infrastructure is considered to be a key requirement for

modernization of most countries; the role of infrastructure in the economy is increased due to the

growth of its scientific technical level and global outsourcing.
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рони здоров'я, науки, спорту і публічних послуг (водо-
провід, очисні споруди, каналізація та ін.), створював
комфорт і підвищував якість життя. Тому люди, почи-
наючи з давньоісторичних формацій почали створюва-
ти інфраструктуру як середовище виживання. Так, в Ста-
родавньому Єгипті з'явилися дороги, що зв'язували різні
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кінці держави, і зрошувальні системи. У Древній Греції
спостерігалося активне інфраструктурне облаштуван-
ня полісів, в них з'являлася велика кількість громадсь-
ких споруд таких, як булевтерії (будівлі міських рад),
палестри (спортивні школи), гімназії (шкільні будівлі),
стадіони, бібліотеки, лазні та ін. Взагалі, основою всіх
"світових" імперій з давніх часів був розвиток виробни-
чої, ринкової, військової, соціальної інфраструктур, що
давали можливість встановлення виняткової влади і мо-
гутності, центром якої слугували процвітаючі міста. При
цьому інфраструктура була детермінована, була відоб-
раженням тих соціально-економічних, наукових і куль-
турних процесів, які відбувалися в той чи інший час.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначення окремих особливостей інфраструктури,
а також розкриття змісту терміну "інфраструктура" зна-
ходить відображення в працях багатьох як вітчизняних,
так і зарубіжних дослідників, а саме: Е.М. Агабаб'ян,
Е.Б. Алаєв, Р.М. Капелюшников, Д. Келенберг, І.М. Ма-
єргойз, Я.Г. Машбіц, Ю.Г. Саушкін, С.С. Сулакшин, Р. Фрайс.
Проте потребують більш детального вивчення особли-
вості саме сучасної інфраструктури.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних особливостей

сучасної інфраструктури, показ зміни поглядів на інфра-
структуру, що відбувались з розвитком суспільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "інфраструктура" став широко використову-

ватися в літературі з економіки та управління лише в
другій половині XX століття. Сюди він був перенесений
з військового лексикону, де означав сукупність пос-
тійних споруджень допоміжного призначення, обслуго-
вуючих збройні сили: склади для боєприпасів, озброє-
ння, продовольства і обмундирування, аеродроми, пор-
ти і тому подібне. Показово, що вперше в радянській
літературі термін "інфраструктура" з'явився на початку
1960-х років саме в словосполученні "військова інфра-
структура", хоча потім став трактуватися ширше, охо-
пивши собою обслуговуючі системи виробництва, а
потім і соціальної сфери. Через це до галузей інфраст-
руктури стали відносити будівництво, транспорт, енер-
гетику, зв'язок, водопостачання, сферу соціально-по-
бутового обслуговування населення та ін.

Незалежно від специфічних особливостей кожного
виду інфраструктури виділяють ряд загальних власти-
востей, притаманних будь-якій інфраструктурі. Узагаль-
нення літературних джерел дозволяє до загальних вла-
стивостей віднести такі:

1. Комплексність інфраструктури. Тільки будучи
єдиним цілим, інфраструктура може забезпечувати, на-
приклад, територіальний розвиток, тому Е. Алаєв ще у
1977 році стверджував, що інфраструктура — це єди-
ний комплексний чинник розвитку, кожен з його еле-
ментів (транспорт, зв'язок, енергопостачання, охорона
здоров'я тощо) окремо не є інфраструктурою, тільки в
сукупності ці елементи тотожні цьому поняттю (або у
часткових сукупностях — виробничій і соціальній інфра-
структурі) [2]. А на думку І. Маєргойза, відсутність або

нестача одного з найважливіших елементів інфраструк-
тури, значною мірою знецінює, робить неможливим ви-
користання в належній мірі інших з них, зменшуючи
ефективність усієї їх системи як комплексу, викликаю-
чи різке підвищення вартісних порогів [4]. Важливо і те,
що комплексність інфраструктури передбачає також і
єдність системи управління, особливо на територіаль-
ному рівні.

