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д. е. н., доцент, декан економічного факультету Кам'янець$Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, м. Кам'янець$Подільський

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ
ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО МОДЕЛІ
ІННОВАЦІЙНО?СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

I. Yashchyshyna,
Doctor of Sciences (Economic), Associate professor,
Dean of the Faculty of Economics Ivan Ohienko Kamjanets'Podilsky National University, Kamjanets'Podilsky

RATIONALE FOR UKRAINE'S TRANSITION TO A MODEL OF INNOVATIVE AND SOCIAL
DEVELOPMENT

Стаття присвячена аналізу теоретичної аргументації формування моделі інноваційно�соці�
ального розвитку України. Сформульовано протиріччя соціального характеру національного інно�
ваційного розвитку економіки. Аргументовано, що механізм розв'язання виявлених протиріч ле�
жить у площині державного управляння інноваційним розвитком і потребує переходу від вузької
(економічної) до широкої (соціально�орієнтованої) націленості науково�інноваційного розвитку.
Такий перехід передбачає трансформацію методологічних підходів до формування цілей іннова�
ційної політики і грунтується на: комплексності, паритетності соціальних та економічних цілей;
пріоритетності критеріїв соціальної ефективності для державного фінансування науки; гнучкості
соціальних цілей, їх мобільності та мінливості в залежності від змінюваних соціальних проблем
суспільства. Обгрунтовано, що реалізація інноваційно�соціальної моделі розвитку можлива че�
рез інноваційну політику, яку певною мірою можна розглядати як балансування між економічною
ефективністю та соціальною справедливістю при одночасній її взаємодії із економічною та соц�
іальною політикою держави.

The theoretical arguments of forming a model of innovation and social development of Ukraine the
article is devoted. Social contradictions of the national innovation development of economy have been
formulated. The mechanism for resolution of identified conflicts lies in the plane of public administration
innovation development requires a transition from a narrow (economic) to wide (socially oriented)
targeting of scientific and innovative development has been argued. This transition involves the
transformation of methodological approaches to the formation of the goals of innovation policy and is
based on: comprehensiveness, parity of social and economic goals; prioritizing the criteria of social
efficiency of public funding for science; the flexibility of social goals, their mobility and variability in
response to changing social problems. The implementation of innovative and social development model
is possible through innovation policy has been proved. The model can be a balance between economic
efficiency and social justice and at the same time interact with economic and social policy of the state.

Ключові слова: інноваційна економіка, модель інноваційно#соціального розвитку, соціальні протиріччя

інноваційного розвитку, інноваційна політика.

Key words: innovative economy, a model of innovative and social development, the social contradictions of

innovative development, innovation policy.
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значення шляхів та методів вирішення проблеми соціаль!

ної орієнтації інноваційного процесу, активізації національ!

ного науково!технічного потенціалу, забезпечення його

ефективного функціонування в умовах обмеженості ре!

сурсів з метою максимального задоволення потреб гро!

мадян та створення для них оптимальних умов життєдіяль!

ності і самореалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Переважна більшість сучасних досліджень спрямова!

на на аналіз економічних наслідків інноваційного зростан!

ня економіки. Соціальні проблеми науково!технологічно!

го розвитку України висвітлювались вітчизняними вчени!

ми в таких аспектах: щодо врахування соціальних цілей в

інноваційній політиці держави (Н. Гончарова, С. Захарін,

Б. Малицький, О. Попович), щодо створення економіки

знань (В. Геєць, Л. Федулова, В. Семиноженко), щодо соц!

іалізації технологічного розвитку (А. Бебело, А. Коровсь!

кий), щодо зміни соціально!трудових відносин під впливом

науково!технічного прогресу (А. Колот, І. Петрова). Фак!

тично на необхідності переходу до соціально!інноваційно!

го розвитку зроблено наголос лише у працях небагатьох

вітчизняних науковців, зокрема О. Мех пропонує побудо!

ву такої моделі в окремій (фармацевтичній) галузі [1], а В.

Куценко розглядає її в межах концепції сталого розвитку

[2, с. 63—64].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Не зважаючи на те, що концептуальні засади інновац!

ійного розвитку України досліджувались вітчизняними на!

уковцями, очевидна їх загальна економічна націленість,

соціальне спрямування стратегії інноваційної політики дер!

жави залишається поза увагою дослідників.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формування аргументаційної бази щодо

переходу до соціально!інноваційної моделі розвитку су!

часної економіки України.

Основні результати дослідження. Інноваційно!соціаль!

ний розвиток країни базується на людиноцентризмі, як си!

стемі поглядів, що визначають метою економічної динам!

іки усесторонній гармонійний розвиток людини, який відбу!

вається шляхом соціалізації. В даному випадку соціаліза!

ція інноваційної економіки показує лише одну зі сторін цієї

економіки — соціальну, хоча і пронизує її всю і відобра!

жає логічний ланцюг:

Людина → Соціальні 
чинники → Інноваційна 

економіка → Соціальні 
наслідки → Людина

Людина виступає одночасно і творцем і відчуває ре!

зультати інноваційної економіки, впливаючи на її розви!

ток через соціальні чинники на вході та отримуючи ре!

зультат соціалізації через соціальну ефективність на її

виході.

Важливим аспектом стратегій інноваційного розвитку

є врахування його суперечностей, які, як відмічають вчені

[3], супроводжують інноваційний процес у будь!якій країні.

До таких суперечностей відносять:

— суперечності між національними та інтернаціональ!
ними цілями інноваційного розвитку. Ці суперечності мо!

жуть розв'язуватись на національному рівні шляхом вход!

ження національних суб'єктів інноваційної діяльності до

інтернаціональних мережених структур взаємодії суб'єктів

інноваційної діяльності інших країн та через підвищення

мобільності суб'єктів інноваційної діяльності з одночасним

забезпеченням максимально можливої привабливості на!

ціональної інноваційної сфери для інвесторів;

— суперечність між інтересами продуцентів і спожи!

вачів інноваційної продукції. Тут національна політика має

передбачити інструменти ефективного впливу на форму!

вання і корекцію соціальних переваг в усіх сферах еконо!

мічної діяльності на основі попереднього визначення сфер

взаємної зацікавленості продуцентів та споживачів інно!

ваційної продукції (як у державному так і у приватному сек!

торах);

— суперечність між інтересами індивідуумів і колек!

тивів при спільному створенні інновацій. Для вирішення цієї

суперечності необхідний зважений підхід до підвищення

престижу інноваторів та доведення до розуміння колекти!

ву важливості інновацій як дієвого чинника стабілізації соц!

іальних відносин і економічного росту. Висока суспільна

оцінка винахідництва потребує відповідного освітнього та

світоглядного рівня суспільства;

— суперечливість взаємодії чинників успіху в процесі

інноваційного оновлення. Намагання використати одночас!

но різні чинники впливу на виробничі, соціальні, техно!

логічні щодо інноваційного оновлення економіки може

призвести до нівелювання їх ефектів у результаті різносп!

рямованої дії.

Потрібно враховувати, що соціальне спрямування інно!

ваційної діяльності не уникло впливу низки протиріч загаль!

ноекономічного та трансформаційного характеру. Зокре!

ма це протиріччя між перспективами, пов'язаними із бурх!

ливим розвитком НТП і рівнем їх задіяності в економіці;

між ефективністю та справедливістю; між цілями та мето!

дами державного регулювання; між задекларованими ціля!

ми інноваційної та соціальної політики та обсягами фінан!

сування; у визначенні сучасних та майбутніх пріоритетів

соціальної політики; між економічними та соціальними

пріоритетами бізнесу; між зростанням соціальних потреб

та ступенем зрілості соціального капіталу.

На сучасному етапі посилення світогосподарських

зв'язків одним із впливових викликів національного роз!

витку стає глобалізація, що породжує низку своїх протиріч

у соціально!інноваційній площині: відставання темпів соц!

іального прогресу від темпів НТП; нарощування диспро!

порцій у рівнях науково!технологічного розвитку поряд із

зростанням соціальної диференціації між країнами; супе!

речності національно!культурної ідентичності між логікою

потоків інформації і капіталу та культурними цінностями

людського буття; суперечності імітації чужого, не вкорі!

неного вданому середовищі досвіду; консервативні патер!

налістські схеми відносин між державою і суспільством

створюють перешкоди для транснаціональних стосунків [4,

с. 159—163], суперечності між "інформаційною аристок!

ратією" та великою кількістю працівників, які зайняті тех!

нічним обслуговуванням інформаційних процесів; посилен!

ня диференціації людей за новими чинниками, зокрема

рівнем кваліфікації та доступністю освіти.

На нашу думку, національна модель інноваційного роз!

витку виявляє і свої, притаманні їй особливі протиріччя,

зокрема:

— суперечність між суспільними витратами на ново!

введення та приватним характером привласнення його ре!

зультатів, що втілюється у диспропорції щодо розподілу

доходів від інноваційної діяльності;

— суперечність між короткостроковою економічною

ефективністю і втратами довгострокових соціальних вигід,

коли наявні ресурси та нововведення використовуються

для отримання надприбутку сьогодні, і одночасно вилу!

чаються із можливих соціально ефективних проектів

майбутнього, тим самим зменшуючи частку вигід і доходів
майбутніх поколінь (що значною мірою проявляється щодо
нововведень, які впроваджуються у галузях із низькою ча!
сткою доданої вартості);
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— суперечливість соціального ефекту від розробки та

впровадження псевдоінновацій, коли має місце отриман!

ня вигід учасниками інноваційного процесу, однак самі

інновації спрямовані на підтримку суспільної неефектив!

ності;

— суперечність між соціальною ефективністю як іма!

нентною характеристикою інновацій та її нереалізованістю

у процесі вітчизняного інноваційного розвитку.

Усі ці суперечності є проявом неефективного викорис!

тання ресурсів, що веде до втрат суспільного добробуту та

міжчасового перерозподілу можливих вигід від майбутніх

поколінь на користь сьогоднішніх суб'єктів економіки. Фак!

тично це ілюстрації неспроможності ринку, нездатності рин!

кового механізму забезпечити загальну ефективність, або

максимальний сукупний добробут, що є підставою для дер!

жавного втручання. Суспільна значимість наукових дослід!

жень та розробок обумовлена ще й тим, що вони значною

мірою підпадають під дію двох взаємопов'язаних неспро!

можностей ринку: суспільних благ та позитивних зовнішніх

ефектів. Ознак суспільних благ набирають ті результати на!

уково!технічного розвитку, які є доступними усім бажаю!

чим, так звані відкриті інновації. Їх соціальна значимість про!

являється не тільки у невиключеності та у неконкурентності

щодо використання і споживання, а й значно зростає за

умови впровадження "моделі множинних джерел інновацій",

коли нові знання створюються не тільки в державних досл!

ідних організаціях або у відповідних підрозділах компаній,

але і у багатьох соціальних структурах, коли важливого вне!

ску до інноваційного процесу додає новий повсякденний

досвід і діяльність інженерів, торгових агентів, користувачів

та споживачів.

У силу об'єктивної невизначеності результатів ново!

введень, нелінійності пов'язаних із їх впровадженням еко!

номічних ефектів, значна частина яких є екстернальними,

механізми ринкової конкуренції не забезпечує оптимізації

використання наявних ресурсів. Це зумовлює критичну за!

лежність процесів накопичення та реалізації інноваційно!

го потенціалу від загальної культури господарської діяль!

ності, політики держави, на яку припадає більша частина

витрат на науку й освіту, фінансування довгострокових

інвестицій в розвиток інфраструктури, а також підтриман!

ня сприятливого інноваційного клімату. Сучасні концепту!

альні напрацювання в області стратегії соціально!еконо!

мічного розвитку дозволяють сформулювати базисний

інноваційний пріоритет — "створення державної системи

забезпечення якості життя і здоров'я населення" [5].

Держава частково бере на себе реалізацію значних

інноваційних проектів, при цьому аналіз його ефективності

зміщується із оцінювання переважно економічних ефектів

до переважно соціальних, що передбачає вирішення на!

ступних проблем:

1) оцінку суспільних вигід і витрат, пов'язаних із да!

ним рішенням за суспільно ефективними цінами, тобто

цінами, що передбачають отримання не тільки економіч!

ного, а й соціального ефекту. Фактично йдеться про

прирісні вигоди і витрати, тобто про оцінку приросту сусп!

ільних вигід і витрат у випадку прийняття даного рішення і

порівняння ситуації за "умови його відхилення";

2) відносну оцінку цінності вигід і витрат для різних

моментів часу, яка базується на визначенні суспільно ефек!

тивної норми міжчасових переваг (суспільно ефективної

ставки дискотування);

3) оцінку ризикованості рішення та втрат суспільного
добробуту, пов'язаних із реалізацією ризику щодо даного

рішення;

4) визначення цінності для суспільства розподілу вигід

і витрат даного рішення серед людей з різним рівнем доб!

робуту;

5) вартісну оцінку витрат має здійснюватись також за

принципом альтернативності витрат, обрахунку альтерна!

тивної вартості, тобто визначення того, які вигоди втрача!

ються у випадку відмови від використання ресурсу найк!

ращим альтернативним способом [6, с. 129—130].

Досягнення соціальних цілей, тобто вигід для всього

суспільства, не є основною ціллю діяльності переважної

більшості суб'єктів ринку. Тут практично значимою є така

постановка питання, при якій соціальна ефективність вис!

тупає як обмеження, фактор ризику або, навпаки, як сти!

мул для реалізації бізнесом інноваційних проектів із дос!

татньою економічною ефективністю. У ринковому середо!

вищі в іншому світлі постає питання виміру соціальної ефек!

тивності інноваційних проектів бізнесу. Економічний вимір

соціальної ефективності стає важливим не сам по собі і не

для суспільства в цілому, а для конкретного інвестора, що

вкладає власні або кредитні ресурси у інноваційні проек!

ти. Для підприємства вимір соціальної ефективності за!

дається його власними очікуваннями співвідношення вигід

і витрат, що можуть бути викликані соціальними наслідка!

ми проекту. Тут проявляється мікроекономічний вимір соц!

іальної ефективності і наслідків впровадження інновацій.

Для інвестора основне — отримання економічного ефек!

ту від проекту. Соціальні ефекти інноваційних проектів на!

бирають ваги, якщо:

1) інвестором є держава;

2) вони є побічним ефектом і не потребують додатко!

вих витрат, тобто мають місце позитивні екстерналії;

3) їх реалізація сприяє економічній ефективності;

4) бізнес розвивається на засадах соціальної відпові!

дальності.

Із наведених чотирьох умов досягнення соціальної

ефективності інноваційних проектів три перших прямо або

опосередковано залежать від держави, а значить пробле!

ма формування цих умов лежить також у площині держав!

ного втручання.

Науково!технологічні, економічні та соціальні

зміни, які відбулись у розвинутих країнах впродовж

останніх десятиліть викликали певні трансформації і у

класичних уявленнях щодо економічної політики. За!

раз виділяють традиційні (оборона та правопорядок)

та сучасні (розвиток інтелектуально!людського потен!

ціалу — підтримка освіти, охорони здоров'я, науки і

економічного зростання) функцій держави. Саме тра!

диційно соціальні галузі, такі як освіта та охорона здо!

ров'я поряд із розвитком науки відносять до базових

"несучих" галузей формування нового шостого техно!

логічного укладу [7, с. 33].

Щодо самого науково!інноваційного сектору, то про!

блема соціальної ефективності його діяльності суттєво за!

лежна від цілей та джерел фінансування. Основною ціллю

інноваційної діяльності залишається досягнення економі!

чної ефективності, однак поряд з цим її соціальна спрямо!

ваність є також доволі значимою.

Фактично реалізація інноваційно!соціальної концепції

можлива через інноваційну політику, яку певною мірою

можна розглядати як балансування між економічною

ефективністю та соціальною справедливістю при одно!

часній її взаємодії із економічною та соціальною політи!

кою держави (рис.1).

Економічна політика спрямована на досягнення еко!

номічного зростання та макроекономічної рівноваги, на!

ближення до природного рівня безробіття та керованої
інфляції, а також підвищення продуктивності праці, зни!

ження витрат виробництва, досягнення конкуренто!

спроможності національної економіки.

Соціальна політика націлена на забезпечення високо!

го рівня і якості життя людей, соціальної стабільності сусп!
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ільства, що конкретизується через забез!

печення визнаних державою життєвих

стандартів, доступності освіти, медицини,

створення умов більшої зайнятості тощо.

Мета інноваційної політики — забез!

печення інноваційного розвитку економ!

іки. Однак об'єкти впливу інноваційної та

соціальної політики пересікаються. До

спільного кола їх інтересів варто віднес!

ти: соціальну безпеку; рівень та якість

життя; людський розвиток; забезпечення

потреб людей; доход та їх розподіл; зай!

нятість та безробіття; кваліфікація робо!

чої сили; умови та охорона праці; людсь!

кий капітал.

Дослідники стверджують, що іннова!

ційна політика має комплексний соціаль!

но!економічний характер, оскільки:

1) до її цілей відносять як економічні

(технологічне переозброєння виробниц!

тва, забезпечення конкурентоспромож!

ності національної економіки, структур!

на перебудова виробництва, технологіч!

на незалежність, зростання ефективності

використання ресурсів тощо), так і соц!

іальні (підвищення добробуту народу як

кінцева стратегічна мета, зростання про!

дуктивності праці, зменшення частки важкої праці, техно!

логічну перебудову соціальної сфери, посилення соціаль!

ного потенціалу суспільства [8, с. 16—17];

2) її реалізація формує матеріальне підгрунття як для

економічного так і для соціального зростання, що в умо!

вах нарощування конкуренції та обмеженості ресурсів,

стає чи не єдиним стратегічним чинником соціально!еко!

номічного розвитку.

При цьому у вітчизняній науці та практиці державного
управління, як показало проведене дослідження стратегі!

чних програмних документів соціально!економічного та

інноваційного розвитку України, комплексність цілей інно!

ваційної політики носить звужений характер. Із описаних

в теорії соціальних цілей на практиці залишається включе!

ними в офіційні документи небагато: добробут, зайнятість,

умови праці, кваліфікація, які спрямовані на відтворення

робочої сили для економіки. Соціальні завдання, на вирі!

шення яких спрямовані ці документи, як правило одні і ті

самі, не зважаючи на мінливість у часі соціальних проблем,

зміну їх нагальності, постійне виникнення нових викликів.

Поза полем зору інноваційної політики залишається низка

проблем, вирішенню яких може посприяти інноваційний

розвиток, це зокрема: проблеми бідності, соціальної відчу!

женості, можливості українця прожити довге життя, соц!

іальна нестабільність, конкуренція на ринку праці, інтере!

си майбутніх поколінь тощо. Регіональний рівень держав!

ної інноваційної політики, як виявило дослідження, також

демонструє відособленість від вирішення важливих соц!

іальних проблем та викликів сьогодення. Фактично можна

констатувати, що в Україні склалась вузька, переважно

економічна спрямованість інноваційної політики.

Європейський досвід, як показує аналіз [9, с. 258—

275], переконливо демонструє соціальну ефективність

інноваційної політики, що характеризується гнучкістю,

швидким реагуванням на нові мінливі у часі соціальні про!

блеми, охопленням все ширшого кола соціальних завдань,

різноплановість соціальної тематики Рамкових програм,

врахування інтересів та запитів місцевих громад, потреб

соціальних угрупувань. Дослідження констатують, що в ЄС

має місце розширена соціально!орієнована націленість

інноваційного розвитку, яка приносить відчутні результа!

ти всьому суспільству. Соціалізація інноваційної економі!

ки також має два види ефектів — соціальний та економіч!

ний, які тісно пов'язані між собою, обопільно впливають

на їх кількісні та якісні зміни, що й обумовлює виникнення

синергетичного ефекту (рис. 2).

Дослідження [9, с. 275—291] виявляє значну соціальну

ефективність інноваційної політики, яка найбільш яскра!

во продемонстрована на прикладі європейських країн і зас!

відчує, що ріст рівня інноваційного розвитку країн ЄС пря!

мо впливає на зростання соціальних показників. Розрахун!

ки підтверджують, що зростання рівня інноваційного роз!

витку за індексом SII країн ЄС на 1% викличе в цих краї!

нах ріст ВВП (за ПКС) на душу населення на 1,09%, а зро!

стання індексу розвитку людини (HDI) на 0,122%, при цьо!

му розшарування населення за доходами (коефіцієнт G)

зменшиться на 0,19%.

Зародження та посилення соціальних імперативів су!

часної економіки, як показує світовий досвід, супровод!

жуються формуванням відповідних механізмів та способів

регулювання соціально!економічних процесів, що грунту!

ються на поєднанні конкурентно!ринкових регуляторів з

активною роллю держави. Роль конкурентно!ринкової си!

стеми в цьому відношенні досить суперечлива. З одного

боку, вона забезпечує динамізм економічного розвитку і,

як наслідок, сприяє зростанню рівня загального суспіль!

ного добробуту. А, з іншого боку — з точки зору безпосе!

редніх інтересів та найближчих цілей окремого приватно!

го підприємця вона висуває певні обмеження соціальному

прогресу, особливо щодо розвитку суспільних благ. Нейт!

ралізувати негативні наслідки гри стихійно!ринкових сил

та стимулювати позитивні соціальні зміни та тенденції має

держава.

Аналіз теоретичних засад формування та розвитку

інноваційної економіки виявив її соціально!економічну

природу та соціальну ефективність, що науково!методо!

логічно та історично аргументована структурним взаємоз!

в'язком інноваційно!технологічної та соціальної динамі!

ки.

Використання соціально!орієнованого потенціалу

інноваційного розвитку країн ЄС законодавчо закріпле!

не її інноваційною політикою, що стала дієвим інструмен!
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Рис. 1. Взаємодія цілей державної політики
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том соціалізації інноваційної економіки. У

цілому за останні десятиліття в країнах ЄС

апробовані нові форми і методи стимулюван!