2. Просторово-географічна орієнтація. Ця якість
означає залежність від місцевих, у тому числі, природ-
них умов, географічну прив'язку до міських або
сільських поселень різної людності, різного функціо-
нального типу і територіального значення, неможливість
взаємозамінюваності об'єктів інфраструктури, що зна-
ходяться на різних територіях, отже, необхідність по-
всюдного їх створення і розвитку.

3. Інерційність експлуатації. Під нею розуміються
тривалі терміни експлуатації і можливість розширення і
нарощування можливостей на вже наявному базисі. З
одного боку, це є позитивною якістю, але, з іншого, ча-
сто призводить до недооцінки необхідності постійного
вкладення коштів не лише в підтримку функціонування,
але і розвиток інфраструктури, тобто до дискретності
розвитку, що багато в чому пов'язане з низькою "види-
мою" віддачею інфраструктури, а також пов'язано з
наступною властивістю.

4. Висока "місткість" (капіталомісткість, енер-
гоємність, трудомісткість, а під час будівництва і матер-
іаломісткість) об'єктів інфраструктури, часто тривалі
терміни їх створення. В той же час, ця якість має і пози-
тивний бік — створення інфраструктурних об'єктів но-
сить міжгалузевий характер, внаслідок чого інфраструк-
турні галузі можуть в кризові періоди відігравати роль,
за словами Ф. Перру, "галузей-моторів", які створюють
полюси зростання, що спочатку ініціюють, а потім і роз-
ширюють розвиток на всю економіку, будучи, таким
чином, рушійною силою економічного розвитку певної
території або держави в цілому. Інший автор, А. Шліх-
тер, писав про поетапний вплив інфраструктури на при-
леглу територію шляхом генерування більш-менш силь-
них імпульсів освоєння, що призводить, за словами Я.
Машбіца, до формування "коридорів розвитку" [5].
Тому інфраструктурні проекти і розвиток інфраструк-
тури повинні знаходитися під постійною увагою з боку
центральних і місцевих органів влади, а найбільш капі-
таломісткі інфраструктурні галузі з тривалими терміна-
ми окупності повинні розвиватися за постійної підтрим-
ки бюджетного фінансування.

5. Нерівномірність завантаження елементів інфра-
структури. Існує іноді значна часова (сезонна, тижнева,
добова та ін.) нерівномірність завантаження елементів
інфраструктури, незалежно від її виду, що вимагає на-
явності "резерву міцності", виходячи з найбільш піко-
вих значень.

6. Мінливість. Склад конкретних галузей інфраст-
руктури може з часом мінятися, будучи величиною, за-
лежною від тих конкретних функцій, виконання яких
повинна забезпечувати та чи інша галузь в різні періоди
часу. Таким чином, зміна функцій призводить до зміни
складу інфраструктурних галузей.

7. Ієрархічна динамічність. Як показує багатовіко-
ва практика, найбільш динамічною, сприйнятливою до
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змін, є виробнича інфраструктура. Зміни, що відбува-
ються в ній, з часом викликають зміни в соціальній, а
потім і в інституціональній інфраструктурі.

8. Історичні особливості формування. Оскільки ко-
ріння створення і розвитку інфраструктури на багатьох
територіях лежить у минулому, це накладає відбиток і
на її сьогодення, а також впливало і впливає на соціаль-
но-економічний розвиток території. Не випадково, ще
в 1973 році Ю. Саушкін визначав вивчення місця і ролі
інфраструктури в розвитку територіальних соціально-
економічних систем, конфігурації мереж, відповідності
цих мереж розвитку систем як головну особливість еко-
номіко-географічного дослідження формування інфра-
структури [6].