ня інноваційного розвитку. Результати про!

веденого нами дослідження доводять, що

євроспільнота перейшла суто економічного

трактування інноваційної політики до соц!

іально!орієнтованого [9, с. 258—274]. Інно!

ваційна політика набула комплексного, сис!

темного і довгострокового характеру з чітки!

ми кількісними і якісними не тільки економ!

ічними, а й соціальними орієнтирами.

У той же час Україна демонструє ігно!

рування інноваційних чинників соціального

зростання економіки. Виявлені дослідженням [9, с. 160—

166] кількісні тенденції відставання України за показни!

ками рівня та якості життя від країн ЄС, а також взаємоз!

в'язки між рівнями інноваційного та соціального розвит!

ку вітчизняної економіки показують, що науково!інно!

ваційні чинники не стали реальним джерелом соціально!

економічних зрушень ні на національному, ні на регіо!

нальному рівні. Більше того, наука, інновації, нові техно!

логії не визнані навіть у якості стратегічного ресурсу за!

декларованого державою курсу досягнення соціальних

цілей. Показники соціально!економічного розвитку Ук!

раїни свідчать про те, що національна економіка ще не

подолала кризу трансформаційного періоду, вихід із якої

знаходиться за межами суто економічних рішень і потре!

бує комплексного підходу, який узгоджує закономірності

функціонування та розвитку науково!технічних, соціаль!

но!економічних та соціокультурних інструментів. Соціо!

логічне дослідження підтвердило розуміння соціальної

значущості інновацій у суспільстві, виявлено, що суб!

'єктивні оцінки соціальної ефективності поряд із еконо!

мічною на різних рівнях економіки різняться: для люди!

ни найбільш важливими є соціальні наслідки інновацій

(біля 90%), для суспільства на макрорівні економіки —

майже 50/50, для мікрорівня — зростає до 90—80% еко!

номічна ефективність, а соціальна становить всього 10—

20% [9, с. 200].

ВИСНОВКИ
Отже, теоретичні та прикладні дослідження євро!

пейського і вітчизняного досвіду реалізації соціальних

аспектів інноваційної політики, а також сучасні умови

розвитку України диктують гостру необхідність перехо!

ду до інноваційно!соціальної концепції розвитку еконо!

міки, яка б дозволила українській державі отримати

гідне місце у соціалізаційних світогосподарських про!

цесах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основним вектором подальшого поступального і ди!

намічного розвитку країни є соціалізація економічної си!

стеми з найбільш повним врахуванням потреб, інтересів

населення на основі реалізації та всебічного розвитку

людського потенціалу. Концептуальними положеннями

сучасного соціального розвитку країни та її регіонів по!

винні бути: пріоритетність інноваційного напряму для за!

безпечення розширеного відтворення; розвиток різних

форм власності та розширення можливостей фінансуван!

ня соціальних проектів; формування фінансово!економі!

чних передумов для зменшення бідності і посилення соц!

іального захисту вразливих верств населення; подальший

розвиток громадянського суспільства. Головною метою

соціального розвитку країни є: забезпечення підвищення

якості життєдіяльності населення на основі зміцнення

його потенціалу, збільшення реальних доходів та розши!

рення сфери продуктивної зайнятості, зростання його

добробуту.

Напрямами вирішення цих завдань можна визначити:

нормалізацію природного відтворення населення,

зміцнення життєвого потенціалу населення, підвищення

життєвого рівня населення, створення системи держав!

них соціальних гарантій рівного доступу громадян до сус!

пільних матеріальних і духовних благ; регулювання мігра!

ційних процесів, оптимізація системи розселення, приско!

УДК 332.132.(477)

Т. В. Пепа,
д. е. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет МОН України
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КОНКУРЕНТНОЇ ПАРАДИГМИ
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THE DOMINANTS OF SOCIAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ITS COMPETITIVE
PARADIGM

Стаття присвячена обгрунтуванню перспектив соціального розвитку країни та його базової
основи — соціальної інфраструктури. Визначено її роль у соціально�економічному розвитку краї�
ни, сформульована парадигма її організації і функціонування. Окреслено домінанти розвитку
інфраструктури та перспективи розвитку основних її складових компонентів.

In this article substantiated are the prospects of the social development of the country and its
formative basis — social infrastructure. The role of the latter in the social�economic development of
the country is determined, and its organizational and functional paradigm has been formulated.
Dominant principles of the development of the infrastructure along with the prospects of its integral
components' development have been also outlined.

Ключові слова: соціальній розвиток, соціальна інфраструктура, парадигма, домінанти, система, ме#

ханізм, перспективи.

Key words: social development, social infrastructure, paradigm, dominant principles, system, mechanism,

prospects.

рений розвиток інфраструктури. Незважаючи на винят!

ково важливе значення розвитку соціальніх систем, стан

їх функціонування на сучасному етапі не можна визначи!

ти задовільним, прийнятним для оптимізації життєдіяль!

ності населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Соціальний розвиток як сукупність економічних, соц!

іальних, політичних та духовних процесів суспільного роз!

витку є процесом, в ході якого відбуваються суттєві

кількісні і якісні зміни в соціальній сфері суспільного жит!

тя, або окремих його компонентах — соціальних відно!

синах, спільнотах, організаціях, інститутах. Він характе!

ризується самовідтворенням суспільних систем і прогре!

сивною спрямованістю, хоча з невисокою динамікою.

У наукових дослідженнх вітчизняних учених питанням

соціального розвитку та розвитку соціальної інфраструк!

тури приділена значна увага, зокрема в роботах Е.М. Ліба!

нової [2], С.І Пірожкова [3], В.М. Новікова [3], М.П. Бутка

[4], А.Г. Мазура [4], Н.О. Рингач [5], В.І. Захарченка

[5], Т.А. Заяц [4], О.В. Макарової [2], Н.С. Завізєної [4],

Л.О. Мармуль [3], Т.М. Качали [2], В.М. Бондаренка [2] та

ін. При достатньо глибокому вивченні даної проблеми, ок!

ремі важливі аспекти соціального розвитку залишились

поза увагою і, насамперед, обгрунтування концептуаль!
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них основ — парадигми соціального розвитку, виявлен!

ня його домінантніх характеристик, перспектив функціо!

нування складових соціальної інфраструктури. Дана стат!

тя є спробою заповнити наявну нішу. Її метою є розробка

теоретичних та прикладних засад домінантного соціаль!

ного розвитку в контексті обгрунтування парадигми

організації і функціонування соціальної сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Об'єктивні та масштабні зміни в національному соц!

іально!економічному просторі, в суспільному розвитку,

що відбуваються сьогодні під впливом трансформаційних

перетворень, обумовлюють корінні зміни в організації

його соціальних підсистем, доцільність обгрунтування

оновлених методологічних підходів до дослідження, роз!

робки прогресивних концепцій і базових їх положень при

формуванні та використанні наявних ресурсів та можли!

вих резервів, обгрунтування перспективних діагностичних

характеристик, формування парадигми їх розвитку і фун!

кціонування.

Вихідними концептуальними положеннями сучасно!

го соціального розвитку країни та її регіонів повинні бути:

інноваційний напрям для забезпечення розширеного

відтворення; розвиток різних форм власності та розши!

рення можливостей фінансування соціальних проектів;

формування фінансово!економічних передумов для змен!

шення бідності і посилення соціального захисту вразли!

вих верств населення; створення засад оптимізації пенс!

ійного забезпечення, подальший розвиток громадянсь!

кого суспільства.

Імперативом соціального розвитку країни є забезпе!

чення підвищення якості життєдіяльності населення на

основі зміцнення його потенціалу, збільшення реальних

доходів та розширення сфери зайнятості. Напрямами ви!

рішення цих завдань можна визначити: нормалізацію при!

родного відтворення населення, зміцнення життєвого по!

тенціалу населення, підвищення життєвого рівня населен!

ня, створення системи державних соціальних гарантій

рівного доступу громадян до суспільних матеріальних і

духовних благ; регулювання міграційних процесів, опти!

мізацію системи розселення, прискорений розвиток

інфраструктури.

Інтегратором та рушійною силою соціального розвит!

ку є соціальна інфраструктура, яка відображає суспільні

процеси і явища, забезпечує створення нормальних умов

життєдіяльності населення. Соціальна інфраструктура є

сукупністю галузей та видів діяльності, які сприяють реа!

лізації особистих і суспільних потреб населення шляхом

надання різних послуг. Вона охоплює ланки з обслугову!

вання особистого споживання, організує споживання

створених у матеріальному виробництві благ та виробляє

власні товари і послуги. В комплексі функцій найбільше

значимими є: створення умов для оптимізації демографі!

чних процесів; відтворення робочої сили; ефективне ви!

користання працересурсного потенціалу; покращення і

збереження здоров'я населення; вирішення житлових

проблем; підвищення якості життя, рівня добробуту.

Соціальна інфраструктура має економічне і соціаль!

не значення для розвитку суспільства. В економічному

плані вона необхідна для відтворення робочої сили, підви!

щення продуктивності праці людей, зайнятих у вироб!

ництві. Соціальна роль її визначається тим, що сфера по!

слуг підвищує рівень життя населення, сприяє всебічно!

му і гармонійному розвитку особистості. Однак розвиток

її окремих складових елементів з врахуванняи викликів

та ризиків поки що не відповідає потребам, гальмуючи

соціально!економічні процеси та стримуючи їх позитив!

ну динаміку.

На сучасному етапі трансформації економічної сис!

теми важливо правильно оцінити роль і функції інфраст!

руктури у суспільному відтворенні та її розвиток з враху!

ванням особливостей суспільної динаміки. Важливість та

першочерговість соціальних завдань випливає з об!

'єктивної необхідності створення умов не лише для дина!

мічного розвитку, а й для активізації інтеграції в світовий

економічний простір.

Вирішення проблем трансформації соціальної сфе!

ри на основі реорганізації основних блоків соціальної

інфраструктури, формування системи забезпечення її ре!

зультативності на засадах реалізації інноваційно спрямо!

ваної моделі економічного зростання потребує розроб!

ки напрямів її подальшого розвитку на основі обгрунту!

вання концептуальних засад та методичних прикладних

аспектів її функціонування, формування нової конкурен!

тно!паритетної парадигми розвитку та територіальної

організації соціальної сфери та її складової — інфраст!

руктури з поєднанням інтересів регіонів із загальноеко!

номічними. Дослідження передумов, чинників, принципів

формування системи соціальної інфраструктури дали

можливість сформувати таку парадигму її розвитку, ба!

зуючись на сучасній парадигмі регіонального розвитку

України, де економіка країни розглядається не як моно!

об'єкт, а як багаторегіональний організм з розвинутими

горизонтальними і вертикальними зв'язками.

Конкурентну парадигму формування та розвитку соц!

іальної інфраструктури ми визначили як концептуальну

ідею, схему і модель процесу взаємоузгодженої побудо!

ви комплексного та динамічного розвитку її суб'єктів і

організацій всіх форм власності, які здійснюють свою

діяльність на основі внутрішньої і зовнішньої конкуренції

з організаціями підприємницької діяльності на умовах

рівноцінних цілей, партнерства, обов'язків і відповідаль!

ності. Процес формування конкурентно!паритетної пара!

дигми досліджуваного процесу включав визначення пе!

редумов і факторів її формування, функцій, складових

атрибутів та базових положень, методів і заходів її реал!

ізації в напрямі удосконалення розвитку та територіаль!

ної організації соціальної інфраструктури.

До основних передумов і факторів побудови парадиг!

ми розвитку та територіальної організації соціальної

інфраструктури відносяться, насамперед, особливості

зростаючих процесів глобалізації та регіоналізації, гео!

політичне положення, стабільність соціально!економічно!

го розвитку, а також природоресурсні, економічні, демог!

рафічні, екологічні та соціальні чинники, структурні зру!

шення, зміни системи управління і зростання міжгалузе!

вої та міжрегіональної інтеграції.

Атрибутами парадигми розвитку та організації соц!

іальної інфраструктури є розширення державно!приват!

ного партнерства в основних її сферах і підрозділах, за!

безпечення інтеграції суб'єктів комплексу з іншими вида!

ми господарської діяльності, регулятивний вплив держа!

ви на всіх етапах їх розвитку, поєднання державного ре!

гулювання і ринкових механізмів саморегулювання.

"Ключова функція, приналежна парадигмі, вира!

жається в оптимізації територіальної структури та просто!

рової організації соціальної інфраструктури, розширенні

інвестиційно!інноваційної діяльності у всіх сферах інфра!

структурного комплексу, поглибленні зв'язків комплексу

з іншими сферами діяльності, формуванні нових прогре!

сивних форм організації виробництва та наданні послуг,

визначенні домінант і розробці стратегічних напрямів пер!

спективного її розвитку" [1].

Конкурентно!паритетна парадигма розвитку та сис!

темної територіальної організації соціальної інфра!

структури передбачає комплексний та динамічний розви!
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ток її підприємств і організацій всіх форм власності на

основі конкуренції, на умовах рівних прав та паритетних

відносин з вектором на гуманізацію суспільного розвит!

ку.

До основних її положень в умовах розширення рин!

кового механізму господарювання можна віднести: гнуч!

ке поєднання ринкових методів господарювання з дер!

жавним регулюванням; формування та функціонування

новоутворених господарюючих суб'єктів як відкритих

соціально орієнтованих систем; дотримання балансу інте!

ресів суб'єктів ринку та споживачів їх продукції; подаль!

ший розвиток партнерських відносин між різними вида!

ми діяльності; реалізація механізму адекватного ціноут!

ворення; регулювання питань представництва сторін у

системі взаємовідносин.

У процесі розвитку соціальної інфраструктури, згідно

парадигми територіальної його організації в контексті су!

часної парадигми регіонального розвитку, інфраструктур!

ний потенціал та специфіка інфраструктурних відносин

зумовлюють основи функціонування її регіональних ла!

нок у тих формах і тими методами, які визначаються особ!

ливостями інфраструктурного виробництва. Звідси мож!

ливість функціонування в їх межах різних форм власності

і організацій виробництва та надання послуг, зокрема

кластерів та стратегічних альянсів.

Виходячи із мети і функціонального призначення соц!

іальної інфраструктури, сучасного стану розвитку і діяль!

ності основних її підсистем, та враховуючи наявні якісні

зрушення в соціально!економічній взаємодії, домінанта!

ми подальшого її розвитку є економічний, гуманітарний

та управлінський вектор. Щодо домінант економічного ха!

рактеру, то це, насамперед: забезпечення прискоренно!

го розвитку основних підсистем соціальної сфери; інно!

ваційно!інституційне забезпечення розширеного відтво!

рення соціальної інфраструктури, зокрема, людських

ресурсів; активізація формування регіональних ринків

соціальної інфраструктури, зокрема освітнього та ринку

медичних послуг, житла; вдосконалення відносин влас!

ності в соціальній сфері, прискорення інституційних пе!

ретворень; сприяння формуванню різних форм власності

та переорієнтація організаційних форм господарювання;

розширення нормативно!правового поля для забезпечен!

ня ефективного розвитку основних сфер соціальної

інфраструктури; посилення соціального захисту населен!

ня для всебічного його розвитку; задоволення потреб та

збереження демографічного потенціалу країни; обгрун!

тування конкурентної парадигми організації і розвитку

соціальної інфраструктури; формування та впроваджен!

ня організаційно!економічного механізму реалізації па!

радигми соціального розвитку; забезпечення державно!

го регулювання розвитку соціальної інфраструктури на

всіх таксономічних рівнях, подальший саморозвиток та

саморегулювання окремих її сфер; розвиток регіональ!

ного маркетингу для позиціонування послуг соціального

характеру на внутрішніх ринках і можливості інтеграції у

світові ринки. Економічні домінанти формують систему

найважливіших та першочергових заходів, спрямованих

на посилення дієвості та підвищення активності соціаль!

ної інфраструктури в комплексному соціально!економіч!
ному розвитку.

Стосовно гуманітарних домінант, то основними серед

них є: побудова національної системи економіки знань;

оптимізація розвитку сучасної національної освітньої си!

стеми; розширення інформаційних технологій, забезпе!

чення інноваційного характеру розвитку науки; підвищен!

ня освітнього, професійного, кадрового рівня працівників

в умовах зміцнення інформаційного суспільства, знаннє!

вої економіки для забезпечення відтворення людського

капіталу; зміцнення фінансового, ресурсного і кадрово!

го забезпечення соціальної інфраструктури; формуван!

ня гармонійно!творчого розвитку суспільства.

Ефективність розбудови соціальної інфраструктури

знахолдитться в тісному зв'язку з державним регулюван!

ням її розвитку. Воно не передбачає наказової владно!

розпорядчої зміни стану об'єктів регулювання, а грун!

тується на встановленні умов, обмежень, параметрів, за

якими підприємства, установи інфраструктури мають пра!

во власного вибору щодо діяльності за відповідно ство!

рених державою умов в необхідному державі напрямі і

способі відповідно до мети і політики держави. Механізм

державного регулювання, маючи як вертикальний, так і

горизонтальний характер, передбачає зміну, заміну, збе!

реження старих чи створення нових параметрів регульо!

ваного об'єкту, процесу через різні методи, інструменти,

способи, та заходи.

Основними принципами державного регулювання

розвитку соціальної інфраструктури в контексті парадиг!

ми її розвитку є: мінімальне втручання державних органів

у соціальні процеси, залишаючи ті функції, які не можуть

бути забезпечені безпосередніми суб'єктами соціальних

відносин та саморегулювання; врахування впливу окре!

мих методів регулювання на системні зміни розвитку соц!

іальних процесів; комплексний підхід до застосування

методів та засобів державного регулювання.

Засобами державного регулювання соціальної сфе!

ри можна визнати: застосування обмежень, нормативів,

ліцензування та патентування і квотування; регулювання

цін та тарифів; сертифікація та структуризація; надання

інвестиційних, податкових пільг; реалізація державних та

регіональних соціальних програм; надання субсидій,

пільгових кредитів, цільових інвестицій. Дотримання прин!

ципів та реалізація заходів забезпечить дієвість держав!

ного регулювання в сфері соціальної інфраструктури.

У процесі соціального розвитку у сфері соціального
забезпечення і захисту населення домінантами також ма!

ють бути: розширення світогляду людини, всебічний її роз!

виток; розвиток розумових і фізичних здібностей, талан!

ту, морально!етичних засад; задоволення зростаючих по!

треб населення та їх законодавче гарантування; збере!

ження демографічного потенціалу країни. Враховуючи

перспективи соціального розвитку, домінантний характер

мають такі процеси, як: збагачення інтелектуального,

творчого, культурного потенціалу країни, забезпечення

національної безпеки та кваліфікованого кадрового по!

тенціалу, зростання потенціалу людських ресурсів, роз!

ширення присутності на зовнішніх ринках товарів і послуг

соціального призначення в контексті парадигми його роз!

витку та організації.

Конкретизуючи особливості й характер соціального

розвитку, до домінантних напрямів розвитку соціальної

інфраструктури згідно парадигми варто віднести заходи,

спрямовані на якісні перетворення в сфері освіти, науки,

охороні здоров'я, соціальній підтримці населення, питан!

нях сім'ї та материнства, фізкультурі і спорті, культурі,

житлово!комунальному господарстві, рекреаційній сфері.

Базовою основою та головним ресурсом динамічно!

го соціально!економічного зростання країни є інтелекту!

альний потенціал, розвиток якого передбачає створення

умов для отримання якісної освіти та оптимізації культур!

ної політики на базі модернізації національної системи

освіти, формування суспільства знань, базуючись на су!

часних стандартах і новітніх досягненнях науково!техні!

чного прогресу. Згідно з парадигмою функціонування

соціальної інфраструктури в сфері освіти необхідним є:

підвищення наукового рівня, фундаментальності та прак!

тичної орієнтації базових і фахових знань задля зростан!



Інвестиції: практика та досвід № 3/201514

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ня конкурентоспроможності споживачів освітніх послуг

на ринку праці; посилення професійної підготовки та ква!

ліфікації освітянських кадрів; становлення системи без!

перервної освіти на основі принципів її спадкоємності;

створення єдиного освітнянського простору. Важливим

є й реструктуризація мережі освітніх установ на різних

рівнях, перехід на європейські стандарти та кваліфікаційні

вимоги до фахівців, організація навчально!виробничих

комплексів і навчальних фірм. У сфері дошкільної освіти

варті уваги, як першочергові заходи, наступні: реконст!

рукція, капітальний ремонт і оснащення приміщень дош!

кільних установ; оснащення медичних кабінетів; оснащен!

ня дитячих садків, закладів додаткової освіти.

До домінант розвитку охорони здоров'я відносяться:

зміцнення здоров'я населення; підвищення доступності

та якості медичної допомоги населенню; оновлення ма!

теріально!технічної бази закладів охорони здоров'я; роз!

виток профілактичного сектора, а також задоволення

потреб населення у високотехнологічних типах медичної

допомоги. Це потребує, насамперед: розширення мережі

первинної медичної допомоги, реорганізації первинної

медичної допомоги; модернізації регіональних систем

екстренної медичної допомоги з розширенням мережі

пунктів базування бригад та оновленням санітарного

автотранспорту; запровадження заходів щодо забез!

печення населення доступними і якісними лікарськими

засобами та виробами медичного призначення.

Механізм управління розвитком сфери медичних по!

слуг, згідно з визначеною парадигмою розвитку соціальної

інфраструктури, включає: законодавче закріплення дер!

жавних гарантій надання медичної допомоги населенню;

модернізацію системи обов'язкового медичного страхуван!

ня; реструктуризацію. Основною метою введення такої

організаційно!правової форми стало надання державним

і муніципальним установам більшої самостійності у

здійсненні поставлених перед ними завдань та розпоряд!

женні майном задля поліпшенні стану здоров'я населен!