Наявність відмічених властивостей багато в чому
визначила зміну ролі і значення інфраструктури у су-
часному світі, а також погляд на неї учених і практиків.
У зв'язку з цим можна відмітити декілька істотних мо-
ментів:

1. Стався розподіл глобального (мега-), національ-
ного (макро-), територіального (мезо-) і організаційно-
го (мікро-) рівнів інфраструктури. У зв'язку з цим слід
згадати пропозиції деяких дослідників, що звучали ще
в 1980-ті роки про виділення ультраструктури (яка зна-
ходиться над виробництвом, і куди входить також і уп-
равління) і власне інфраструктури (яка знаходиться під
виробництвом) [1].

2. Інфраструктура стала розглядатися як загальна
умова виробництва не лише матеріальних продуктів, але
і різноманітних, в тому числі соціальних і адміністратив-
них послуг. А. Сміт, Д. Рікардо, а за ними й інші еконо-
місти розглядали виробництво винятково як створення
предметних матеріальних благ, відділяючи від нього
сферу послуг і невиробничу сферу. Під виробничою
інфраструктурою як продовженням матеріального ви-
робництва у сфері обігу розумілися загальні умови ма-
теріального виробництва: промисловості, сільського
господарства, будівництва. Сюди відносився лише ван-
тажний транспорт, виробничі комунікації та енергети-
ка, не включалася соціальна, житлово-комунальна, на-
укова й інша інфраструктура.

У постіндустріальній економіці цей розподіл не має
сенсу, оскільки наука, освіта, охорона здоров'я, куль-
тура виступають рівноправними і навіть домінуючими
агентами виробництва, а послуга розглядається як не-
матеріальний товар. У сучасній системі національних
рахунків матеріальні продукти і послуги підсумовують-
ся як рівноправні результати праці. Той же підхід вико-
ристовується при аналізі обслуговуючої їх інфраструк-
тури.

3. Інфраструктура в сучасних умовах може розгля-
датися як особливий суспільно-ринковий інститут.
Інфраструктура відіграє ключову роль у формуванні
єдиного економічного простору з вільним переміщен-
ням товарів, трудових, матеріальних і фінансових ре-
сурсів на основі правопорядку, встановленого і підтри-
муваного державою. При цьому йде існуюче раніше
протиставлення і навіть, в певному значенні, протисто-
яння державної і ринкової інфраструктури [7]. У зв'яз-
ку з цим усе більш поширеною формою організації і
управління інфраструктурою, разом з державно-приват-
ним партнерством, стає суспільно-приватне партнерство.

4. Держава втратила монополію на володіння інсти-
туціональною інфраструктурою, що стало наслідком як
появи вищезгаданих форм партнерства, так і зростання
впливу транснаціональних корпорацій (ТНК).

За даними ЮНКТАД (Конференції ООН з торгівлі
та розвитку), на частку ТНК припадає більше полови-
ни світової торгівлі й основна частина продажів в та-
ких провідних галузях як комп'ютерна, автомобільна,
авіаційна, ракетно-космічна, металургійна, нафтогазо-
ва тощо. За даними ЄБРР, у світі діє більше 40 тис. ТНК,
що мають більше 250 тис. дочірніх компаній і відділень.
У них зайнято більше 75 млн співробітників (10% за-
гального числа зайнятих поза аграрним сектором) і ви-
робляється понад 1/4 світового ВВП. При цьому
більше 40% активів 100 найбільших ТНК знаходиться
поза країною розташування материнської компанії,
вони володіють 1/5 світових зарубіжних активів. За
останніх 30 років число ТНК зросло в 5 разів, а їх доля
у світовому ВВП — з 17 до 30%. 500 найбільших ТНК
контролюють 80% ринку електроніки і хімічних про-
дуктів, 95% — фармацевтики, 75% — машинобуду-
вання.

Усе це не могло не позначитися на глобальній еко-
номіці й економіці національних держав, і призвело,
в нашому випадку, до появи у ТНК раніше не власти-
вої їм інфраструктурної функції, що полягає в наданні
громадянам, організаціям, установам та іншим суб-
'єктам різних суспільних благ (соціальних, освітніх,
екологічних тощо), під громадським контролем. Дос-
лідження Колорадського університету (США) показа-
ли, що при співпраці з ТНК ефект розвитку інфраст-
руктури повинен оцінюватися не лише за зниженням
трансакційних витрат, але і за соціальними показни-
ками [10].