ня. Реформування системи охорони здоров'я, відповідно

до сучасної парадигми, економічних засад і передових тех!

нологій організації медичної допомоги, забезпечить підви!

щення якості та доступності послуг для населення, сфор!

мує підгрунтя для покращення стану здоров'я населення

країни, сприятиме стабілізації народжуваності, зменшен!

ню смертності та подовженню тривалості життя.

Щодо культури, яка набуває соціальної значимості і

розглядається як найважливіший фактор духовного здо!

ров'я населення, заходи в реалізації парадигми соціальної

інфраструктури виражаються в наступному: збереження

мережі установ та обсягу послуг у сфері культури та за!

безпечення їх розвитку; створення умов для збереження

історико!культурної спадщини та національних традицій;

забезпечення доступності якісної освіти у сфері культу!

ри і мистецтва, розширення спектру освітніх послуг для

населення; створення умов для збереження класичної

спадщини і модернізації у сфері культури за допомогою

впровадження інформаційних технологій та новаторсь!

ких напрямів у культурі.

Домінантний характер розвитку культури передбачає

створення умов для широкого доступу до творів мистец!

тва всіх верств населення; залучення, разом із державни!

ми, коштів українського та закордонного підприємницт!

ва, банківського капіталу, прибутків від платних форм

діяльності закладів культури; відродження, збереження

та зміцнення ресурсної бази закладів культури та мистецт!

ва, їх технічне переоснащення; формування сприятливих

умов для розвитку недержавних закладів культури.

Реалізація вказаних заходів у сфері освіти, охорони

здоров'я та культури сприятиме активізації та підвищен!

ню дієвості цих підсистем соціальної сфери з вектором

на прогресивне зростання.

ВИСНОВКИ
Реалізація домінантних напрямів парадигми соціаль!

ного розвитку передбачає забезпечення розвитку науко!

во!технічного потенціалу країни, підвищення ролі науки

в розвитку сучасного суспільства згідно соціальної пол!

ітики, модернізацію системи освіти, охорони здоровя,

культури та інших підсистем соціальної сфери.

Основною метою соціальної політики в плані страте!

гічних домінант на найближчу перспективу є підвищення

рівня і якості життя населення та створення умов для роз!

витку людського потенціалу на основі підвищення ефек!

тивності функціонування інфраструктурних систем, що

належать до сфери послуг. Результатами її реалізації

буде: зміцнення здоров'я нації; збільшення народжува!

ності і очікуваної тривалості життя населення; підвищен!

ня інтелектуального та культурного потенціалу нації; пол!

іпшення якості та забезпечення доступності соціальних

послуг для людини, зростання добробуту населення.
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ВСТУП
Показник конкурентоспроможності для будь!якого

підприємства відображає сукупні підсумки роботи прак!
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА — СИСТЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЯКІСНИХ ТА
КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ

L. Сhorna,
Vinnytsia trade and economics institute under,
Kyiv National University of Trade and Economics
N. Сhorna,
PhD, Associate Professor of Business Economics and International Economics, Vinnytsia Trade and Economic Institute,
Kyiv National University of Trade and Economics

STRATEGIC MANAGEMENT COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES — SYSTEM INTERACTION
BETWEEN QUALITATIVE AND QUANTITATIVE INDICATORS

Автори пропонують удосконалену модель управління конкурентоспроможністю на основі визначення конкурен�
тоспроможності як стратегічної мети розвитку підприємства. Методика оцінки представлена за етапами. Відомі
методи стратегічного управління автор деталізує до тактичних планів з визначенням конкретних показників роз�
витку підприємства. Конкурентні переваги фірми можна розділити на дві категорії: "перевага в уміннях" і "перева�
га в ресурсах". Перша категорія обумовлена ефективністю роботи маркетологів і збутовиків та включає в себе
ноу�хау в дослідженнях і проектуванні, вдале використання можливостей маркетингу, вміння організувати стиму�
лювання збуту тощо. Різноманітними можуть бути і ресурси, що сприяють виникненню переваг в конкуренції: до�
ступ до сировини, енергії, комплектуючих; фінансовий, кадровий склад та його кваліфікація; наявність розвине�
ної системи науково�технічного та комерційного співробітництва. Вчені та практики розрізняють чотири основні
рівні конкурентоспроможності підприємства. Перший рівень — нейтральна організація управління. Другий рівень
— зовнішня нейтральність. Третій рівень — активна позиція на зовнішньому рівні. Четвертий рівень — активна по�
зиція на зовнішньому ринку та гнучке внутрішнє управління. Методика оцінки конкурентоспроможності підприєм�
ства може бути виконана за такими етапами. І етап — визначення кола підприємств�конкурентів. ІІ етап — збір
інформації про діяльність підприємств�конкурентів. ІІІ етап — формування системи оціночних показників. Модель
стратегічного управління підтримки конкурентоспроможності передбачає використання візуальних карт страте�
гічних цілей, тактичних планів та профілів конкурентоспроможності для кожного напряму діяльності з подальшою
деталізацією до кількісних показників, що характеризують прибутковість, рентабельність, фінансову незалежність
як підприємства в цілому, так і його окремих підрозділів та напрямів роботи.

The authors propose an improved model of competitiveness management based on the definition of competitiveness
as a strategic goal of the company. Valuation techniques introduced by stages. Known methods of strategic management
to the author details the tactical plans with the definition of specific indicators of corporate development. Competitive
advantages of the company can be divided into two categories: "the ability to benefit" and "resource advantage." The
first category is due to the efficiency of marketing and marketers, and includes know�how in research and design, good
use of marketing, the ability to organize sales promotion and so on. With diversity of resources may be contributing to the
emergence of competitive advantages: access to raw materials, energy components; financial, staffing and their
qualifications; existence of a developed system of scientific, technical and commercial cooperation. Scientists and
practices are four basic levels of competitiveness. The first level — neutral organization management. The second level
— external neutrality. The third level — active position on the outer level. The fourth level — an active position in the
international market and flexible internal management. Methods of assessing the competitiveness of enterprises can be
performed in the following stages. Stage — definition of competing companies. Stage II — gathering information about
the company and competitors. Stage III — forming system of performance indicators. The model of strategic management
support competitiveness involves the use of visual maps strategic goals, tactical plans and profiles for each of competitive
activity, followed by detailed quantitative indicators characterizing profitability, profitability, financial independence as
the company as a whole and its individual departments and areas of work.

Ключові слова: конкурентоспроможність, показники конкурентоспроможності, підприємство, етапи

оцінки конкурентоспроможності, конкурентні переваги.

Key words: competitiveness, indicators of competitiveness, enterprise competitiveness evaluation stages,

competitive advantage.

тично всіх підрозділів (тобто стану його внутрішнього се!

редовища), а також його реакцію на зміну зовнішніх фак!

торів впливу. Порівняння окремих параметрів функціо!
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нування та результатів діяльності підприємства з основ!

ними конкурентами дає змогу здобути не лише "миттєве

фото" стану, що склався в галузі та "стратегічній групі",

а й визначити слабкі та сильні сторони підприємства

відносно основних конкурентів, спрогнозувати можливі

варіанти розвитку ситуації, розробити відповідні стра!

тегії посилення позитивних тенденцій і послаблення не!

гативних. При цьому однією з основних проблем є вибір

показників та методів оцінки рівня конкурентоспромож!

ності, які, у свою чергу, мають спиратися на міцну теоре!

тичну базу, що передбачає чітке розуміння суті цієї кате!

горії, її видів, форм прояву та факторів впливу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Конкурентоспроможність підприємства — комплек!

сне, багатофакторне поняття. Несталість термінології по!

в'язана з наявністю багатьох нюансів трактування цього

поняття (конкурентна спроможність, конкурентний ста!

тус) або його похідних і складових частин, а також різний

рівень їх конкретизації. Аналіз наукових джерел пока!

зує, що переважна більшість авторів у загальному ро!

зумінні визначають конкурентоспроможність як певну

перевагу по відношенню до конкурента. Залежно від

мети та об'єкта аналізу це поняття уточнюється і деталі!

зується. М. Портером у його відомій праці "Конкурен!

ція" конкурентоспроможність визначається як обумов!

лене економічними, соціальними та політичними факто!

рами становище країни або окремого товаровиробника

на внутрішньому та зовнішньому ринках [1]. Зокрема,

В. Стівенсон вважає, що конкурентоспроможність харак!

теризує те, "наскільки ефективно компанія задовольняє

потреби клієнта порівняно з іншими компаніями, що про!

понують подібний продукт або послугу" [2].

За визначенням Р.А. Фатхутдінова, конкурентоспро!

можність — "це здатність фірми виробляти конкурен!
тоспроможну продукцію, перевага фірми відносно інших
фірм даної галузі в країні і за її межами" [3]. Наведене

визначення, хоча й враховує процеси глобалізації, є над!

то загальним ї потребує конкретизації меж галузі, по!
тенціалу конкурентоспроможності. Багато авторів трак!

тують конкурентоспроможність фірми як порівняльну пе!

ревагу відносно інших фірм даної галузі в країні та за її

межами. Це визначення є обгрунтованішим від поперед!
нього, оскільки увага акцентується не тільки на здатності

виробляти конкурентоспроможну продукцію, а на по!

рівняльних перевагах фірми. З іншого боку, таке визна!

чення не дає точного визначення галузі, (сфери бізне!
су). О. Млоток під конкурентоспроможністю компанії

розуміє її реальну і потенційну здатність проектувати, ви!

робляти і збувати за існуючих умов товари, які за ціно!

вими і неціновими характеристиками в комплексі є при!
вабливішими для споживачів, ніж товари їх конкурентів

[5].

Отже, ми бачимо, що конкурентоспроможність

підприємства є надзвичайно складним об'єктом оцінки,
прогнозування, управління. Це пояснюється, в першу

чергу, такими обставинами: відносність поняття "конку!

рентоспроможність підприємства", складність та недо!

сконалість методик оцінки конкурентоспроможності
підприємств. Оцінивши основні підходи до трактування

конкурентоспроможності підприємства, вважаю за до!

цільне розвинути поняття управління конкурентоспро!

можністю.

І. Ансофф [4] розглядає конкурентоспроможність

через конкурентний статус фірми, виходячи із зіставлен!

ня досягнутих і оптимальних показників капіталовкла!

день.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Недостатність висвітлення питання щодо вдоскона!

лення стратегії управління конкурентоспроможністю

підприємства покладена в основу дослідження, вияв!

лення передумов, тенденцій розвитку в Україні страте!

гічного управління конкурентоспроможністю підприє!

мства, взаємозв'язку між загальними стратегічними

цілями та кількісними показниками досягнення прибут!

ку в різних напрямах господарської діяльності підприє!

мства.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розробка методики формування кон!

курентоспроможної стратегії розвитку підприємства на

основі взаємозв'язку якісних та кількісних цілей розвит!

ку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Конкурентоспроможність підприємства — це мож!

ливість ефективної господарської діяльності і її практич!

ної прибуткової реалізації в умовах конкурентного рин!

ку. Реалізація забезпечується всім комплексом засобів,

які має підприємство, включаючи маркетингові. Ефек!

тивна реалізація конкурентоспроможних товарів і послуг

— узагальнюючий показник життєдіяльності фірми, її

вміння ефективно використовувати свій фінансовий, тру!

довий та науково!технічний потенціал.

Інакше кажучи, показник конкурентоспроможності

для будь!якого підприємства відображає сукупні підсум!

ки роботи практично всіх підрозділів (тобто стану його

внутрішнього середовища), а також його реакцію на

зміну зовнішніх факторів впливу. При цьому виділяєть!

ся особливо значна здатність підприємства оперативно

реагувати на зміни в поведінці покупців (споживачів), їх

смаків і уподобань. Конкурентні переваги фірми можна

розділити на дві категорії: "перевага в уміннях" і "пере!

вага в ресурсах". Перша категорія обумовлена ефектив!

ністю роботи маркетологів і збутовиків, та включає в себе

ноу!хау в дослідженнях і проектуванні, вдале викорис!

тання можливостей маркетингу, вміння організувати сти!

мулювання збуту тощо. Різноманітними можуть бути і ре!

сурси, що сприяють виникненню переваг в конкуренції:

доступ до сировини, енергії, комплектуючих; фінансо!

вий, кадровий склад та його кваліфікація; наявність роз!

виненої системи науково!технічного та комерційного

співробітництва.

Підприємства України в умовах становлення конку!

ренції щодалі гостріше відчувають необхідність розв'я!

зання таких завдань, як зменшення витрат виробництва,

підвищення якості продукції, оновлення основних

фондів, технологічне переозброєння тощо. Водночас

розв'язати окремі проблеми неможливо без загального

бачення внутрішніх умов підприємства, його позиції на

ринку і аналізу інструментів реалізації стратегії конку!

ренції. У ринковій економіці перед кожним підприєм!

ством постає таке завдання: оцінити рівень конкурентос!

проможності, що має стати результуючим для всієї сис!

теми управління виробництвом і збутом.

Конкурентоспроможність підприємства можна оці!

нювати шляхом порівняння конкурентних позицій

кількох підприємств на певному ринку. При цьому насам!

перед необхідно зважати на порівнянність таких пара!

метрів, як потенційні можливості, технологія, обладнан!

ня, компетенція персоналу, система управління, марке!

тингова політика, інновації, комунікації, експортно!

імпортні можливості.
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Важливою характеристикою конкуренто!

спроможності підприємства є здатність до адап!

тації в умовах змін зовнішнього середовища.

Швидка адаптація підприємства має забезпечу!

ватися на основі комплексу інтелектуальних,

технічних, технологічних, організаційних та

економічних характеристик, які визначають

його успішну діяльність на ринку. Відповідно,

якщо підприємство має широкий набір компе!

тенцій і їх якісний рівень досить високий, то пе!

редумови для перемоги у конкурентній бо!

ротьбі у нього кращі.

Конкурентоспроможність продукції —

одна з найважливіших характеристик, що за!

безпечують конкурентоспроможність підприє!

мства. Між категоріями конкурентоспромож!

ності продукції і підприємства існують взаємоз!

в'язок і взаємозалежність. Конкурентоспро!

можність продукції покладено в основу над!

ійних конкурентних позицій будь!якого вироб!

ника. Водночас конкурентоспроможність про!

дукції є необхідною, але недостатньою умовою конку!

рентоспроможності підприємства [6—8].

Тепер розглянемо відмінності цих категорій.

По!перше, конкурентоспроможність продукції ви!

значається щодо досить короткого з економічної точки

зору періоду часу, а оцінювання конкурентних позицій

підприємства пов'язане з порівняно тривалим періодом.

По!друге, рівень конкурентоспроможності продукції

визначається для кожного її виду, а оцінювання конку!

рентоспроможності підприємства охоплює всю номенк!

латуру продукції, яка виробляється, або ж продукцію

кожного бізнес!напрямку (залежно від мети визначення

конкурентоспроможності підприємства).

По!третє, рівень конкурентоспроможності підприє!

мства цікавить насамперед його власника, який визна!

чає доцільність виробничо!господарської діяльності за

конкретних умов. А споживача при оцінюванні конкурен!

тоспроможності продукції не цікавлять обсяг витрат і

ефективність виробництва.

У сучасній літературі з економіки поняття конкурен!

тоспроможності підприємства висвітлено досить широ!

ко. Розрізняють чотири основні рівні конкурентоспро!

можності підприємства [6—8].

Для підприємств першого рівня характерна внутрі!

шньо нейтральна організація управління. Керівник дбає

лише про випуск продукції, не зважаючи на проблеми

конкурентоспроможності та задоволення потреб спожи!

вачів. Вважаються зайвими зміна конструкції чи підви!

щення технічного рівня продукції, удосконалення струк!

тури і функцій організацій з питань збуту та служби мар!

кетингу, оскільки не враховуються зміни ринкової ситу!

ації та запити споживачів.

На рисунку 1 представлена модель стратегічного уп!

равління, орієнтована на створення та підтримку конку!

рентоспроможності.

Підприємства другого рівня конкурентоспромож!

ності прагнуть зробити свої виробничі системи "зовніш!

ньо нейтральними". Це означає, що продукція підприє!

мства має повністю відповідати стандартам, які встанов!

лені їх основними конкурентами.

Якщо керівники підприємства знають, що підприєм!

ство має дещо інші порівняльні переваги щодо конку!

ренції на ринку, ніж їхні основні суперники, і намагають!

ся не дотримуватись загальних стандартів виробництва,

що встановлені в галузі, то підприємство в цьому разі ево!

люціонує до третього рівня конкурентоспроможності.

Система управління на цих підприємствах починає актив!

но впливати на виробничі системи, сприяє їх розвитку та

вдосконаленню.

Методика оцінки конкурентоспроможності підприє!

мства може бути виконана за такими етапами.

І етап — визначення кола підприємств!конкурентів.

Як вже зазначалося вище, конкурентоспроможність

підприємства є показником порівняльним, вона може

бути оцінена тільки шляхом порівняння умов, ресурсів

та результатів діяльності конкретного торговельного

підприємства з певною групою підприємств, які визна!

чені його конкурентами.

Формування групи підприємств!конкурентів є дуже

важливим етапом роботи, оскільки підприємство може

бути конкурентоздатним в межах певного сегменту рин!

ку, а в межах іншого може бути не конкурентоздатним.

Підприємства, що визначаються конкурентами певного

підприємства, повинні відповідати наступним ознакам:

— єдиний регіональний ринок діяльності або пев!

ний сегмент район діяльності, визначений в межах міста,

району або області;

— відповідність асортиментної структури товарообо!

роту, широти і глибини асортименту товарів та торговель!

них послуг, що пропонуються;

— зіставленість фаз життєвого циклу підприємства

та основних стратегічних цілей розвитку;

— застосування однакових каналів розповсюджен!

ня товарів;

— наявність доступу та рівність можливостей щодо

формування ресурсного потенціалу підприємств!конку!

рентів;

ІІ етап — збір інформації про діяльність підприємств!

конкурентів.

Інформація, необхідна для оцінки конкурентоспро!

можності підприємства, може бути добута кількома шля!

хами:

— шляхом отримання об'єктивної кількості інфор!

мації про основні результати господарсько!фінансової

діяльності підприємств!конкурентів. Джерелом її отри!

мання можуть бути форми бухгалтерської статистичної

або податкової звітності, кон'юнктурні огляди регіональ!

ного споживчого ринку, виконані відповідними марке!

тинговими фірмами; спеціально замовлені дослідження

тощо;

Стратегічні цілі 
розвитку 
підприємства 
(бачення 
власників) 

Перегляд 
визначних 
раніше цілей та 
стратегій 

Можливості 
внутрішнього 
потенціалу 

Вплив 
зовнішнього 
середовища 

Загрози та 
можливості 

Аналіз 
конкурентів 

Сильні та слабкі 
сторони 

Аналіз 
конкуренто-
спроможності 
підприємства 

Місія, 
політика, цілі, 
стратегії, 
програми та 
плани 

Тактичні 
плани 

Фінансові 
показники

Контроль 

Аналіз 
результатів 

Рис. 1. Модель стратегічного управління підтримки
конкурентоспроможності

Джерело: удосконалено на основі [9].
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— шляхом збору якісної інформації про діяльність

підприємств!конкурентів, стратегію та тактику їх діяль!

ності. Така інформація може бути отримана шляхом про!

ведення соціологічних опитувань, вибіркових спостере!

жень, залучення експертів тощо.

В умовах ринкової економіки зібрати всю необхідну і

повну інформацію про конкурента практично неможливо,

проте доцільно ретельно аналізувати поточний стан кон!

курента, його конкурентну позицію та потенціал, оскільки

неповнота, а іноді й відсутність доступу до інформації про

діяльність фірм!конкурентів, нерідко обумовлює нео!

б'єктивну оптимістичну оцінку стосовно переваги підприє!

мства над його конкурентами. Повнота збору інформації

та широта використаних джерел є запорукою об'єктивності

висновків, які будуть отримані на стадії її обробки.

ІІІ етап — формування системи оціночних показ!

ників.

Різні економісти використовують різні показники для

оцінки конкурентоспроможності підприємства. Зокрема

М. Портер пропонував оцінювати конкурентів за такими

параметрами, як фінансові цілі, відношення до ризику,

цінності організації, система контролю та стимулюван!

ня; організаційна структура, система бухгалтерського об!

ліку, уявлення про шляхи розвитку фірми, обмеження з

боку держави та зобов'язання фірми, що зменшують сво!

боду вибору рішень і поведінки тощо [6]. Останнім ча!

сом вибираються такі чинники для аналізу конкурентів,

як стратегічна орієнтація/політика, якість продукту;

організація збуту та реалізації; маркетингові можливості,

фінансова ситуація, витрати, якість підготовки керівників

і персоналу, імідж фірми і таке інше. Мабуть, золота се!

редина полягає у запровадженні конкурентної карти

стратегічного розвитку, що бути формуватись на основі

якісних цілей розвитку підприємства, які деталізуються

та представляються у вигляді кількісних показників, в

першу чергу, показників прибутку.
ІV етап — обробка інформації та отримання узагаль!

нюючої оцінки рівня конкурентоспроможності підприє!

мства.

Цільова спрямованість на довгострокову конкурен!

тоспроможність означає широкий спектр стратегічних за!

ходів. Тут невідкладною проблемою є визначення клю!

чових факторів успіху та розробка відповідних заходів

щодо їхньої реалізації.Це варіант інвестування в забез!

печення довгострокового функціонування, оскільки

підприємства з надійною репутацією мають лояльних

споживачів, довгострокових партнерів, широкий доступ

до інвестицій та кредитів. Така модель дозволить вико!

нати якіcний аналіз стратегічних цілей, деталізувати їх

до тактичних планів та конкретних показників та сфор!

мувати перелік змін в стратегічних планах власників.

Реалізація представленої моделі у вигляді візуаль!

них профілей конкурентоспроможності в порівнянні з

конкурентами, позиціонування на ринку, формування

бізнес!процесів, бюджетів для кожного напряму та

підрозділів дозволить чітко та оперативно виявити слабкі

місця та внести зміни в в стратегічні та тактичні плани

або, взагалі, змінити деякі напрями діяльності.

ВИСНОВКИ
Теорія та практика оцінки конкурентоспроможності

достатньо розвинута в працях українських та закордон!

них вчених. Але, оцінка конкурентоспроможності на

практиці здійснюється несистемно, без тісного взаємо!

зв'язку між кількісними та якісними показниками стра!

тегічного та тактичного розвитку підприємства та на!

прямів його діяльності.

Запропонована модель стратегічного управління

підтримки конкурентоспроможності передбачає викори!

стання візуальних карт стратегічних цілей, тактичних

планів та профілів конкурентоспроможності для кожно!

го напряму діяльності з подальшою деталізацією до

кількісних показників, що характеризують прибут!

ковість, рентабельність, фінансову незалежність як

підприємства в цілому, так і його окремих підрозділів та

напрямів роботи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Переважна частина українських областей межує з

прикордонними регіонами інших держав, що робить

транскордонну співпрацю дієвим важелем регіонально!

го розвитку нашої держави. Насамперед це стосується

тих адміністративно!територіальних одиниць, територія

яких дотична до зовнішнього кордону України з ЄС.

Тому особливої актуальності сьогодні набуває пошук

шляхів удосконалення та напрямів підвищення ефектив!

ності двостороннього економічного співробітництва

України з цими країнами.

Важлива роль у двосторонньому співробітництву у

межах транскордонних регіонів України та ЄС відіграє

інституційне середовище.

 Розглядаючи інституційно!правові аспекти розвит!

ку зовнішньоекономічних зв'язків у транскордонних ре!

гіонах, сформованих за участю прикордонних областей

України та сусідніх із ними адміністративно!терито!

ріальних одиниць країн!членів ЄС, звертає на себе ува!

гу невідповідність національного законодавства нашої

держави нормативно!правовим актам з питань транс!

кордонного співробітництва, що діють у державах ЄС.

УДК 339.9!332.1

В. В. Гоблик,
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У
ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ У КОНТЕКСТІ
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INSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC
RELATIONS IN CROSS?BORDER REGIONS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

У статті обгрунтовано основні інституційно�правові чинники розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків у межах транскордонних регіонів між Україною та Європейським Союзом, досліджено
складові та механізми інституційно�правового забезпечення транскордонного співробітницт�
ва регіонів України, проаналізовано ключові проблеми прикордонного співробітництва та ви�
роблено рекомендації щодо напрямів його удосконалення.

The article substantiates the basic institutional and legal factors of the development of foreign
economic relations within the framework of cross�border regions between Ukraine and the European
Union, examined the components and mechanisms institutionally�legal maintenance of cross�border
cooperation of regions of Ukraine, analyzes the key problems of transborder cooperation and made
recommendations concerning directions its improvement.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика транскордонного співробітництва у

контексті європейської інтеграції, а також особливості

та перспективи розвитку економічних взаємовідносин

України з ЄС аналізуються в наукових роботах таких

відомих вітчизняних учених, як В. Борщевського, В. Буд!

кіна, І. Бураковський, З. Варналій, Є. КішЛ. Ю. Макогон,

М. Мальський, Н. Мікула, А. Мокій, Ю. Пахомов, С. Пи!

саренко, А. Філіпенко, В. Чужиков, В. Шевчук, М. Янків

та ін. Водночас у вітчизняній науковій літературі недо!

статньо уваги приділяється проблемам знаходження

потенційних резервів активізації зовнішньоекономічних

зв'язків українських регіонів з регіонами! партнерами з

країн ЄС, у тому числі через механізми інституційно!

правового забезпечення.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є виявлення проблем формування

інституційно!правового середовища розвитку зовніш!

ньоекономічних зв'язків у транскордонних регіонах між

Україною та ЄС.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективність використання інституційно!організа!

ційних засобів розвитку зовнішньоекономічних

зв'язків у межах транскордонних регіонів, розташова!

них між Україною та ЄС, значною мірою залежить від

рівня нормативно!правової урегульованості процесів

транскордонної співпраці, а також від характеру інсти!

туційно!правового забезпечення механізмів його акти!

візації.

Розглядаючи інституційно!правові аспекти розвит!

ку зовнішньоекономічних зв'язків у транскордонних ре!

гіонах, сформованих за участю прикордонних областей

України та сусідніх із ними адміністративно!територі!

альних одиниць країн!членів ЄС, першочергову увагу

звертає на себе наявність різних рівнів регуляторного

впливу на їхню активізацію та диверсифікацію. Так, ви!

ходячи з нинішнього стану інституційно!правового за!

безпечення, можна виділяти інститути міжнародного,

зовнішнього та внутрішнього впливу на зовнішньоеко!

номічну складову функціонування транскордонних ре!

гіонів між Україною та ЄС (рис. 1).

Інститути міжнародного впливу,

до яких відносяться, насамперед,

нормативно!правові акти з питань

транскордонного співробітництва,

що діють у державах ЄС, а також

документи, які визначають реаліза!

цію програм добросусідства ЄС у

спільних з Україною транскордон!

них регіонах, формують своєрідне

інституційно!організаційне тло, на

якому розгортається зовнішньоеко!

номічна діяльність у межах цих

транскордонних регіонів.

До інститутів внутрішнього

впливу належать нормативно!пра!

вові акти України з питань транскор!

донного співробітництва, а також

документи, що регулюють його роз!

гортання та перебіг в окремих транс!

кордонних регіонах.

Третя група інститутів пов'язана

з реалізацією регуляторної політи!

ки у сфері регіонального розвитку

та підприємництва, включаючи нор!

мативно!правові акти, що забезпе!

чують формування сприятливого

інвестиційного клімату та належних

умов для розвитку експорту та

імпорту товарів і послуг, а також

прикордонної торгівлі в межах

транскордонних регіонів, сформо!

ваних між Україною та ЄС.

Інституційно!правові механізми

міжнародного впливу виконують

декілька важливих функцій з погля!

ду налагодження та розвитку транс!

кордонної співпраці між прикордон!

ними територіями України та країн!

членів ЄС.

Насамперед, це стосується виз!

начення базових принципів, на яких

здійснюється таке співробітництво. Крім того, вони ок!

реслюють коло пріоритетних цілей і завдань, що мають

вирішуватися у процесі транскордонної співпраці. Так,

Європейська рамкова конвенція про транскордонне

співробітництво між територіальними общинами або

властями (Мадридська конвенція) констатує важливість

розвитку транскордонного співробітництва у сучасній

Європі, а також окреслює основні пріоритети його ак!

тивізації [1]. Додатковий протокол до неї передбачає

можливості для укладення угод про транскордонне

співробітництво з територіальними общинами або вла!

стями інших держав у рівноцінних сферах компетенції

відповідно до процедур, передбачених в їхніх статутах,

із дотриманням національного законодавства і якщо

такі угоди не суперечать міжнародним зобов'язанням

кожної Сторони. Крім того, він стверджує, що Угода про

транскордонне співробітництво, яка укладена терито!

ріальними общинами або властями, може передбачати

створення органу транскордонного співробітництва,

який може мати правосуб'єктність або не мати її. З ура!

хуванням завдань, покладених на такий орган, та поло!

Рис. 1. Складові та механізми інституційно&правового
забезпечення розвитку зовнішньоекономічних зв'язків

у транскордонних регіонах між Україною та ЄС

'

'
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жень національного законодавства в угоді зазначаєть!

ся, суб'єктом якого права, державного чи приватно!

го, він є в національних правових системах, до яких на!

лежать територіальні общини або власті, що уклада!

ють угоду [2].

У протоколі № 2 до цієї Конвенції відзначається,

що термін "транскордонне співробітництво" означає

"міжтериторіальне співробітництво", яке, у свою чергу,

означає "будь!яку спільну діяльність, спрямовану на за!

початкування відносин між територіальними общинами

або властями двох або більше Договірних Сторін,

…включаючи укладання угод про співробітництво з те!

риторіальними общинами або властями інших держав".

В його межах учасники можуть залучатися до обгово!

рення та укладати у рівноцінних сферах своєї компе!

тенції угоди про міжтериторіальне співробітництво

відповідно до процедур, передбачених у їхніх статутах,

з дотриманням національного законодавства, і якщо

такі угоди не суперечать міжнародним зобов'язанням

Договірної Сторони [3].

Протокол № 3 до Європейської рамкової конвенції

про транскордонне співробітництво між територіальни!

ми общинами або властями надає останнім право утво!

рити орган транскордонного співробітництва у формі

"об'єднання єврорегіонального співробітництва" (ОЄС)

на території держав — членів Ради Європи, які є Сто!

ронами цього Протоколу, відповідно до умов, передба!

чених ним. Метою ОЄС є заохочення, підтримка та роз!

виток в інтересах населення транскордонного та міжте!

риторіального співробітництва між його членами у сфе!

рах спільної компетенції та відповідно до повноважень,

установлених згідно з національним законодавством

відповідних держав. Цей протокол також визначає особ!

ливості функціонування ОЄС [3].

Декларація Асамблеї європейських регіонів щодо

регіоналізму в Європі підтверджує пріоритетність транс!

кордонного співробітництва у зовнішньоекономічній

діяльності регіонів, а також окреслює пріоритети інсти!

туціональної організації, повноважень та фінансування

регіонального розвитку, включаючи реалізацію політи!

ки вирівнювання пропорцій регіонального розвитку [4].

Декларація про транскордонне співробітництво в

розширеній Європі визначає необхідність подолання

ключових проблем прикордонного співробітництва в

Європі, серед яких виділяються: візи; неефективність

процедур перетину кордонів; складне і суперечливе за!

конодавство; відсутність точної інформації і даних, ко!

рупція, недостатня для перетину кордону інфраструк!

тура, відсутність політичної участі і підтримки; торгові

обмеження, надмірна бюрократія. Для вирішення цих

проблем пропонуються такі заходи:

— розробка механізмів координації інформації, які

включають інструменти моніторингу та аналізу; індекс

дослідження щодо соціально!економічного відобра!

ження прикордонних регіонів; створення передових веб!

порталів з потужною інформацією та засобів візуалізації

та спільної європейської бази даних проекту;

— розробка спільних моделей для створення програ!

ми підтримки, які можуть бути розроблені і застосовува!

тися у всіх відповідних прикордонних регіонах, і який буде

включати в себе місцеві та обласні державні структури,

представників НУО, ЗМІ, бізнесу та громадських інститутів.

— інституціоналізація "Європейського прикордон!

ного діалогу" з ініціативою створення необхідних орга!

нізаційних структур.

— сприяння підвищеній гнучкості в області проект!

ного фінансування; донори повинні зробити їх транс!

кордонні фінансові механізми більш регульованими з

регіональної специфіки і більш відкритими для малих

грантів [5].

Європейська Хартія місцевого самоврядування ви!

знає за самоврядними органами право на реалізацію

власної політики у сфері транскордонного співробіт!

ництва регіонів, включаючи їх фінансову підтримку, пра!

вовий захист та інформаційне забезпечення [6].

Таким чином, інститути міжнародного впливу фор!

мують надійне інституційно!правове середовище для

розвитку транскордонного співробітництва між прикор!

донними територіями України та країн!членів ЄС, вклю!

чаючи активізацію зовнішньоекономічних зв'язків у ме!

жах спільних транскордонних регіонів.

Водночас для того, щоб можливості, які надає ін!

ституційне забезпечення розвитку транскордонної

співпраці, сформоване у процесі тривалої еволюції ре!

гіональної політики ЄС, були повною мірою використані

українськими учасниками транскордонного співробіт!

ництва, необхідно, щоб національне законодавство

нашої держави відповідало їх засадничим положенням.

Зокрема це стосується внутрішніх і зовнішніх норматив!

но!правових інститутів, що здійснюють прямий та опо!

середкований вплив на розвиток зовнішньоекономічних

зв'язків у транскордонних регіонах між Україною та ЄС.

На жаль, доводиться констатувати, що за цілою низ!

кою ознак спостерігається організаційна та ієрархічна

невідповідність між дією вказаних інститутів. Це призво!

дить до виникнення ортогональних інститутів та інсти!

туційних вакуумів [7], також інституційних пасток [8], що

блокують розвиток зовнішньоекономічних зв'язків у

транскордонних регіонах, сформованих за участю при!

кордонних територій України та адміністративно!тери!

торіальних одиниць сусідніх країн!членів ЄС.

Насамперед, це стосується особливостей функціо!

нування інститутів внутрішнього та зовнішнього впливу

на організаційно!правове забезпечення транскордонно!

го співробітництва України з ЄС, а також їх взаємодії

між собою та з інститутами міжнародного впливу.

У роботах українських вчених відзначається, що

основними проблемами формування цілісного та взає!

моузгодженого інституційно!правового забезпечення

розвитку транскордонного співробітництва між Украї!

ною та ЄС сьогодні слід визнати:

— філософію жорсткого державного регулювання

усіх сфер суспільно!економічного життя, включаючи

практику надмірного адміністративного впливу на ре!

гіональний розвиток, зокрема на його транскордонну

складову. Це не дозволяє ефективно поєднувати нор!

мотворчу діяльність центральних органів влади із фор!

муванням адекватного інституційно!правового забезпе!

чення системи транскордонного співробітництва на рівні

місцевих громад і самоврядних інституцій, які власне і

виступають основними суб'єктами регулювання цієї

сфери у більшості європейських держав;

— розпорошення регуляторних функцій, пов'язаних

із розвитком сфери транскордонного співробітництва,
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між різними органами державної влади. Це призводить,

з одного боку, до виникнення нормативних прогалин

(інституційних вакуумів), що не дозволяють здійснюва!

ти ефективної транскордонної діяльності (наприклад,

неврегульованість питань фінансового забезпечення

державних програм розвитку транскордонного співро!

бітництва), а з іншого — до дублювання повноважень

та виникнення інституційно!правових конфліктів (у т.ч.

ортогональних інститутів) у частині регулювання транс!

кордонного співробітництва регіонів (насамперед, це

стосується існуючих суперечностей між положеннями

Закону України "Про транскордонне співробітництво"

та Указами Президента України "Про заходи щодо вдос!

коналення координації діяльності органів виконавчої

влади у сфері зовнішніх зносин" і "Про Порядок

здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автоном!

ної Республіки Крим, місцевими державними адмініст!

раціями");

— відсутність критеріїв оцінки ефективності транс!

кордонного співробітництва, яка спричиняє до безсис!

темності при формуванні його нормативно!правового

забезпечення і не дозволяє підпорядкувати усі законо!

давчі акти досягненню єдиної стратегічної мети, наприк!

лад, нівелюванню негативного впливу кордонів на роз!

виток транскордонних регіонів, поліпшенню якості

людського капіталу у прикордонні чи підвищенню кон!

курентоспроможності регіональних економік.

— укорінену практику несумлінного виконання дію!

чих законів і державних програм, яка тягнеться іще з

часів адміністративно!планової економіки і призводить

до різночитання окремих нормативних положень як

міністерствами та відомствами, так і місцевими органа!

ми державної влади. Це має наслідком недостатньо ре!

тельну підготовку проектів відповідних владних рішень

і законодавчих актів, у розрахунку на те, що допущені

на стадії прийняття помилки та упущення призведуть у

практичній діяльності відповідних інституцій не більше

ніж до ігнорування суперечливих нормативно!правових

положень.

ВИСНОВКИ
Інституційно!правове забезпечення транскордонно!

го співробітництва в межах транскордонних регіонів між

Україною і ЄС спирається на європейську нормативну

базу, однак необхідно, щоб національне законодавство

відповідало стандартам Європейського Союзу. Недо!

сконалість інституційно!правового забезпечення, супе!

речності між нормативно!правовими актами приводить

до виникнення бар'єрів, які блокують розвиток зовніш!

ньоекономічних зв'язків у транскордонних регіонах Це

стосується, насамперед, податкового законодавства,

системи міжбюджетних відносин, регіональної політи!

ки, принципів регулювання зовнішньоекономічної діяль!

ності тощо.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Проблема формування та розвитку мережевої взаємодії

займає домінуюче і пріоритетне місце серед феноменів та явищ,
що визначають сучасний і перспективний розвиток мега!, мак!

ро! та мікроекономіки.

 Розвиток туристичного бізнесу на засадах мережевої інтег!
рації — це концептуальний підхід до управління, що набув ши!

рокого визнання в практиці міжнародного туризму впродовж

останнього століття та підтвердив своє пріоритетне значення в
Україні. Мережеві формування можуть розглядатися, з одного

боку, як перспективний напрям розвитку інтеграційних процесів

(учасниками виступають не окремі члени суспільства, а юридичні
особи); з іншого — як нова форма взаємозв'язків підприємств,

заснована на мережевих принципах співпраці: стратегічної спря!

мованості, стратегічної відповідальності, унікальності бренду,

УДК 338.486.3
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У статті визначено, що формування мережевих структур визначено приоритетним напрямом
розвитку економіки. Обгрунтовано необхідність розгляду проблеми підвищення результативності
функціонування мережевих структур як цільову умову їх ефективного розвитку. Розроблено ком�
плексний методологічний підхід дослідження результативності функціонування мережевої струк�
тури, що базуватиметься на мультикритеріальних засадах. В його основі лежить поєднання
підходів, критеріїв та показників оцінки результативності мережевої взаємодії, зокрема мето�
дологій ресурсного, маркетингового, портфельного, ресурсно�ринкового, ієрархічного, інсти�
туційного, екологічного та стратегічного підходів. Особливу увагу приділено визначенню та прак�
тичній апробації системи індикаторів формування стійкості інтеграційної взаємодії суб'єктів ме�
режевого об'єднання, на основі яких сформовано факторну модель інтегральної оцінки резуль�
тативності мережевої взаємодії. Запропоновано методичні підходи слугуватимуть прийняттю
управлінських рішень щодо доцільності розвитку мережевого об'єднання.

The formation of network structures is determined to be a prior direction of the economic
development. The author has substantiated the necessity of consideration of a problem of the network
structure functioning efficiency enhancement as a target condition of their effective development. A
complex approach to the research of the network structure functioning efficiency basing on the multiple
criteria has been developed. A complex approach is grounded in the combination of approaches,
criteria, and figures of the network interaction efficiency estimation, in particular, in the combination
of methodologies of resource, marketing, portfolio, resource and market, hierarchic, institutional,
ecological, and strategic approaches. The author has paid special attention to the determination and
the application of a system of indicators of the formation of the integration interaction sustainability
for network union actors. On the basis of these indicators a factor model of the network interaction
efficiency integral estimation has been formed. The proposed methodical approaches will facilitate
managerial decision�making regarding the network union development expediency.

спеціалізацій та концентрації на ключових компетентностях,

владі на основі знань та досвіду, підпорядкування та ін. При цьо!

му основним принципом створення мережевих структур висту!
пає принцип симетрії внеску — вигоди та ризику для учасників.

Це обумовлює актуальність та необхідність розгляду проблеми

підвищення результативності функціонування мережевих струк!
тур.

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

Панорама наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних
вчених із зазначеної проблеми є досить широкою. Так, основ!

ним критерієм оцінки результативності функціонування мережі

С. Кущ та А. Афанасьєв [1] визначили можливість формування
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цінності для кінцевого споживача на основі створення додатко!
вої вартості; В. Катенев, М. Портер, Е. Мюррей та Дж. Мехон

[2—4] — здатність отримувати синергетичний ефект; Р. Коуз

[5] — оптимізацію витрат; П. Наено, Т. Сакакі [6; 7] — показни!
ки ефективності використання ресурсного потенціалу; О. Боли!

чев — отримання вигоди і додаткової економічної ренти за раху!

нок зростання організаційної гнучкості і адаптивності [8, с. 9]. Слід
зазначити, що жодна з перерахованих причин не може бути єди!

ною достатньою цільовою умовою для розвитку інтеграції та не

може бути покладена в основі визначення її результативності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є викладення авторського бачення до обгрун!

тування методологічних засад оцінки результативності функці!

онування мережевих структур на основі мультикритеріального

підходу.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведений методологічний аналіз запропонованих

підходів оцінки результативності функціонування мережевих

формувань показав, що умови та показники раціональної орган!
ізації мереженого бізнесу недостатньо вивчені, більшість мето!

дичних підходів не мають комплексного характеру та базують!

ся на виявлені та оцінці лише певних ознак, характеристик (ас!
пектів) функціонування або розвитку мережі (синергетичний

ефект; економічна ефективність використання ресурсного по!

тенціалу; підвищення якості туристичного продукту; рівень до!
сягнення цільових орієнтирів тощо). На нашу думку, необхідно

запропонувати комплексний підхід, що базуватиметься на муль!

тикритеріальній основі дослідження результативності функціо!
нування мережевої структури, який є основним стимулом роз!

витку зазначених інтеграційних процесів у туризмі.

Ефективність та результативність діяльності мережевої
структури повинна базуватися з урахуванням положень концепції

збалансованої системи показників Р. Каплана та Д. Нортона [9,

с. 9] та передбачати оцінку: сукупного внутрішнього сукупного
ресурсного (стратегічного) потенціалу: матеріально!технічного,

фінансового, кадрового, маркетингового, клієнтського, репу!

таційного тощо потенціалів підприємств!учасників; постійному
аналізі поточної ситуації та зміні з урахуванням цих результатів

сценаріїв розвитку мережі; стратегічній оцінці господарського

портфеля мережі з визначенням пріоритетних напрямів діяль!
ності; перспективних партнерів; привабливості галузей, представ!

леної в господарському портфелі; аналізі конкурентних позицій

і ранжуванні підприємств за результатами їх діяльності тощо.
Обгрунтування складу мультикритеріального підходу до

оцінки результативності та ефективності функціонування мережі

туристичних підприємств з урахуванням передумов застосуван!
ня методологічних засад основних підходів, вигод та мети ство!