5. Для постіндустріальної інфраструктури особли-
вого значення набуває реєстрація інтелектуальної влас-
ності та раціоналізація її обігу. У ряді досліджень виді-
ляються такі риси інтелектуальної власності як бази
розвитку сучасної інфраструктури:

1) інтелектуальна власність безпосередньо не пов'я-
зана з ринковою економікою, оскільки витрати вироб-
ництва і поширення нових знань несуть усі ринкові су-
б'єкти, за рахунок оподаткування яких держава фінан-
сує відповідну інфраструктуру і виробництво неринко-
вих суспільних благ;

2) обіг об'єктів інтелектуальної власності не підко-
ряється ринковим законам, оскільки вони не відчужу-
ються від первинного власника, не знищуються в про-
цесі споживання, а витрати і результати їх використан-
ня не можуть однозначно і надійно оцінюватися у вар-
тісній формі [3];

3) ринок інтелектуальної власності заснований на
самоорганізації і взаємній довірі, на багатосторонній
солідарній відповідальності ринкових суб'єктів, держав-
них установ, професійних, некомерційних і громадсь-
ких організацій;

4) примусове відчуження, націоналізація й експроп-
ріація інтелектуальної власності неможливі, оскільки
вона невід'ємна від творчої особи;

5) власники інтелектуальної власності керуються не
лише економічними, але і більшою мірою моральними
мотивами, прагненням до самовираження і розвитку
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особистості. Це визначає неефективність державного
регулювання Інтернету й інших елементів інформацій-
ної інфраструктури;

6) інтелектуальна власність усе більшою мірою ре-
алізується в нових об'єктах глобальної інфраструкту-
ри, що виходять за рамки національно-державної юрис-
дикції (Інтернет, телекомунікації, супутникова навігація,
глобальні енергосистеми тощо);

6. Інфраструктура стала одним з головних чинників
конкурентоспроможності. До теперішнього часу в ос-
новному зникли конкурентні переваги розвинених країн,
що базуються на природно-економічних чинниках. Ба-
гато країн, що розвиваються, вже мають досить квалі-
фіковану для роботи в багатьох галузях економіки ро-
бочу силу, а також базисну інфраструктуру (дороги,
зв'язок, порти тощо), необхідну для міжнародної кон-
куренції. Посилення ж інтернаціоналізації господарсь-
кого життя, утворення ТНК, сфера дії яких виходить за
національні межі, потребувало розвитку нового виду і
нових форм інфраструктури — міжнародної інфраст-
руктури.

Крім того, сучасних виробників в умовах фінансо-
во-економічної нестабільності й усе більш жорсткої
конкуренції цікавить зниження виробничих витрат за
всяку ціну, бажання отримувати "короткі" гроші. Відо-
мо, що найбільш витратним чинником виробництва є
саме інфраструктура, тому підприємці та бізнесмени
всього світу шукають для розміщення своїх виробництв
місця, де цей чинник в наявності і де є дешева робоча
сила.

Наприклад, хороша інфраструктура, що включає
дороги, тихоокеанський флот і пряме повітряне спо-
лучення із США, робить мексиканське місто Гвадала-
хару одним з переважних виробничих районів для ком-
паній IBM, Hewlett Packard, Siemens та ін. Внаслідок
цього місто Гвадалахара і прилеглі до нього області
мексиканського штату Халіско, відрізняються найви-
щою у світі концентрацією виробництва і виконують
замовлення великих компаній — виробників електро-
ніки. Фабрики мають усю необхідну інфраструктуру,
сучасне обладнання, а річна плинність кадрів не пере-
вищує 5%.