рення мережі в межах структурованих методологій, сукупності

їх проекцій, показників та критерії представлено в таблиці 1.
Зупинимось на визначенні системи індикаторів стійкості інтег!

раційної взаємодії суб'єктів мережевого об'єднання, на основі

яких сформовано факторну модель інтегральної оцінки резуль!

тативності мережевої взаємодії (стратегічний підхід). У даному

випадку буде доцільною адаптація показників, запропонованих

В. Маковеєвою [10, с. 163] для оцінки інтеграційної стійкості рин!

кової структури. Крім того заявлені показники рекомендується

доповнити та визначити на їх основі інтегрований індикатор, що

сприятиме формуванню узагальненого висновку про стійкість, а

отже, стратегічну доцільність реалізації мережевих відносин.

Коефіцієнт щільності взаємодії учасників мережі (I
1
) !виз!

начається як відношення реальних взаємодій агентів до числа

можливих (розраховується на етапі проектування мережі) та роз!

раховується на основі формули:

(1),

де N
p
 — кількість реальних взаємодій об'єктів (акторів);

 — кількість комбінацій можливих (проектних) взаємоз!

в'язків.
Коефіцієнт централізації мережі (I

2
) визначає кількість пус!

тот та розрідженість зв'язків між акторами:

(2),

де A — кількість елементів, які характеризуються одним
зв'язком в мережі;

 — загальна чисельність акторів в мережі;

ng — кількість граничних елементів в мережі, які мають один

зв'язок.

Коефіцієнт сили ділових зв'язків (I
3
) визначає наявність у

акторів спільної або перехресної власності, яка обумовлює зв'яз!

ки та персональні контакти суб'єктів управління між собою:

(3),

де  Р
s
 — кількість зв'язків, обумовлених наявністю спільної

власності (активів);
Р — загальна кількість зв'язків.
Коефіцієнт тісноти ділових зв'язків (I

4
) визначає наявність

або відсутність постійних партнерів, який розраховується як
кількість угод, заключних із одними і тим же партнером протя!
гом певного періоду:

(4),

де D — загальна кількість угод підприємства;
B — кількість угод з постійними партнерами (учасниками

мережі) на протязі визначеного періоду часу.
Коефіцієнт тривалості ділових контактів (I

5
) — розрахо!

вується як відношення середнього часу реалізації однієї угоди
до часу існування всієї мережі:

(5),

де T — середній час реалізації угоди;

t — загальний часовий період існування мережі.

Коефіцієнт міцності зв'язків (I
6
) розраховується як відно!

шення числа стійких (довготривалих зв'язків) до загального чис!

ла реальних зв'язків:

(6),

де Y — кількість довготривалих зв'язків.

Коефіцієнт формалізації зв'язків (I
7
) розраховується як

відношення кількості неформальних зв'язків до формаль!

них:

(7),

де F — кількість формальних зв'язків;

C — кількість неформальних зв'язків.

Коефіцієнт гомогенності мережі (I
8
) визначає однорідність

учасників мережі та визначається як відношення однорідних

учасників за певною ознакою (видом діяльності, розміром, об!

сягом ресурсів тощо) до загальної кількості учасників та розра!

ховується за формулою:

(8),

де R — кількість однорідних учасників;

 — загальна чисельність акторів у мережі.

Коефіцієнт комунікативності (I
9
) визначає кількість

елементів мережі, пов'язаних з іншими мережами на ос!

нові одного елемента:

(9),
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Таблиця 1. Методологічне обгрунтування складу мультикритеріального підходу для оцінки
результативності функціонування мережі підприємств

Джерело: розроблено автором.

Передумова застосування 
підходу 

Назва 
підходу 

Вигоди та мета 
застосування 

методологічного підходу 
Проекції, показники визначення результативності 

Необхідність оцінки внутрішніх 
ресурсних можливостей 
підприємства  

Ресурсний 
підхід 
 

Підвищення ефективності
розподілу та 
використання внутрішніх 
ресурсів мережі та 
підприємств-учасників 

Проекція «фінанси» (збільшення вартості бізнесу, доходність,
виручка від продаж; коефіцієнти платоспроможності, 
ділової активності, фінансової стійкості. 
Проекція «персонал» (продуктивність праці; індекс 
задоволення працівників, лояльність персоналу, коефіцієнт 
плинності; професійна структура; кількість порушень 
поведінки). 
Проекція «матеріально-технічні ресурси»: (рентабельність 
активів (основних засобів, обігових), рентабельність капіталу; 
вартість активів на 1 працівника, структура активів, 
оборотність обігових активів). 
Проекція «інформаційні ресурси» (вартість інформації, 
інформаційних систем та технологій; обсяг електронних 
продаж;витрати на інформаційні технології; обсяг витрат 
на інформаційні технології в загальній структурі витрат) 

Необхідність дослідження 
доцільності, ефективності, 
збалансованості та виявлення 
нереалізованих можливостей у 
межах портфелю відносин 
учасників мережі 

Портфельний 
підхід 
 

Формування 
оптимального портфеля 
відносин між учасниками 
мережі, збалансування її 
складу, структури, 
системи управління; 
розподіл ризиків та 
прибутків  

Зростання ринкової долі (кожного учасника і всієї 
мережі); співвідношення зростання ринкової долі мережі 
та росту ринку; рентабельність діяльності кожного 
учасника і всієї мережі; прибутковість ділового 
портфелю мережі 

Необхідність дослідження 
потреб кінцевого споживача та 
задоволення його вимог до 
туристичного продукту; 
позиціювання туристичного 
продукту на ринку 
 

Маркетин-
говий підхід 
 

Виявлені потреби 
споживачів. Результати 
сегментації ринку; 
нормативи 
конкурентоспроможності 
туристичного продукту, 
який реалізується. Стійке 
положення підприємства на 
внутрішньому та зовнішніх 
ринках. Вигідніша позиція 
по відношенню до 
конкурентів 

Асортиментна політика (глибина і ширина асортименту, 
стійкість, аналіз доходності); частка ринку; обсяг 
продажу нових продуктів; обсяг постійних клієнтів 
(структура збуту); рівень якості послуг; обсяг скарг та 
пропозицій; прибутковість одного клієнта; індекс 
лояльності; витрати на маркетинг; середній час 
обслуговування; середня вартість туристичного 
продукуту 

Необхідність: оцінки внутрішніх 
ресурсних сильних і слабких сторін 
(переваг та недоліків); аналізу 
впливу чинників зовнішнього 
середовища (виявлення загроз та 
можливостей)  

Ресурсно-
ринковий 
підхід 
 

Розробка практичних 
пропозицій з метою 
комбінації ресурсів і 
ринкових умов 

Фінансове положення; рівень конкурентоспроможності; 
привабливість галузі (ріст ринку); обсяг та частка ринку; 
стабільність зовнішнього середовища; внесок у бізнес 
мережі; (обсяг продажів); етап життєвого циклу бізнесу; 
визначення цільових ринків, їх сегментів та ніш  

Необхідність структуризації 
мережевого підприємства 
залежно від стратегічного 
потенціалу учасників. 
Визначення позиції фірм, 
керівників і фахівців 
підприємства  

Ієрархічний 
підхід 
 

Бачення структури 
підприємства залежно від 
рівня інтегрованого 
потенціалу. Регулювання 
зв'язків – делегування 
повноважень нижчим 
рівням ієрархії 
 

Рівень спеціалізації, масштаб керованості; рівень 
централізації; діапазони управління (загальний в межах 
мережі; загальний в межах агента; на кожному ієрархічному 
рівні); коефіцієнт ланковості структури управління; 
визначеність цільової орієнтації мережі та учасників; часові 
межі зворотного зв’язку; стандартизація бізнес-процесів (% 
описаних та стандартизованих процесів); ефективність 
впровадження стандартів 

Необхідність відстеження змін 
правової бази. Пошук 
можливостей для здобуття 
підтримки від інституційних 
структур (місцеві органи влади, 
держава, громадські організації) 

Інституцій-
ний підхід 
 

Використання 
правомірних зовнішніх 
можливостей. Узгодження 
економічних інтересів 
всіх учасників відносин: 
агенти, мережа 
(стратегічний центр), 
партнери, влада, 
налагодження 
результативного 
співробітництва 

Загальна кількість та структура бізнес-партнерів, індекс 
задоволеності партнерами; рівень виконання партнерами 
зобов’язань; середній час роботи з одним партнером; 
витрати на укладання однієї угоди; витрати на 
утримання партнерів; обсяг рекламацій; ланковість 
постачання; обсяг заборгованості; наявність угод з 
державними інституціями; рівень довіри; ступінь 
досягнення цілей та виконання планів 

Необхідність підвищення 
екологічної безпеки, збереження 
туристичних дестинацій, 
оптимізація використання 
туристично-рекреаційного 
потенціалу 

Екологічний 
підхід 

Визначення напрямів 
заощадження ресурсів; 
підвищення ефективності 
розподілу та 
використання 
туристично-рекреаційного 
потенціалу 

Частка витрат на природоохоронні заходи; частка витрат 
на ресурсозбереження 

Необхідність визначення 
індикаторів та структурних 
характеристик мережі як 
специфічного формату 
інтеграційної взаємодії 

Стратегічний 
 підхід 

Розрахунок комплексного 
(стратегічного) ефекту 
мережевої взаємодії з метою 
ідентифікації її стійкості, 
життєздатності; формування 
висновків щодо 
перспективних напрямів її 
стратегічного розвитку, 
трансформаційних 
перетворень 

Щільність мережі, ступінь централізації, сила ділових 
зв’язків, тіснота ділових зв’язків, тривалість ділових 
зв’язків, стійкість; ступінь формалізації, 
комунікативність 
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Коефіцієнт глибини мережевої взаємодії (I
10

) визначає різно!
маніття проектів взаємодії учасників мережі та розраховується

як відношення:

(10),

де L — загальна кількість реалізованих бізнес!проектів учас!

никами;

L
s
 — кількість різновидів проектів (типів).

Коефіцієнт інтенсивності мережевої взаємодії (I
11

) визна!

чається як відношення результативних взаємодій з точки зору

досягнення цілей та розраховується як:

(11),

де V — загальна кількість реалізованих бізнес!проектів учас!
никами мережі.

Інтегрований індикатор стійкості мережевої взаємодії

суб'єктів туристичної діяльності (I
s
)визначається на основі муль!

типлікативної дискримінантної моделі за формулою:

  (12),

де І
1
 — І

11
 — індикатори інтенсивності мережевої взаємодії

учасників;

w
1
 — w

11
 — коефіцієнти вагомості можного із індикаторів

(визначаються на основі експертних оцінок).
Сутнісно!змістовне наповнення розглянутих індикаторів

дозволило визначити:

— найвагоміший вплив на стійкість та життєздатність мере!
жевої структури мають індикатори щільності, сили, глибини та

тісноти зв'язків; більш високі значення цих індикаторів є підтвер!

дженням зростання стійкості та життєздатності мережі;
— соціальні зв'язки між агентами в мережі та їх співвідно!

шення з формальними визначаються на основі ступеня форма!

лізації зв'язків, який є підтвердженням зростання трансформа!
ційних процесів. Трансформація мережі може відбуватись як в

сторону зміцнення зв'язків, так і їх розпаду (перетворення в нову

ринкову структуру). Якщо рівень індикатора формалізації
зв'язків високий (має тенденцію до стійкого зростання), при цьо!

му показники щільності, сили та тісноти зв'язків зростають можна

зробити висновок про вступ мережевої структури в трансфор!
маційні процеси в напрямі зниження рівня інтеграційної взає!

модії акторів (більш м'які форми інтегрування);

— між зміною індикаторів та синергетичним ефектом існує
прямий зв'язок, що обумовлює можливості для цілеспрямова!

ного управління розвитком мережі та вироблення напрямів його

вдосконалення;
— вплив індикаторів на ефективність господарської діяль!

ності мережевої структури пропонуємо визначити на основі роз!

рахунку їх взаємозалежності та взаємообумовленості від рівня
отриманого економічного ефекту (прибутку) на основі викорис!

тання можливостей прикладного програмного продукту Eviws.

На основі проведених економічних розрахунків було встановле!
но, що індикатори I

2
 та I

7
 корелюють з показником чистого при!

бутку та підлягають виключенню з аналізу; індикатори I
8
 та I

10
 —

слабо корелюють з чистим прибутком та між собою. Кореляцій!
на залежність між чистим прибутком та індикаторами I

1
, I

3
 та I

6

дозволила визначити що, має I
3
 позитивний вплив (синергетичний

ефект зростає), а I
1
 та I

6
 — негативний (синергія знижується).

ВИСНОВКИ
У межах поглиблення методології мережевої взаємодії сфор!

мовано комплексний підхід дослідження результативності функ!
ціонування мережевої структури, що базуватиметься на мульти!

критеріальній основі. В його основі лежить поєднання підходів,
критеріїв та показників оцінки результативності мережевої взає!
модії, зокрема методологій ресурсного, маркетингового, порт!
фельного, ресурсно!ринкового, ієрархічного, інституційного, еко!

логічного та стратегічного підходів. Особливу увагу приділено
визначенню та практичній апробації системи індикаторів форму!

вання стійкості інтеграційної взаємодії суб'єктів мережевого об!
'єднання, на основі яких сформовано факторну модель інтеграль!
ної оцінки результативності мережевої взаємодії. Запропоновані
методичні підходи слугуватимуть прийняттю управлінських рішень
щодо розвитку доцільності мережевого об'єднання підприємств
та поглиблять методологію розвитку мереж.
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ВСТУП
В умовах міжнародної економічної інтеграції

транспорт стає однією з важливіших галузей економ!

іки України, яка забезпечує функціонування всього

народногосподарського механізму [1]. Транспортні

операції є невід'ємною і часто визначальною части!

ною зовнішньоекономічних операцій. Основна маса

зовнішньоторговельних перевезень припадає на

морський транспорт. Отже, перед морським транс!

портом України постає нагальна проблема прискорен!

ня інтеграції до європейської та світової транспорт!

них систем.

Вигідне геополітичне положення України, яка роз!

ташована на перехресті торгових шляхів між Європою

і Азією, сприяє розвитку України як транзитної дер!
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У статті розглядаються ключові проблеми розвитку морських торговельних портів України,
обгрунтовується необхідність стимулювання розвитку портового господарства та концептуальні
засади розвитку.

The article examines the key problems of development of commercial sea ports of Ukraine, the
necessity of stimulating the development of port infrastructure and development framework.
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жави. Завдання залучення транзитних вантажопотоків

на територію України вимагає визначити комплекс за!

ходів, спрямованих на підвищення привабливості

країни для іноземних перевізників і власників ван!

тажів.

Інтеграція України в світову господарську систему

та активізація транзитних перевезень зумовлюють не!

обхідність збільшення обсягів та підвищення якості

транспортних послуг. Основними проблемами на цьому

шляху є: забезпечення безпеки перевезень та збережен!

ня вантажів, прискорення обслуговування, зменшення

цін та витрат на транспортні послуги.

Сьогодні морська транспортна система України не

повною мірою готова до забезпечення росту переве!

зень. Збільшується знос технічних засобів портів, по!
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гіршується їх структура, що негативно впливає на об!

сяги перевезень. Внаслідок цього, в умовах конку!

ренції відбувається витіснення українських портів з

міжнародних ринків транспортних послуг. Таким чи!

ном, важливим науковим завданням є визначення про!

блем та перспектив розвитку портового господарства

України.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблем розвитку морських торго!

вельних портів сьогодні приділяється значна увага з

боку дослідників [2—10]. Їх роботами охоплено важ!

ливі проблеми розвитку морських торговельних портів

та морського транспорту. Втім, висновки учених є дещо

суперечливими, не існує єдиного погляду на проблема!

тику та концептуальні основи розвитку портового гос!

подарства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цієї статті є дослідження проблематики роз!

витку морських торговельних портів України в сучасних

умовах.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток морських портів є стратегічно важливим

завданням для України. В. Чекаловець, І. Олефір та О.

Пустовіт, підкреслюючи високу значимість портового

господарства, вказують, що сьогодні порти стають не

тільки пунктом перевантаження товарів з морського на

інші види транспорту та у зворотному напрямку, а й стра!

тегічними центрами в організації зовнішньої торгівлі,

однією з основних ланок у інтегрованому транспортно!

му ланцюжку і центрами економічного розвитку певних

регіонів [2].

У сучасних умовах розвитку світової економіки

торговельні порти виконують роль зв'язуючої ланки в

русі товарів і одночасно є промисловими та комерцій!

ними центрами розподілу вантажів і інформаційного

забезпечення в системі виробництва і розподілу то!

варів.

Порти виконують функції обслуговування зовніш!

ньої торгівлі, забезпечення розвитку територій, вико!

нують соціальну роль, виконують адміністративні

функції (нагляд і контроль) та комерційні функції (ро!

боти та послуги).

Портове господарство України складається з 18

морських торговельних портів, трьох морських рибних

портів, декількох відомчих та більше десятка дрібних

портів та портових пунктів.

Загальна кількість причалів в морських торговель!

них портах становить 235 одиниць, їх довжина понад

38 км. У торговельних портах працює близько 800 оди!

ниць важкого перевантажувального обладнання. Про!

пускна спроможність портів, підпорядкованих

Міністерству транспорту України складає близько 180

млн тонн вантажів на рік, але використовується лише

на 65%. Попит на послуги портів сьогодні значно ниж!

чий за пропускну спроможність портового господар!

ства.

Доходи від реалізації портової продукції та послуг

становлять понад 3 млрд грн. на рік, а середній рівень

рентабельності — близько 50 % [2—4].

Морські порти України є одними з найбільших плат!

ників податків. Сплата лише податку на прибуток

морськими портами оцінюється в розмірі близько 6%

від загальної суми надходжень у державний бюджет

[5].

Проведене нами дослідження дозволяє визначити

низку негативних факторів, що мають системний харак!

тер і заважають розвитку морських портів України та їх

інтеграції у світову транспортну систему. Найбільш

суттєві ускладнення процесу розвитку портів України

складають фактори правового характеру. До них мож!

на віднести:

— відсутність повних, дієвих і однозначних норм

вітчизняного законодавства в сфері морського транс!

порту і морських портів. Законодавство знаходиться в

стадії розробки, що супроводжується частими змінами

у законодавчому та правовому полі щодо здійснення

транспортних перевезень та процедури перетину кор!

донів;

— відсутність комплексного нормативно!право!

вого забезпечення, що охоплювало б увесь спектр пи!

тань спільної діяльності всіх учасників транспортно!

го процесу. Порти є лише однією ланкою, яка забез!

печує обслуговування транзиту та експортно!імпорт!

них операцій. Ефективний розвиток транспортної си!

стеми держави потребує комплексного підходу до

формування стратегії розвитку транспортного комп!

лексу;

— колізії у взаємодії транспортного і митного за!

конодавства України, неповна їх відповідність міжна!

родним нормам і правилам.

До негативних факторів політично!організаційного

характеру можна віднести:

— невизначеність та непослідовність транспортної

політики держави;

— недосконалість та негнучкість тарифної політи!

ки, яка не враховує зміни у тарифній політиці конкуру!

ючих країн, наявність місцевих зборів, високий рівень

зборів при транзиті вантажів;

— відсутність належної координації дій портових

служб, портів і суміжних видів транспорту;

— недостатньо високий якісний рівень портового

обслуговування;

— відставання у темпах розбудови української

частини системи міжнародних транспортних кори!

дорів;

— низький рівень розвитку прикордонної ін!

фраструктури, низька пропускна спроможність,

висока вартість послуг, складна процедура офор!

млення.

Негативні фактори техніко!економічного характе!

ру:

— значний фізичний і функціональний знос основ!

них фондів портів, об'єктів транспортної інфраструкту!

ри, відсутність комплексної програми технічного роз!

витку;

— нестача складських площ, сучасних переванта!

жувальних комплексів;

— невідповідність інформаційної інфраструктури

світовим стандартам, відсутність комплексного обслу!

говування перевізників та електронного документообі!

гу;



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

29

— невідповідність автомобільної та залізничної

інфраструктури портів сучасним вимогам, низька якість

транспортної мережі [6].

Таким чином, стратегія розвитку морських портів

має бути спрямована насамперед на вирішення наступ!

них проблем:

— оптимізація принципів і структури управління га!

луззю;

— створення сучасної вантажної бази портів та пор!

тової інфраструктури;

— розвиток інвестиційно!інноваційної діяль!

ності;

— залучення фінансових ресурсів;

— удосконалення тарифної політики;

— удосконалення системи митного контролю;

— підвищення ефективності функціонування

портів;

— підвищення ролі соціальної складової у діяль!

ності портів

Сьогодні автори пропонують два основні підходи до

стратегії розвитку портового господарства України.

Перший підхід передбачає розвиток портового госпо!

дарства як єдиної системи, що передбачає підпорядко!

ваність діяльності портів єдиному координаційному

органу за єдиним планом розвитку, централізовано ке!

рований розподіл вантажопотоків, усунення конку!

ренції, єдину систему тарифів, об'єднання фінансових

ресурсів для вирішення важливіших проблем розвитку

системи [2; 7; 8].

Інший підхід грунтується на ринковій лібералізації

діяльності портів, залученні приватних підприємців, по!

дальшому роздержавленні власності і створенні недер!

жавних портів, стимулюванні конкуренції між ними [2;

9; 10].

На нашу думку, стратегія розвитку вантажних

портів має будуватися на основі оптимального по!

єднання централізації і децентралізації управління.

Тобто ефективне управління портом, як економіч!

ною системою, має передбачати централізовано виз!

начені завдання розвитку та пошук і використання

внутрішніх резервів для забезпечення саморозвит!

ку.

ВИСНОВКИ
Стратегія розвитку конкретних морських портів

має базуватися на цілісності економічної системи

морського транспорту і транспортно!дорожнього

комплексу взагалі. Ми вважаємо, що розвиток

морських портів має бути узгодженим і комплекс!

ним, спрямований на підвищення ефективності ро!

боти морського транспорту і економіки країни в ці!

лому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз сучасного стану проектного менеджменту інно!

ваційних проектів у харчовій промисловості виявив не!
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METHODS OF RISK ASSESSMENT OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE FOOD INDUSTRY

Запропоновано методологічні проектні підходи аналізу оцінки ризиків та їх чинників для інноваційних
проектів у харчовій промисловості. Метою дослідження було вдосконалення методики оцінки ризиків
інноваційних проектів у харчовій промисловості та статистичних методів обрахунку ефективності інвес�
тиційних проектів на базі економіко�математичного моделювання. Було використано методи теорії віро�
гідності до визначення значень вірогідності настання подій і до вибору з можливих подій найбажанішого
сценарію, виходячи з найбільшої величини математичного очікування, яке дорівнює абсолютній вели�
чині оцінки цієї події помноженій на вірогідність її настання. Проведено оцінку критерію чистої приведе�
ної вартості як показника ефективності інноваційного проекту при заданій вірогідності реалізації кожно�
го варіанту проекту. Для цього визначили величину вектору математичного очікування грошового пото�
ку. Використання розробленого алгоритму для реалізації методу сценаріїв дозволило врахувати вплив
на оцінку ризику статистичної залежності між грошовими потоками за період.

Новизною роботи є вдосконалення методики оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промис�
ловості та обрахунку ефективності інвестиційних проектів на базі економіко�математичного моделюван�
ня. Розроблено також алгоритм оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості для ви�
користання в інформаційних системах управління проектами. Формалізація оцінки ризиків та їх пара�
метрів дозволить нівелювати наслідки ризиків на стадії проектування і створити механізми для подаль�
шого корегування їх впливу при експлуатації. Результатом практичного застосування алгоритму оцінки
ризиків інноваційних проектів в інтегрованих інформаційних системах дозволить підвищити їх ефек�
тивність і ефективність впровадження інновацій.

The primary challenge of innovative project management is to achieve all of the innovative project goals and
objectives while honoring the preconceived constraints. The primary constraints are scope, time, quality and
budget. The secondary� and more ambitious� challenge is to optimize the allocation of necessary inputs and
integrate them to meet predefined objectives. We offered methodology of analysis risks and their factors for
innovative projects in food industry.

The estimation of mathematical expectation calculation event of set present value is conducted as an index
of efficiency of innovative project at the set authenticity of realization of every alternate scenario.

The use of algorithm for realization of scenarios method allowed taking into account influence on the
estimation of risk of statistical dependence between flow�of�funds for period.

The algorithm of estimation of risks of innovative projects is developed also in food industry for the use in
the computer�integrated design environment by innovative projects.

The algorithm of estimation of risks and their parameters will reduce of level the consequences of risks on
the stage of planning and create mechanisms for subsequent lowering of their influence during exploitation.

The result of application o of risk management algorithm for innovative pro�jects in computer�integrated
management information systems will allow promoting their efficiency and efficiency of introduction of
innovations.

Ключові слова: оцінка ризиків, інноваційний проект, харчова промисловість, інтегровані інформаційні

системи управління інноваційними проектами.

Key words: estimation of risks, innovative project, food industry, computer#integrated design environment by

innovative projects.

обхідність розробки методологічної основи оцінки ризиків

та встановлення параметрів, які впливають на ступінь ризи!

ку.
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Ця необхідність викликана складністю інноваційних

проектів для сучасного виробництва та використанням

для їх реалізації інтегрованих інформаційних систем

керування проектами.

Інтегровані інформаційні системи потребують формал!

ізація оцінки ризи!ків та їх параметрів, створення адаптова!

них до таких систем алгоритмів. Використання таких алго!

ритмів дозволить нівелювати наслідки ризиків на стадії про!

ектування і створити механізми для подальшого корегуван!

ня цих параметрів на стадії експлуатації інноваційних хар!

чових технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для оцінки

ризику більшість авторів спираються на кількісний і якісний

аналізу кожного з ризиків [1—4].

Кількісний аналіз — це визначення конкретного розмі!

ру грошового збитку окремих різновидів інноваційного ри!

зику і інноваційного ризику в сукупності (який має назву

інтегрального ризику) [2; 3].

Якісний аналіз проводиться в складних випадках при

швидкоплинній зміні параметрів. Саме цим і визначається

проектний менеджмент інноваційних проектів у харчовій

промисловості. Тоді аналіз зводиться до суб'єктивною оц!

інки ступеня ризику, наприклад, опитуванням експертів [1].

Іноді якісний і кількісний аналіз провадиться на основі

оцінки впливу внутрішніх і зовнішніх чинників: здійснюють!

ся по елементна оцінка питомої ваги їх впливу на роботу

даного харчового підприємства, і провадиться переведення

її у грошовий вираз [6].

Такий метод аналізу є достатньо трудомістким з огляду

на обсяг розрахунків при використанні кількісного аналізу,

але зручний при якісному аналізі.

Якщо вдається тим або іншим способом спрогнозува!

ти, оцінити можливі втрати по даній операції, то це означає,

що одержана кількісна оцінка ризику, яка є прийнятною для

харчового підприємства.

Розділивши абсолютну величину можливих втрат на

розрахунковий показник витрат або прибуток, одержимо

кількісну оцінку ризику у відносному виразі.

Вірогідність настання події може бути визначена об'єк!

тивним методом і суб'єктивним. Об'єктивним методом ко!

ристуються для визначення вірогідності настання події на

основі обрахування частоти, з якою відбувається дана

подія. Суб'єктивний метод базується на використанні су!

б'єктивних критеріїв, які грунтуються на різних припущен!

нях. До таких припущень можуть відноситися думка того,

хто оцінює, його особистий досвід, оцінка експерта по рей!

тингу, думка аудитора!консультанта і т.п., чи групи вказа!

них осіб [1].

 Наявні проблеми, що виникають при кількісному і якіс!

ному аналізі ризиків в інноваційному менеджменті:

— низький ступень формалізації,

— значний вплив на результат суб'єктивної

думки експерта:

— відсутність проектного підходу.

Крім того, потужність сучасної інформаційної

техніки вимагає використовувати сучасне про!

грамне забезпечення для підвищення ефектив!

ності інноваційного менеджменту [5; 6].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження було вдосконалення

методики оцінки ризиків інноваційних проектів у

харчовій промисловості та статистичних методів

обрахунку ефективності інвестиційних проектів на

базі економіко!математичного моделювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проведений нами аналіз дозволив формалі!

зувати алгоритм обробки ризику, придатний для

використання в інтегрованих інформаційних системах управ!

ляння інноваційними проектами.

Варіант проектного підходу у менеджменті інновацій!

них проектів харчовій промисловості, запропонований нами,

наведено на рис. 1.

Таким чином рисунок 1 ілюструє етапи застосування ал!

горитму обробки ризику та їх взаємозв'язок, а також адап!

табельність вказаного алгоритму до використання в інтег!

рованих інформаційних системах управління проектами.

За результатами аналізу в якості базової методології

формування алгоритму обробки інноваційного ризику нами

запропоновано статистичний спосіб.

Ризик є вірогідністна категорія. Ступінь ризику — це

вірогідність настання випадку втрат, а також розмір можли!

вого збитку в цьому випадку. Саме тому доцільно, з нашої

точки зору, використовувати методи статистичного аналізу.

У відносному виразі ризик визначається як величина

можливих втрат, віднесена до деякої бази, у вигляді якої

найзручніше приймати або майновий стан підприємства, або

загальні витрати ресурсів на даний вид діяльності, або очі!

куваний дохід (прибуток). Тоді втратами вважатимемо ви!

падкове відхилення прибутку, доходу, виручки у бік знижен!

ня, порівняно з очікуваними величинами. Кажучи про те, що

ризик вимірюється величиною можливих. вірогідних втрат,

слід враховувати випадковий характер таких втрат. При

об'єктивному методі вірогідність настання події визначають

на основі обрахування частоти, з якою відбувається дана

подія. Таким чином, в основі оцінки ризиків впровадження

інноваційних проектів у харчовій промисловості потрібно

знаходити залежності між певними розмірами втрат підприє!

мства і вірогідністю їх виникнення. Ця залежність є графічній

формі є кривою вірогідності виникнення певного рівня втрат

(кривою ризику), що будується за відомими методиками.
Оскільки кожен з ризиків — імовірна величина, вважає!

мо, що вимірювання ризику як вірогідність виникнення пев!

ного рівня втрат, дасть змогу кількісно вимірювати всі види

ризиків. Вірогідність ризику тоді означає можливість отри!

мання певного, вимірюємого результату.

Інтегральний ризик впровадження інноваційного проек!

ту у харчовій промисловості складається з окремих фактор!

них ризиків. Інтегральний ризик повинен мати математично

виражену вірогідність настання події (можливих втрат), яка

спирається на статистичні дані і може бути розрахована з

достатньо високою точністю. Щоб кількісно визначити ве!

личину інтегрального ризику інноваційного проекту, необ!

хідно знати всі можливі наслідки кожного окремого фак!

торного ризику і вірогідність настання самих наслідків.

Стосовно економічних завдань методи теорії вірогід!

ності зводяться до визначення значень вірогідності настан!

ня подій і до вибору з можливих подій найбажанішого сце!

нарію, виходячи з найбільшої величини математичного спо!

Рис. 1. Алгоритм обробки ризиків
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дівання, яке дорівнює абсолютній величині оцінки цієї події

помноженій на вірогідність її настання. Ступінь ризику ви!

мірюється двома показниками: середнім очікуваним значен!

ням і коливанням можливого результату.

Оберемо в якості критерію ефективності інноваційного

проекту критерій чистої приведеної вартості (NPV). Безумов!

но, використання цього критерію не є найкращім в усіх ва!

ріантах можливих ситуацій. Аналіз варіантів використання

критеріїв ефективності інноваційного проекту виходить за

рамки цієї статті.

Проведемо оцінку критерію чистої приведеної вартості

як показника ефективності інноваційного проекту при заданій

вірогідності реалізації кожного варіанту/сценарію проекту.

Для визначення оцінки критерію чистої приведеної вар!

тості спочатку необхідно знайти величину вектору матема!

тичного сподівання грошового потоку надходжень/витрат

за інноваційним проектом  , аналізуючи значення вели!

чини грошового потоку надходжень/витрат у кожному пе!

ріоді t для будь якого моменту часу між t
1
 і t

2
.

(1),

де p
tj
 — вірогідність реалізації j!го сценарію проекту в

кожному періоді t для будь якого моменту часу між t
1
 і t

2
;

t
1
 — момент (вузол) початку конкретної фази (етапу,

роботи) інноваційного проекту;

t
2
 — момент (вузол) закінчення конкретної фази (ета!

пу, роботи) інноваційного проекту;

F
tj
 — значення j!го грошового потоку надходжень/ви!

трат у конкретний період t;

m — загальне число сценаріїв проекту за весь час його

реалізації.

Оскільки з набору всіх сценаріїв проекту чи його етапу

хоч один з них не може бути не реалізованим, то тоді вірним

буде рівняння

(2),
де p

t
(x) — є вірогідністю реалізації кожного з сценаріїв

інноваційного проекту чи його етапу в період t на допусти!

мому інтервалі між t
1
 і t

2
;

Тоді це обумовлює наступне рівняння для середнього

значення критерію чистої приведеної вартості:

(3).

На основі рівняння (3) проведений аналіз і алгоритміза!

ція рішень для конкретних умов виробництва, стану галузі

та стану економіки.

Рішення для розрахунку величини чистої приведеної

вартості інноваційного проекту в умовах однономенклатур!

ного виробництва має наступний вигляд:

(4),

(5),

(6),

де I
t
 — величина інвестиційних витрат по проекту за пе!

ріод t, грн.;

q
t
 — обсяг випуску (реалізації) продукції по проекту за

період t, шт.;

p
t
 і c

t
 — ціна і змінні витрати на одиницю продукції за

період t, грн.;

C
Ft

 і A
t
 — постійні витрати (включаючи амортизацію) і

сума амортизації, за період t, грн.;

S
n
 — ліквідаційна вартість майна в момент завершення

проекту t=n, грн.;

w
t
 — безрозмірний коефіцієнт за період t;

T — ставка податку на прибуток, що визначається як

доля від нього;

v
t
 — коефіцієнт дисконтування за період t;

i
t
 — ставка середньозваженого банківського відсотку

за кредитом за період t, як доля від нього;

n — загальне число періодів реалізації проекту.

Розрахуємо середньоквадратичне відхилення резуль!

тату інноваційного проекту для крайніх випадків значень

інтервалу при нормальному характері розподілу грошових

потоків.

Для випадку r=0 середньоквадратичне відхилення ре!

зультату дорівнює

(7),

де v
t
 — коефіцієнт дисконтування періоді t для будь!

якого моменту часу між t
1
 і t

2
.

Для випадку r≈1 середньоквадратичне відхилення ре!

зультату дорівнює

(8).

Тоді величина середньоквадратичне відхилення від

очікуваної величини послідовних грошових потоків періоді

t для будь якого моменту часу між t
1
 і t

2
, грн:

(9).

Величина коефіцієнта варіації результату інноваційно!

го проекту:

          (10).

Чим нижче значення коефіцієнту варіації результату

інноваційного проекту V, тим менше коливається результат

інноваційного проекту (критерій його ефективності) віднос!

но найбільш вірогідного значення і нижче величина інтег!

рального ризику проекту. Величина інтегрального ризику

набагато зростає при значенні V>1.

Проведемо розрахунок величини вірогідності p(NPV<x)

знаходження критерію чистої приведеної вартості (NPV)

нижче заданої мінімально допустимої величини x (межі

інтервалу/поля її допустимої зміни):

          (11),
де F(x) — функція розподілу для величини результату

інноваційного проекту (критерію його ефективності).

Вірогідність того, що величина результату проекту вия!

виться нижчою за нуль знаходиться при умові, що розподіл

грошових потоків надходжень/витрат за період t має нор!

мальний вигляд:

          (12),

де  — функціонал розподі!

лу нормальної випадкової величини при заданих парамет!

рах.
Заданими параметрами в даному випадку є: середнє

значення критерію чистої приведеної вартості NPV
cp

 інно!
ваційного проекту і величина середньоквадратичного відхи!

лення від очікуваної величини послідовних грошових потоків

надходжень і витрат σ.

Проект чи сценарій проекту з меншою вірогідністю от!

римання збитків p(NPV<0) від інноваційного проекту, є менш

ризикованим і, отже, за інших рівних умов, кращим для по!

дальшого аналізу і/чи прийняття керівником проекту.
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Формально, гранично допустима вірогідність p(NPV<0)

≤(8!10)%. Припустимою вважається величина p(NPV<0)   ≤
0,05.

При цьому метод сценаріїв враховує вплив на оцінку

ризику статистичної залежності між грошовими потока!

ми надходжень та витрат в інноваційному проекті за пер!

іод.

 Середнє очікуване значення критерію чистої приведе!

ної вартості інноваційного проекту є середньозваженою

величиною всіх можливих результатів, де вірогідність кож!

ного результату використовується як частота/вага. Таким

чином, автоматично можна визначити той сценарій, який є

максимально імовірним.

Організація менеджменту інноваційного проекту при!

пускає визначення органу управління факторним та інтег!

ральним ризиком за інноваційним проектом та його ок!

ремими фазами, етапами, завданнями на даному

підприємстві харчової промисловості. Повинні бути виз!

начені відповідаючи за зменшення впливу конкретного

ризику на результати проекту. Вочевидь вони також по!

винні мати важелі керування параметрами впливу на кон!

кретний ризик. У такому випадку саме ці особи будуть

елементами системи управління проектом (субфокусом

управління). Вони повинні аналізувати чинники, що впли!

вають на конкретний ризик та контролювати їх зміни в

динаміці (просторі станів).

Керівник проекту повинен відповідати за ступень інтег!

рального інноваційного ризику, його зменшення та нівелю!

вання наслідків самого ризику. Також відповідно до статуту

господарюючого суб'єкта, керівник інноваційного проекту

повинен здійснювати наступні функції:

— контроль надходження траншей інвестицій, відпові!

дно до чинного законодавства і статуту господарюючого

суб'єкта;

— розробку програми ризикової інвестиційної діяль!

ності;

— збір, обробку, аналіз і зберігання інформації про

інноваційний проект та економічне середовище, в якому

функціонує як харчова галузь так і окреме підприємство, де

реалізується проект;

— визначення ступеня і вартості нейтралізації та

нівелювання ризиків, стратегії і прийомів управління ри!

зиком;

— розробку програми ризикових рішень і організа!

ція її виконання, включаючи контроль і аналіз резуль!

татів;

— перевірку релевантності інформації, яка поступає

до інформаційної системи управління інноваційним проек!

том;

— ведення відповідної, статистичної і оперативної

звітності по ризиках.

Ефективне виконання цих функцій керівникові проекту

повинна забезпечити інтегрована інформаційна система

керування проектом.

Запропонований алгоритм дозволяє формалізувати

аналіз ризиків інноваційного проекту, його окремих фаз і

етапів. Виконання цього алгоритму може виконувати в ав!

томатичному режимі інформаційна система. Вона повинна

розробити всі необхідні розрахунки. Це забезпечить

успішність реалізації інноваційного проекту.

ВИСНОВКИ
Запропоновано методологічні проектні підходи аналі!

зу оцінки ризиків та їх чинників для інноваційних проектів у

харчовій промисловості.

1. Вдосконалена методики оцінки ризиків інноваційних
проектів у харчовій промисловості та статистичних методів

обрахунку ефективності інвестиційних проектів на базі еко!

номіко!математичного моделювання.

2. Розроблено алгоритм оцінки ризиків інноваційних

проектів у харчовій промисловості для використання в інтег!

рованих інформаційних системах управляння інноваційни!

ми проектами.

Тобто наукова новизна результатів дослідження по!

лягає в удосконаленні системи оцінки ризиків інновац!

ійних проектів у харчовій промисловості на основі зас!

тосування системи показників ефективності інвестицій!

них проектів та розробки нових алгоритмів обрахунку

ефективності інвестиційних проектів в режимі реально!

го часу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність роботи підприємства багато в чому зале!

жить від ефективності використання, складу та структури

трудових ресурсів [2]. Наявність кваліфікованих, відпові!

дальних, сумлінних працівників визначає успіх господарю!

вання. Достатня забезпеченість підприємств потрібними
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Автори у статті висвітлюють результати проведеного дослідження напрямів підвищення ефек�
тивності використання трудових ресурсів промислового підприємства. Досліджено поняття
ефективності праці. Доведено, що підвищення ефективності використання трудових ресурсів
можливе за рахунок інноваційного оновлення техніко�технологічної бази підприємства. Авто�
рами проаналізовані напрямки зростання рентабельності праці. Доведено, що напрями підви�
щення ефективності використання трудових ресурсів необхідно розглядати крізь призму ефек�
тивності праці.

Розглянуті основні показники ефективності використання трудових ресурсів промислового
підприємства ТОВ "Вільногірське скло". Обгрунтовано, що підвищення ефективності викорис�
тання трудових ресурсів промислового підприємства необхідно розглядати у тісному взаємо�
зв'язку із раціональним використанням обладнання. В рамках проведеного дослідження виз�
начені конкурентні переваги ТОВ "Вільногірське скло". Визначено ринкову стратегію ТОВ
"Вільногірське скло". З метою підвищення ефективності використання трудових ресурсів зас�
тосоване економіко�математичне моделювання, що дозволяє визначити досягнення резуль�
тативності на основі ефективного використання фонду робочого часу.

An article highlighting the results of the study areas more efficient use of human resources industrial
enterprise. The concept of labor efficiency. It is proved that the efficiency of human resources
possible through innovation of technical and technological base of the company. The authors analyzed
trends increase the profitability of labor. It has been proved that the trends efficiency of human
resources must be considered in the light of efficiency.

The basic performance of labor resources industrial enterprise LLC "Vilnohirsk glass." It is proved
that the efficiency of human resources industrial enterprise should be seen in close connection with
the rational use of equipment. As part of the study identified the competitive advantages of "Vilnohirsk
glass."Quoted market strategy of "Vilnohirsk glass". In order to improve the utilization of labor
resources used economic modeling, to determine the achievement of efficiency through effective
use of fund of business hours.

трудовими ресурсами, їхнє раціональне використання, ви!

сокий рівень продуктивності праці мають велике значення

для підвищення ефективності функціонування будь!якого

підприємства [1]. Тому перед керівництвом підприємства по!

стійно потають проблеми підвищення ефективності викори!

стання трудових ресурсів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, які пов'язані з трудовими ресурсами, в теоре!

тичному і практичному аспектах розглядалися в роботах як

вітчизняних, так і закордонних таких вчених!економістів:

В.Г.Андрійчука, Т.Ю. Базарова, Т.І.Балановської, О.Д. Гуд!

зинського, Г.Деслера, Г.А.Дмитренка, А.П.Єгоршина,

Й.С.Завадського, І.Ф.Зінов'єва, А.Я.Кібанова, М.А.Лендєла,

Р.Марра, М.П. Одегова, Н.П.Тарнавської, В.В.Травіна,

С.В.Шекшні, О.Г.Шпикуляка, В.В. Юрчишина, О.І. Амоші,

О.Ю. Амосова, В.Ф. Андриєнка, С.І. Бандура, К. Брюстер,

Л.К. Безчасного, О.Г. Білоруса, Д.П. Богині, І.К. Бондар,

В.М. Гриньової, В.М. Данюка, Г.А. Дмитренка, М.І. Доліш!

нього, С.М. Злупка, Є.П. Качана, А.М. Колота, О.М. Крас!