7. Будівництво нової інфраструктури розглядаєть-
ся як ключова умова модернізації більшості країн, зок-
рема це стосувалось Бразилії [13], країн Азіатсько-Ти-
хоокеанського регіону [12], багатьох африканських
держав [11]. Але і розвинені країни приділяють велику
увагу інфраструктурі як чиннику подальшого або анти-
кризового розвитку, хоча вони, на відміну від країн, що
розвиваються, особливу увагу приділяють розвитку
інтелектуальної інфраструктури, яка виступає "нерво-
вою системою" постіндустріального суспільства, дозво-
ляючи протистояти глобальному хаосу й ентропії [8].
Так, в антикризовому плані, запропонованому Прези-
дентом США Б. Обамою, пропонується приблизно по-
ловину коштів спрямувати на створення інтелектуаль-
ної транспортної системи з широким використанням
комп'ютерних мереж, мультимодальних перевезень і
засобів зниження дорожніх ризиків, укріплення націо-
нальної і регіональної безпеки [9].

Виходячи з аналізу світового досвіду розвитку
інфраструктури, можна виділити наступні принци-

пи ефективної модернізації національної інфраст-
руктури:

— активна участь в глобалізації. Так, середній
рівень імпортних мит у країнах Південно-Східної Азії,
де в останні 10—15 років досягнуті найбільші успіхи в
розвитку інфраструктури, у 1,9 разу нижче, ніж в Ла-
тинській Америці і в 16 разів — ніж у країнах Африки
(за винятком ЮАР та Єгипту), що обрали курс протек-
ціонізму;

— чіткий розподіл влади і власності, що не допус-
кає панування олігархії, економічна лібералізація навіть
при збереженні авторитарності в політиці (Південна
Корея, Тайвань, Сінгапур та ін.), інституціональний, а не
мобілізаційний розвиток;

— національна консолідація завдяки етнічній одно-
рідності (Південна Корея, Тайвань та ін.) або успішній
інтеграції меншин (Бразилія, Малайзія та ін.);

— подолання монополізму як державних, так і при-
ватних власників інфраструктури.

8. Питома вага інфраструктури в економіці зако-
номірно підвищується у зв'язку із зростанням її нау-
ково-технічного рівня і глобальним аутсорсингом, роз-
витком глобальних ланцюжків створення вартості,
фірм, що складаються з холдингових компаній і неза-
лежних в майновому відношенні, використовують за-
гальну інфраструктуру, нематеріальні активи та логі-
стику. На ранніх стадіях індустріальної економіки
фірми прагнули до максимальної незалежності, ство-
рюючи власну енергетичну, постачальницько-збутову,
соціальну, управлінську й іншу інфраструктуру. У по-
стіндустріальній економіці вони спеціалізуються на
ключовій компетенції, передаючи все більшу кількість
функцій зовнішнім субпідрядникам, субконтракторам
тощо. Завдяки цьому в структурі доданої вартості,
створеної в промисловості розвинених країн, набага-
то вище доля середньо- і високотехнологічного вироб-
ництва машин і обладнання.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Виходячи з викладеного вище, можна констатува-
ти, що інфраструктура — це загальне родове поняття,
яким охоплюються різні її види, створені або такі, що
формуються як самостійні спеціалізовані підрозділи (га-
лузей, сфер, баз, сегментів, виробництв, підприємств,
установ) економіки для обслуговування населення і
створення загальних, або інфраструктурних умов — пе-
редумов розвитку окремих видів діяльності; а інфраст-
руктурними функціями об'єктів, явищ, процесів і регі-
онів є функції забезпечуючого/обслуговуючого харак-
теру або допоміжного призначення по відношенню до
основних.

Таким чином, інфраструктуру можна визначити як
особливий сектор економіки і вид економічної діяль-
ності, спрямований на створення і поліпшення умов со-
ціально-економічного розвитку на глобальному, націо-
нальному, територіальному і організаційному рівні. При
цьому під соціально-економічним розвитком розумієть-
ся не лише зростання ВВП, але, передусім, задоволен-
ня базових матеріальних і соціально-інноваційних по-
треб усіх соціальних груп даного суспільства (співтова-
риства).
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Актуалізація змісту інфраструктури відповідно до
сучасного етапу розвитку суспільства та економіки
має стати предметом подальших наукових дослід-
жень.
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