ноносової, І.І. Кулинцева, В.П. Руденка, Д.М. Стеченка,

О.М. Тридіда, О.М. Ястремської та інших, а також у норма!

тивних та законодавчих актах, які регулюють діяльність

суб'єктів господарювання, стали теоретичною базою та ме!

тодологічною основою формування трудових ресурсів

суб'єктів господарювання, пріоритетом якого є розробка

комплексного підходу до дослідження чинників, що впли!

вають на формування трудових ресурсів. Але, незважаючи

на це, не існує загально визначеної ефективної системи

формування трудових ресурсів, тому для кожного підприє!

мства потрібно здійснювати пошук власних напрямків підви!

щення ефективності використання трудових ресурсів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити на прикладі промислового підприємства

основні напрями підвищення ефективності використання

трудових ресурсів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ринкові умови господарювання створюють для біль!

шості ринкових суб'єктів середовище високої конкуренції,

яке вимагає від них здатності формувати конкурентні пере!

ваги як у сфері виробництва товарів, так і у сфері їх просу!

вання на ринок [5]. Конкурентні переваги досягаються зав!

дяки впровадженню новацій — суттєво нових методів і за!

собів здійснення виробничої та комерційної діяльності. За

таких умов особливої уваги вимагає людський фактор для

виживання підприємства у нестабільних умовах розвитку

ринкових відносин [7]. Оскільки саме людський потенціал,

а не обладнання та виробничі запаси, виконує роль вироб!

ника готової продукції та може розглядатися як джерело

невикористаних ресурсів і можливостей підвищення ефек!

тивності виробничої діяльності підприємства. Якими б дос!

коналими не були засоби виробництва, знаряддя праці, їх

ефективне використання завжди залежатиме від головної

виробничої сили — тих, хто працює [3].

У широкому розумінні зростання ефективності праці

означає постійне вдосконалення людьми економічної діяль!

ності, знаходження можливості працювати краще, вироб!

ляти більше якісних благ при тих самих або і менших витра!

тах праці [4]. Саме у цих діях і знаходить своє відображен!

ня застосування інноваційного підходу до підвищення ефек!

тивності використання трудових ресурсів. Основними показ!

никами ефективності використання трудових ресурсів є про!

дуктивність та рентабельність праці. При цьому слід розу!

міти, що продуктивність праці — ефективність виробничої

діяльності людей у процесі створення матеріальних благ і

послуг, а рентабельність праці — прибутковість праці у

відношенні до витрат на неї. Тому підвищення ефективності

використання трудових ресурсів слід розглядати з двох

боків: по!перше, це підвищення продуктивності праці; по!

друге, це зростання її рентабельності [6].

Підвищення ефективності використання трудових ре!
сурсів можливе, у першу чергу, за рахунок інноваційного

оновлення техніко!технологічної бази підприємства. Вико!

ристання сучасних досягнень науки й техніки дає змогу

підприємствам забезпечувати розвиток виробничого потен!

ціалу, який може здійснюватися у формі підтримки наявно!

го техніко!технологічного стану підприємства або у формі

удосконалення та нарощення техніко!технологічного стану.

У свою чергу зростання рентабельності праці досягаєть!

ся за рахунок підвищення прибутковості виробничої діяль!

ності підприємства, серед напрямків зростання рентабель!

ності праці слід відокремити:

— збільшення обсягу реалізації продукції (можливе за

рахунок підвищення обсягу її виробництва у процесі зрос!

тання продуктивності праці чи нарощення виробничих по!

тужностей);

— підвищення цін (можливе за рахунок підвищення

якості продукції, пошук більш вигідних ринків збуту, а та!

кож реалізації за більш оптимальний термін);

— зниження собівартості продукції (можливе за раху!

нок техніко!технологічного переоснащення виробництва).

Таким чином, розробку напрямів підвищення ефектив!

ності використання трудових ресурсів необхідно розгляда!

ти крізь призму ефективності праці. З одного боку, з метою

підвищення продуктивності праці пропонується проведен!

ня інноваційного оновлення техніко!технологічної бази

підприємства, а з іншого боку — використання проведено!

го оновлення з метою підвищення прибутковості виробни!

чої бази підприємства й, відповідно, рентабельності праці

як основних показників ефективності використання трудо!

вих ресурсів. Зростання ефективності праці, а отже, й ефек!

тивності використання трудових ресурсів, забезпечує підви!

щення реального продукту і доходу, а тому воно є дуже важ!

ливим показником економічного зростання підприємства.

Основні напрями підвищення ефективності трудових

ресурсів розглянемо на прикладі ТОВ "Вільногірське скло",

яке відноситься до підприємств скляної промисловості.

Скляна промисловість є однією з базових галузей економі!

ки України і відіграє важливу роль у формуванні макроеко!

номічних показників окремих регіонів і держави в цілому.

Підприємства скляної промисловості представлені у

більшості областей України. Найбільші з них — ТОВ "Вільно!

горське скло", Керченський скляний завод, ПАТ "Біомедс!

кло", Костопільский скляний завод, ТОВ "Артемівський за!

вод скловиробів", ПАТ "Ветропак Гостомельський склоза!

вод", ЗАТ "Saint!Gobain Зоря" та ПАТ "Київський склотар!

ний завод".

Проведений аналіз використання трудових ресурсів ТОВ

"Вільногірське скло" дозволяє зробити наступні висновки:

на підприємстві спостерігається висока плинність кадрів, що

коливається в межах від 42,18% в 2009 році до 33,85% в

2013 році; аналіз темпів продуктивності праці та заробітної

плати свідчить про перевитрати фонду заробітної плати у

2012—2013 роках за рахунок зменшення темпів росту про!

дуктивності праці у порівнянні з темпами росту оплати праці,

що не відповідає умовам економічної доцільності.

Використання трудових ресурсів необхідно розглядати

в тісному зв'язку з розвитком техніко!технологічної бази.

Досягнення високої ефективності промислового виробниц!

тва можливе тільки на основі систематичного техніко!тех!

нологічного прогресу, який сприяє підвищенню продуктив!

ності праці, зниженню собівартості продукції, підвищенню

рентабельності виробництва. В умовах ринкових відносин

модернізація та оновлення техніко!технологічної бази

підприємства має важливе значення: вона сприяє оновлен!

ню виробництва продукції, підвищенню її якості та конку!

рентоспроможності.

Під торговою маркою "Вільногірське скло" випускаєть!

ся різноманітний асортимент продукції: пляшка для шам!

панського, білі горілчані, зелені й оливкові винні пляшки,

біла банка для консервації. На підприємстві встановлено 6

печей і 14 ліній, завод вийшов на лідируючу позицію з об!



Інвестиції: практика та досвід № 3/201536

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

сягів виробництва, розши!

рив асортимент до 200 най!

менувань і став єдиним під!

приємством в Україні, що

випускає продукцію в ба!

гатій кольоровій гаммі.

Розробку напрямів під!

вищення ефективності ви!

користання трудових ре!

сурсів доцільно розглядати

крізь призму ефективності

виробничого процесу. Для

аналізу ефективного вико!

ристання трудової складо!

вої у виробничому процесі

розглянемо обсяги вироб!

ництва продукції в нату!

ральному вразі, що дозво!

лить визначити як ефек!

тивність використання пер!

соналу, так і використання

техніко!технологічної скла!

дової (табл. 1).

Дані таблиці свідчать,

що виготовлення пляшок для напоїв у 2013 зменшилось на

572 млн шт. (11,33%) порівняно з 2009 роком, та на 47,8

млн шт. (9,68%) порівняно з 2012 роком. За іншими позиц!

іями відбулося зростання, що свідчить про ефективне вико!

ристання технологічних ліній з даних видів виробництва.

Таким чином, варто звернути увагу на технологічну лінію

з виготовлення пляшок для напоїв з вузькою шийкою

(внутрішній діаметр горличка менше ніж 30 мм), адже про!

ведені дослідження наочно свідчать про зниження заванта!

женості устаткування з даного напрямку виробництва та

неефективного використання обладнання даного техноло!

гічного процесу в цілому.

Трудові ресурси промислового підприємства формують!

ся з трудових ресурсів окремих працівників та представля!

ють сукупність їхніх внутрішніх можливостей і засобів реа!

лізації цих можливостей [8]. При цьому до внутрішніх мож!

ливостей працівника необхідно віднести рівень його профе!

сіоналізму та кваліфікації і працездатність. Враховуючи те,

що результатом ефективного використання трудових ре!

сурсів підприємства є перевищення його ринкової вартості

над витратами, рівень ефективності його використання за!

пропоновано визначати за отриманим значенням співвідно!

шення ринкової вартості трудових ресурсів підприємства,

що розрахована за обсягами продукції підприємства до ви!

трат на їх використання: чим більше значення, тим ефектив!

ніше характеризується використання трудових ресурсів [9].

Таким чином, враховуючи вищезазначене, можна ствер!

джувати, що підвищення ефективності використання трудо!

вих ресурсів промислового підприємства необхідно розгля!

дати у тісному взаємозв'язку із раціональним використан!

ням обладнання. Аналіз виробничого процесу за техноло!

гічними переділами показав, що вузьким місцем у процесі

виготовлення пляшок для напоїв з вузькою шийкою є фор!

мування скляного виробу. Формування виробів виконуєть!

ся на роторних склоформуючих машинах ВВ!7 та S!10.

Дослідження технологічного циклу виготовлення пля!

шок для напоїв з вузькою шийкою дозволяє стверджувати,

що на підприємстві роторна склоформуюча машина ВВ!7

оснащена одномісцевою формою, тобто виробництво пля!

шок здійснюється при однокрапельному живленні. Даний

тип формуючої машини дає можливість переналагодити та

оснастити двохмісцевими формами при двохкрапельному

живленні.

Враховуючи технічну можливість, необхідно розгляну!

ти економічну доцільність такого переоснащення.

На даний час ТОВ "Вільногірське скло" випускає і реа!

лізує в Україні і за кордоном (в Молдавію) близько 16 видів

зеленої і оливкової пляшки. Завод має постійний запас пляш!

ки практично в повному асортименті і у достатньому обсязі.

Це дозволяє в повному обсязі виконувати свої зобо!в'язан!

ня перед своїми основними покупцями, що представлені в

таблиці 2.

ТОВ "Вільногірське скло" має диверсифікований порт!

фель споживачів, частка найбільшого — Артемівський за!

вод шампанських вин — складає 21%, інші — близько 15%

у загальному товарообігу. Основний асортимент реалізова!

ної пляшки по кількості і цінам представлений у таблиці

3. З таблиці видно, що основну частку в продажах займає

шампанська пляшка — близько 38%, винна класична —

14%, винна ексклюзивна "Коника" — 11%, Коблево — 8

% тощо. Тобто основні продажі сконцентровані в сегменті

— пляшки для шампанських вин і винної промисловості.

Нами був оцінений обсяг ринку шампанської пляшки —

близько 40 млн шт. у рік. Позиція заводу в цьому сегменті

складає 58%, тобто загальна реалізація складає близько

20,7 млн шт. По винній пляшці обсяг ринку складає 130 млн

шт. на рік. У цьому сегменті ТОВ "Вільногірське скло" зай!

має близько 48%, тобто обсяг реалізації складає 67,6 млн

шт. на рік.

На даному етапі для ТОВ "Вільногорське скло" найбільш

перспективним є розробка такого сегменту ринку, як біла

пляшка 0,5 л. На даний момент часу доля ринку білої пляш!

ки для підприємства є незначною. Однак, цей сегмент рин!

ку є стабільним відносно попиту, оскільки виробництво го!

рілчаних виробів має тенденцію до розширення. Враховую!

чи технологічні можливості підприємства, ТОВ "Вільногірсь!

ке скло" має можливість зайняти досить вагому позицію на

Таблиця 1. Виробництво продукції ТОВ "Вільногірське скло"

Показники 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік
Пляшки для напоїв, млн шт. 503,2 486,1 525,2 494 446,2
Банки для консервування (в 0,5 л), млн 
шт. 53 64,4 88,6 

 
122,2 106,9 

Банки для консервування (в 0,5 л), тис. 
тонн 16,8 20,8 29,1 

 
57,2 51,8 

Гофротара , тонн 685 570,6 623 902,3 1519 
Гофротара , тис. м2 1369 1141,3 1245,5 1804,9 3037,9

Гофрокартон, тонн 6044 5813,8 6954 6269,8 5280,6

Гофрокартон, тис. м2 12119,4 11627,6 13965,2 12539,9 10561,1

Кисень, тис. м2 116,3 96,6 100,2 110,6 76,6

Послуги загально-механічні, тис. грн. - - - 
 
3,8 57,3 

Показники 
Абсолютні зміни, +/- Відносні зміни, % 
2009 -
2013 

2012 - 
2013 

2009 - 
2013 

2012 -
2013 

Пляшки для напоїв, млн шт. -57 -47,8 -11,33 -9,68
Банки для консервування (в 0,5 л), млн шт. +53,9 -15,3 +101,7 -12,52
Банки для консервування (в 0,5 л), тис. тонн +35 -5,4 +208,33 -9,44
Гофротара , тонн +834 +616,7 +121,75 +68,35
Гофротара , тис. м2 +1668,9 +1233 +121,91 +68,31 
Гофрокартон, тонн -763,4 -989,2 -12,63 -15,78

Таблиця 2. Перелік основних споживачів
склотари ТОВ "Вільногірське скло"

Споживач Вид пляшки 
Частка в 
товаро-
обігу, % 

Артемівський Завод 
шампанських вин 

шампанка 21%

Кі-Прага винна 13%
Одеса-винпром шампанська 9%
Винконцерн винна 8% 
Коблево коблево 8%
Укрвино шампанська 5% 
Масандра винна 5%
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даному сегменті ринку, адже його продукція буде мати кон!

курентоспроможну ціну та високу якість. Географічно вигі!

дне положення підприємства відносно сировинних джерел

та основних споживачів продукції (табл. 3 та 4), висока якість

та конкурентоспроможна ціна є передумовами для виведен!

ня заводу у лідери по продажах у південно!східному регіоні

України.

Для визначення доцільності випуску білої пляшки 0,5 л

розглянемо позиції основних конкурентів. СП "Пекло!Зоря"

(м. Рівне) — виробник білої пляшки, знаходиться в стадії

продажу. Устаткування і печі відпрацювали 6 років. Макси!

мальний термін до зупинки на капітальний ремонт 1,5—2

року.

При цьому необхідний капітальний ремонт машин і печі.

Необхідний обсяг інвестицій — близько 15 млн $.

Рокитне (Житомирська область) — належить ЗАТ "Обо!

лонь", має сезонність у виробництві пляшки — пивна влітку,

у період росту попиту на пиво, винна пляшка — взимку. Не

забезпечує системного споживача винної пляшки в зв'язку

із сезонною роботою по пивній пляшці для ЗАТ "Оболонь".

Гостомель (Київська область) — монопольно працює на

ринку пивної пляшки. Устаткування для виробництва білої

пляшки вже застаріло.

У всіх трьох конкурентів історично невдале географіч!

но!економічне положення в умовах сучасної України, сто!

совно великих споживачів білої склотари.

Слід зазначити, що дуже важливим фактором для ви!

робничого підприємства є близькість сировинної бази. ТОВ

"Вільногірське скло" займає дуже вигідне положення сто!

совно основних сировинних компонентів, що позначається

на зниженні собівартості виробленої продукції і необхідності

формування достатніх сировинних запасів, і відповідно "за!

морожуванні" оборотних коштів у сировині.

Таким чином, можна виділити наступні конкурентні пе!

реваги ТОВ "Вільногірське скло": висока якість і різномані!

тний асортимент продукції; близьке розташування до основ!

них споживачів продукції; достатні запаси готової продукції,

що дозволяють підтримувати збут у запланованих обсягах;

низька собівартість продукції, оскільки на підприємстві ви!

користовуються енергозберігаючі технології і нове передо!

ве обладнання; вигідне розміщення сировинних джерел;

досить зношені основні виробничі фонди конкурентів; ви!

сокий вхідний бар'єр у дану галузь.

Основна конкурентна боротьба в сегменті білої пляшки

буде відбуватися серед вже існуючих лідерів: СП "Пекло!

Зоря", Рокитнянський склозавод, Гостомельский склозавод.

Ключовим фактором боротьби буде співвідношення ціни і

якості. По білій пляшці — планована ціна для основних спо!

живачів складає 380 грн. за 1000 шт. Ціни основних конку!

рентів складають 420—450 грн. за 1000 шт. Таким чином,

ціна є конкурентоспроможною, а з урахуванням вартості до!

ставки до кінцевого споживача виникає впевненість у досяг!

ненні планованих обсягів продажів. Основні покупці ТОВ

"Вільногірське скло", на яких орієноване виробництво білої

пляшки представлені в таблиці 5.

Виходячи з проведеного дослідження, можна зробити

висновки про ринкову стратегію ТОВ "Вільногірське скло":

— зайняти близько 1/3 ринку білої пляшки серед ос!

новних виробників горілочних виробів південно!східної ча!

стини України, вийти на обсяг продажів у 5,9 млн шт. на

місяць (70 млн шт. у рік).

— бути конкурентоспроможними за ціною, установити

на найближчий період ціну в розмірі 380 грн. за 1000 шт.,

вести постійний моніторинг за ціновою політикою конку!

рентів і своєчасно реагувати на сформовану ситуацію.

— за рахунок територіальної близькості до основних

споживачів — розробити систему безперебійного постачан!

ня продукції.

— ТОВ "Вільногірське скло" працює з основними спо!

живачами через власний Торговий дім, тобто кількість ла!

нок у системі дистрибуції зведено до мінімуму. Уся додана

вартість знаходиться в розпорядженні заводу. Оскільки

Покупець Споживання 

Відстань між заводами та споживачами, км 

Місце 
розташування 

Виробники склотари 
СП "Пекло-

Зоря" 
Рокитновський 
склозавод 

Гостомельський 
склозавод 

Вільногірське 
скло 

м. Рівне пгт. Рокитне, Рів-
неньська обл. 

п. Гостомель, Ки-
ївська обл. 

м. Вільно-
горськ 

Фірма 
"Союз-Віктан" 

7 млн 
шт./міс. м. Сімферополь 989 1007 753 457 

ТМ"Олімп" 5 млн шт./ 
міс. м. Донецьк 1010 981 708 374 

ТМ"Шустів" 3 млн шт./ 
міс. м. Одеса 644 691 450 392 

ТМ"Немирів" 4 млн шт./ 
міс. м. Немирів 296 338 230 433 

Таблиця 3. Основні споживачі білої пляшки

Найменування 

Відстань між заводами

Місце 
розташування 

Виробники склотари 
СП "Пекло-

Зоря" 
Рокитновський 
склозавод 

Гостомельський 
склозавод 

Вільногірське 
скло 

м. Рівне пгт. Рокитне, Рів-
ненська обл. 

п. Гостомель, Київ-
ська обл. 

м. Вільно-
горськ 

Пісок пгт. Нова Водолага, 
Харківська обл. 788 756 467 3 

Сода 

Кримський содовий 
завод 980 1000 750 450 

Лисичанський  
содовий завод 997 968 680 433 

Доломить Докучаєвськ,  
Донецька обл. 1023 993 710 364 

Глинозем Запорізький  
червоний комбінат 836 807 524 166 

Сульфат  
натрію м. Черкаси 479 452 524 210 

Таблиця 4. Наближеність до основних сировинних джерел
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встановлено прямий зв'язок між виробником

і споживачем, тому можливо оперативно ре!

агувати на ситуацію на ринку і запит спожи!

вачів.

Для здійснення вищенаведеної стра!

тегії підприємства щодо виходу на обсяг ви!

робництва пляшки білої у кількості 70 млн

шт. на рік доцільно розглянути перенала!

годження склоформуючої машини ВВ!7 з

однокрапельного живлення, що дозволяє

виробляти близько 50 пляшок за хвилину

на двохкрапельне, з продуктивністю 80 пляшок за хвили!

ну.

Варто зазначити, що за аналізований період чисельність

персоналу, що обслуговує виробничий процес з виготовлен!

ня пляшки білої не змінилася і складала 217 осіб. Однак

аналіз використання фонду робочого часу показав, що, в

середньому, один робітник працює 7,3 год. за зміну. Це не

відповідає умовам економічної ефективності, адже недови!

користання робочого часу складає 8,75%.

Для підвищення ефективності використання виробни!

чого персоналу необхідно визначити наявність на

підприємстві резервів робочого часу, які дають змогу

збільшити виробництво продукції без збільшення кількості

працівників та фонду оплати праці, враховуючи техніко!тех!

нологічні зміни виробництва.

Для даного дослідження застосуємо економіко!мате!

матичне моделювання, що дозволить визначити досягнен!

ня результативності на основі ефективного використання

фонду робочого часу. Максимізація корисності полягає в

раціональному виборі набору благ та послуг споживачем при

заданих функції корисності та визначеному бюджетному

обмеженні.

Таким чином, неокласична задача споживання полягає

у виборі такого набору х з допустимої множини Х, який є

"найкращим", тобто для усіх останніх наборів х, що нале!

жать Х, справедливим є співвідношення . Отже, зада!

ча споживання має вигляд:

(1),

при обмеженнях:

(2),

(3),

де p
i
  — ціна товару та грошовий дохід I будуть вважа!

тися заданими позитивними параметрами.

p
j
x

j
 — затрати на придбання товару j.

Вихідні дані для проведення оптимізації зведемо до таб!

лиці 6.

Виходячи з оптимізаційної моделі позначимо через х —

річний фонд робочого часу j — го розряду робітників, тоді

неокласична задача споживання матиме вигляд:

(4).

Дане обмеження набуває наступного вигляду:

(5),

де U — обсяг виробництва продукції в грошових оди!

ницях;

jp — середньогодинна тарифна ставка j — го розряду

робітників;

I — фонд оплати праці j — го розряду робітників;

p
j
x

j
 — витрати на оплату праці відпрацьованого часу

розряду j.

В даному випадку неокласична задача споживання по!

казує можливість вибору оптимального співвідношення фон!

ду робочого часу j!го розряду робітників, при заданих функ!

ціях корисності та бюджетному обмеженні, що виражені че!

рез обсяг виробництва та фонд оплати праці, відповідно. Дана

модель дає змогу показати, що на підприємстві є певні ре!

зерви робочого часу, які дають змогу збільшити виробницт!

во продукції без збільшення кількості працівників та фонду

оплати праці. Бюджетне обмеження означає, що грошові зат!

рати на оплату відпрацьованого часу робітниками не можуть

перевищувати фонд оплати праці. Через те, що підприємство

у прогнозному періоді збільшує обсяги виробництва пляшки

білої, обсяг виробництва у грошових одиницях зросте.

Таблиця 5. Планові обсяги реалізації білої пляшки 0,5 л

Таблиця 6. Вихідні дані для моделі оптимізації



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

39

Припустимо, що у прогнозному періоді фонд робочого

часу та фонд оплати праці ТОВ "Вільногірське скло" не

зміняться, порівняно з 2013 роком, та складуть 1397609

люд.!год. та 3279706,56 грн., відповідно.

Введемо ряд обмежень:

 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≤⋅
≤⋅
≤⋅
≤⋅

≥

;08,1525096j1391650,17
;44,725751j662248,19
;28,864765j789098,32

;76,164093 j56,149735
;0x

(6).

У результаті проведення оптимізації було одержано

значення оптимального співвідношення фонду робочого

часу. За цього значення витрати на виконання наявних робіт

робітниками підприємства не перевищують фонду оплати

праці та дають можливість випуску максимального обсягу

продукції.

Розрахункова сума витрат на оплату відпрацьованого

часу робітниками ТОВ "Вільногірське скло" за розрядами

на прогнозний період наведена в таблиці 7.

Дані розрахунки, що представлені в таблиці 7, дають

змогу стверджувати, що річний фонд робочого часу та оп!

лата праці за відпрацьований час зросли на 6,85%. В ре!

зультаті більш раціонального використання робочого часу

робітників продуктивність праці зросла на 5,49%, а обсяг

виробництва на 12,71%.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, можна зробити висновок проте,

що підвищення ефективності використання трудових ре!

сурсів можливе за рахунок інноваційного оновлення тех!

ніко!технологічної бази підприємства. Напрямки підви!

щення ефективності використання трудових ресурсів не!

обхідно розглядати крізь призму ефективності праці. З

метою підвищення ефективності використання трудових

ресурсів на промислових підприємствах можливе засто!

сування економіко!математичного моделювання, яке доз!

воляє визначити досягнення результативності на основі

ефективного використання фонду робочого часу. Вико!

ристана неокласична задача споживання дала змогу вия!

вити резерви робочого часу, які можуть бути використані

для збільшення обсягів виробництва та продуктивності

праці, без збільшення фонду оплати праці та кількості

робітників.
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Таблиця 7. Результати оптимізації фонду робочого часу для максимізації
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ІІІ 12 0,05 251 7,8 6,81 23493,6 159991,42 164093,76 46,71 1097453,9 

IV 61 0,28 251 7,8 7,06 119426 843146,15 864765,28 55,57 6636230,5 

V 47 0,22 251 7,8 7,69 92016,6 707607,65 725751,44 62,95 5792896,8 

VI 97 0,45 251 7,8 7,83 189907 1486968,7 1525096,08 68,84 13073419 

∑ 217 1 251 7,8 - 424843 3197713,9 3279706,56 62,61 26600000 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система пенсійного забезпечення українського на!

селення знаходиться у стані реформування. Потреба

реформування пенсійної системи країни та запровад!

ження накопичувальних методів пенсійного забезпечен!

ня обумовлена певними причинами, серед яких найбільш

УДК 331.25
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аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

S. Pahoda,
Postgraduate student, "European University"

PRECONDITIONS FOR THE FORMATION OF VOLUNTARY PENSION SYSTEM IN UKRAINE

У статті проведено аналіз організаційно�правового забезпечення державного регулювання
розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення. Запропоновано підвищити ефек�
тивність диверсифікації інвестиційного портфелю пенсійних фондів за рахунок інвестування в
цінні папери іноземних емітентів, покращити нагляд за інвестиційною діяльністю недержавних
пенсійних фондів. Обгрунтовано доцільність зниження рівня податкового тягаря. На основі уза�
гальнення результатів наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених досліджено економіч�
ну сутність категорій "недержавне пенсійне забезпечення". Поглиблено понятійний апарат че�
рез трактування понять "багаторівнева пенсійна система" та "недержавний пенсійний фонд".
З'ясовано, що система недержавного пенсійного забезпечення в Україні має тенденції щодо
збільшення учасників в секторі фізичних осіб, однак зменшення юридичних, а також зростання
обсягів активів пенсійних фондів у загальному. Результати структурного аналізу свідчать про
неефективний розподіл фінансових ресурсів серед інструментів інвестиційного ринку, де най�
більша їх концентрація зосереджена на депозитних рахунках банківських установах, хоча мог�
ла б бути спрямована в більш прибуткові джерела відтворення коштів.

In the article the organizational and legal state regulation of non�state pension system is analyzed.
It is proposed to increase the effectiveness of diversification of the investment portfolio of pension
funds from investing in foreign securities, improved supervision of investment activities of non�state
pension funds. The expediency of reducing of the tax burden is grounded. On the basis of the results
of scientific works of domestic and foreign scientists summarizing is studied the economic substance
of the categories of "non�state pension provision". The conceptual apparatus through the
interpretation of the concepts of "multi�pillar pension system" and "non�state pension fund" is
profound. It was found that the non�state pension system in Ukraine tends to increase the participants
in the sector of individuals, but reducing legal entities and growth in assets of pension funds in total.
The results of structural analysis indicate the inefficient allocation of financial resources among the
investment tools market, where the biggest of their concentration is focused on banking institutions
deposit accounts though it could be directed to more profitable sources of funds reproduction.

Ключові слова: пенсійна система, зарубіжний досвід, пенсійні фонди, інститути спільного інвестуван#

ня, пенсійне забезпечення.

Key words: pension system, foreign experience, pension funds, joint investment institutions, pension provision.

важливими є низький рівень пенсійного забезпечення

населення, невідповідність отримуваної пенсії тому за!

робітку, який отримувала фізична особа до виходу на

пенсію. Пенсійні кошти, які акумулюються пенсійною

системою, є потужним інвестиційним ресурсом для

реального сектору економіки, тому її розвиток потрібно
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досліджувати не лише з точки зору забезпечення насе!

лення у старості, але й з точки зору можливості активі!

зації інноваційно!інвестиційних процесів в певних сек!

торах економіки через вкладення акумульованих фінан!

сових ресурсів.

Дослідженням організації пенсійної системи в

реальному секторі економіки, а також діяльності інсти!

туцій системи недержавного пенсійного забезпечення

займаються такі науковці та практик в Україні та за кор!

доном, як: І. Гнибіденко, М. Мальований, Б. Надто!

чій, М. Плаксій, С. Юрій, В. Абрамова, Н. Ковальова,

О. Максимчук, Н. Борисенко, Г. Дегтярьов, К. Добро!

мислов, А. Майорова, В. Роїк, Ж. Соколова та інші вчені.

Високо оцінюючи внесок науковців у розвиток теорії

і практики недержавного пенсійного забезпечення, слід

зазначити, що більшість авторів розглядають накопи!

чувальні фонди, перш за все, з точки зору пенсійного

забезпечення громадян, майже не розкриваючи їх інве!

стиційний потенціал та можливості для розвитку певних

галузей економіки. Недостатньо уваги приділяється та!

кож особливостям реального сектора економіки, які мо!

жуть вплинути на формування системи накопичуваль!

ного пенсійного забезпечення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних засад та

практичних положень функціонування системи недер!

жавного пенсійного забезпечення в Україні.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
На основі проведених досліджень теоретичних

підгрунть виокремлено та обгрунтовано основні преро!

гативи системи недержавного пенсійного забезпечення

як складової частини системи накопичувального пенсій!

ного страхування. Ця система є дворівневою, що вклю!

чає, як додаткові до загальнообов'язкового державно!

го пенсійного страхування виплати, так і можливість на!

копичення за депозитним принципом. Необхідність зап!

ровадження багаторівневої пенсійної системи обгрунто!

вано створенням умов соціально спрямованого економ!

ічного розвитку країни. На наш погляд, багаторівнева

пенсійна система — це накопичувальна система, що фор!

мується не за витратним принципом, а на базі акумуляції

фінансових ресурсів населення з подальшим їх обігом

для відтворення та самоокупності. Визначено, що пенс!

ійна система України знаходиться в трансформаційному

періоді, має трирівневу структуру та передбачає добро!

вільну участь фізичних та юридичних осіб.

Перевагами система добровільного недержавного

пенсійного забезпечення є:

1) створення додаткових до загальнообов'язково!

го державного пенсійного страхування джерел пенсій!

них виплат;

2) забезпечення учасникам вищого рівня життя при

досягненні пенсійного віку;

3) створення правової бази для фінансових посеред!

ників в сфері недержавного пенсійного забезпечення;

4) забезпечення формування довгострокових дже!

рел інвестиційних ресурсів;

5) створення умови для додаткового стимулювання

розвитку ринку капіталів, здешевлення кредитів та

підвищення ліквідності фондового ринку;

 6) адаптації апробованих у світовій практиці прин!

ципів та механізмів.

Результати аналізу трактування поняття "недержав!

ний пенсійний фонд (НПФ)" надали змогу визначити

його як юридичну особу, яка функціонує на основі прин!

ципів неприбутковості, накопичення, фінансового захи!

сту, інвестування, самоокупності та функціонує у відпо!

відності до чинного законодавства і укладених пенсій!

них контрактів. Завданнями діяльності НПФ є: збір та

акумулювання пенсійних внесків; інвестиційна діяльність

задля збереження та збільшення пенсійних активів;

здійснення пенсійних виплат.

Створення ефективної системи недержавного пен!

сійного забезпечення можливо за умови стимулювання

добровільних пенсійних накопичень через систему опо!

даткування. Застосування пільгових механізмів оподат!

кування незначно сприяє створенню поточних бюджет!

них надходжень, однак в довгостроковому знижує пен!

сійне навантаження на бюджетну систему, виводить на!

копичення громадян у інвестиційно спроможні фонди

фінансування реального сектору економіки, що у по!

дальшому збільшує ВВП [2; 3].

На основі узагальнення теоретичних та практичних

досліджень встановлено, що схема недержавного пен!

сійного забезпечення має пільговий режим оподатку!

вання на всіх етапах її функціонування, однак ці пільги

не мають ознак податкового стимулювання юридичних

осіб, присутня законодавча неузгодженість щодо сис!

теми недержавного пенсійного забезпечення та наяв!

ною пенсійною реформою, а також системою довгост!

рокового страхування життя.

Функціонування системи пенсійного забезпечення

в Україні характеризується: неефективністю держав!

ної пенсійної системи; складною демографічною си!

туацією, низьким рівнем заробітної плати, обмежені!

стю бюджетних коштів для вирішення соціальних пи!

тань. До закономірностей активізації інвестиційної

діяльності недержавних пенсійних фондів України на!

лежать:

1) підвищення ефективності диверсифікації інвес!

тиційного портфелю пенсійних фондів за рахунок інве!

стування в цінні папери іноземних емітентів, які є над!

ійними та прибутковими на міжнародному фондовому

ринку. Згідно з чинним законодавством недержавні

пенсійні фонди України можуть інвестувати в цінні па!

пери іноземних емітентів не більше ніж 20% загальної

вартості пенсійних активів;

2) покращення контролю та нагляду за інвестицій!

ною діяльністю недержавних пенсійних фондів, оскіль!

ки в Україні застосовується найменш ефективний та

витратний підхід до нагляду. Вважаємо, що доцільним

є переорієнтація на застосування нагляду за інвести!

ційною діяльністю недержавних пенсійних фондів на ос!

нові упередження та запобігання інвестиційних ризиків;

3) зниження рівня податкового тягара.

З метою забезпечення розвитку системи недержав!

ного пенсійного забезпечення і захисту пенсійних

коштів, необхідно створити єдині "правила гри" для всіх

організацій ринку недержавного пенсійного забезпечен!

ня, включаючи недержавні пенсійні фонди, страхові

компанії і банки. Для досягнення цієї мети рекомен!

дується внести зміни до Законів України:
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— "Про недержавне пенсійне забезпечення", чітко

визначивши, що страхові компанії можуть брати участь

на етапі накопичення недержавних пенсій виключно

шляхом створення і реєстрації окремої юридичної осо!

би — недержавного пенсійного фонду, а також шляхом

залучення адміністратора, компанії з управління акти!

вами та зберігача;

— "Про страхування", передбачивши, що компанії

із страхування життя можуть здійснювати недержавне

пенсійне забезпечення лише відповідно до Закону Ук!

раїни "Про недержавне пенсійне забезпечення" [4].

Формою економічних взаємовідносин між НПФ та

учасниками визначено пенсійний контракт без ототож!

нення його з страховою угодою. Перевагами такого

контракту є те, що з одного боку вкладники як учасни!

ки НПФ мають більш розширені повноваження, в тому

числі в розпорядницькій діяльності коштами, а з друго!

го — права учасників та вкладників строго розмежовані.

Створення ефективно функціонуючих недержавних

пенсійних фондів в Україні означає функціонування

нового механізму пенсійного забезпечення. Значущість

таких фондів визначається їх спроможністю бути суттє!

вим джерелом підтримки соціальних стандартів та од!

ночасно акумулятором внутрішніх інвестиційних ре!

сурсів для прискореного розвитку національної еконо!

міки. Формування пенсійних накопичень учасника НПФ

здійснюється за рахунок надходження пенсійних внес!

ків, отримання інвестиційного прибутку, що збільшує

пенсійні накопичення. За рахунок пенсійних активів НПФ

здійснюються витрати на функціонування НПФ. При

цьому кошти НПФ можна витрачати тільки на покриття

тих витрат.

Важливим питанням є місткість ринку послуг НПФ,

вона не однакова і нині диференційована по містах, рай!

онах, залежить від рівня зайнятості людей, їх віку, еко!

номічного рейтингу району, міста та інших чинників.

Роль представництв НПФ у цих умовах незмінна — ши!

роке залучення до участі у фонді мешканців регіону,

створення передумов для формування обігу пенсійних

коштів.

Створення ефективно функціонуючої та стабільної

системи недержавного пенсійного забезпечення спри!

ятиме активізації процесів детінізації економіки, випла!

ти заробітних плат, притоку капіталів, отриманих внас!

лідок праці закордоном.

Результати аналізу діяльності ринку недержавного

пенсійного забезпечення (табл. 1) виявили позитивну

динаміку розвитку даної системи, зокрема прибуток від

інвестування активів НПФ має тенденцію до зростання.

Порівняно з 2012 р. кількість контрактів з юридич!

ними особами зменшилася на 3,0%, а з фізичними осо!

бами зросла на 0,8%; кількість учасників НПФ значно

збільшилась. Серед учасників НПФ переважну більшість

становили особи віком від 25 до 50 років, а саме 64,5%,

та особи вікової групи від 50 до 60 років, що становили

24,4%. Частка учасників НПФ вікової групи старше 60

років становила 5,7%, вікової групи до 25 років — 5,4%

[1].

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений

строк) збільшившись протягом 2013 року на 19,2%, при

цьому одноразові виплати — на 16,5 %, пенсійні вип!

лати на визначений термін — на 85,6 %.

Встановлено, що неоднозначність діяльності недер!

жаних пенсійних фондів, ідентичність функціонування

Таблиця 1. Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

43

з страховим ринком, породжують необхідність у конк!

ретизації їх завдань, до яких віднесено: збір та акуму!

лювання пенсійних внесків; інвестиційна діяльність зад!

ля збереження та збільшення пенсійних активів;

здійснення пенсійних виплат. Схема недержавного пен!

сійного забезпечення повинна мати пільговий режим

оподаткування на всіх етапах функціонування, що у дов!

гостроковому плані знижує пенсійне навантаження на

бюджетну систему, виводить накопичення громадян у

інвестиційно спроможні фонди фінансування реально!

го сектору економіки.

Результати аналізу свідчать про неефективний

розподіл фінансових ресурсів серед інструментів

інвестиційного ринку, де найбільша концентрація

фінансових ресурсів зосереджена на депозитних ра!

хунках банківських установах, хоча могла б бути спря!

мована в більш прибуткові джерела відтворення

коштів.

Порівнюючи діяльність банків, страхових компаній

та НПФ, останній повністю розподіляє інвестиційний

дохід між учасниками та захищений від банкрутства че!

рез процедуру державного нагляду та контролю; вне!

ски можуть здійснюватися невеликими періодичними

платежами та за деяких обставин допускається їх тим!

часове припинення; мінімізує ризики за допомогою ди!

версифікації.

Важливим питання функціонування НПФ є фор!

мування системи запобігання та мінімізації ризиків,

до яких належать: ризики невірної оцінки вартості ак!

тивів внаслідок можливості маніпулювання цінами або

відсутністю операцій за неліквідним цінним папером

і, відповідно, застарілими котируваннями; ризики не!

цільової діяльності у зв'язку з можливістю інвестуван!

ня в активи пов'язаних осіб засновників; ризики низь!

кої ліквідності та високої волатильності фондового

ринку на фоні нерозвинутого ринку державних цінних

паперів; ризиками непрозорої конкуренції з боку

впровадження державою пенсійних схем для праців!

ників бюджетної сфери, зокрема центрального бан!

ку, а також впровадженням квазіпенсійних продуктів

страховими компаніями та банками; функціонування

пенсійних схем, які використовують неконкурентні

переваги і містять додаткові моральні та фінансові

ризики; неоднозначність законодавчої бази щодо

участі на етапі накопичення страхових компаній та

банків.

ВИСНОВКИ
З'ясовано, що система недержавного пенсійного

забезпечення в Україні має тенденції щодо збільшен!

ня учасників в секторі фізичних осіб, однак зменшен!

ня юридичних, а також зростання обсягів активів пен!

сійних фондів у загальному. Результати структурного

аналізу свідчать про неефективний розподіл фінансо!

вих ресурсів серед інструментів інвестиційного ринку,

де найбільша їх концентрація зосереджена на депозит!

них рахунках банківських установах, хоча могла б бути

спрямована в більш прибуткові джерела відтворення

коштів.

На основі дослідження іноземного досвіду запро!

вадження та функціонування накопичувальних пенс!

ійних фондів у реальному секторі економіки запро!

поновано положення змісту та активізації інвестицій!

ної діяльності інститутів системи недержавного пен!

сійного забезпечення, що передбачає створення не!

автономних недержавних фондів з державними га!

рантіями, де активи юридично не відокремлені від

вкладника.

Система упередження та мінімізації ризиків діяль!

ності недержавних пенсійних фондів має грунтуватись

на єдиних принципах здійснення недержавного пенсій!

ного забезпечення, шляхом трансформації пенсійних

схем, які не відповідають вимогам діючого законодав!

ства з дольовою участю учасників, забезпечення дер!

жаних гарантій нівелювання банкрутства, впровадженні

заходів контролю та нагляду, в тому числі щодо інвес!

тиційної діяльності.

Для оцінювання перспектив активізації діяльності

інституцій в системі недержавного пенсійного забез!

печення, обсягів інвестиційних ресурсів, акумульова!

них за рахунок пенсійних внесків доцільним є застосу!

вання методу прогнозування активів недержавних пен!

сійних фондів України, а також сценарного аналізу

динаміки, що надасть змогу виявити стійку модель роз!

витку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страховий ринок під впливом сучасних тенденцій попри

кризові процеси прагне до розширення, освоєння нових

страхових продуктів. У цьому контексті слід відмітити ве!

ликі можливості співпраці страхового ринку (страхових ком!

паній) з туристичною галуззю. Співпраця і взаємне проник!

нення страхового і туристичного ринків дозволяє отримати

додаткові переваги, тим паче, що такі партнерські зв'язки в

деякій мірі продиктовані міжнародними економічними тен!

денціями. В умовах збільшення кількості подорожуючих у

світі та розширення асортименту страхових продуктів, тен!

денція збільшення взаємозалежності між страхуванням та

туризмом веде до збільшення кількості укладених договорів

страхування та відповідно до росту страхових сум і доходів

від страхової діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні питання інтеграції як економіч!

ного явища в контексті світового економічного розвитку

були досліджені в працях видатних зарубіжних вчених: Б.Ба!

ласса, Дж.Вайнера, М. Кордена, Дж.Міда, М. Мендеса та ін.

Дослідженню даної проблематики присвячено багато праць

УДК 368:338.487
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НАУКОВО?МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД
ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ІНТЕГРАЦІЇ
СТРАХОВОГО І ТУРИСТИЧНОГО РИНКІВ

D. Abramitova,
teaching assistant of the International economy department,
Ukrainian Academy Of Banking Of The National Bank Of Ukraine, Sumy

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE LEVEL OF INTEGRATION
OF INSURANCE AND TOURISM MARKETS

Страхові компанії в сучасних економічних умовах знаходяться в пошуку нових ринків збуту та
акцентують свою увагу на розширенні лінійки страхових продуктів. У статті досліджено місце
страхових компаній на туристичному ринку, проаналізовано сучасний стан розвитку туристич�
ного страхування. Визначено взаємозв'язок між збільшенням туристичних потоків та дохідні�
стю страхових компаній на прикладі України, Франції, Китаю та США, що дає змогу виважено
підійти до питання інтеграційної взаємодії страхового та туристичного ринків.

Insurance companies in the current economic conditions are in the search of new outlets and
focused on expanding the range of insurance products. This article explores the place of insurance
in the tourism market, analyzes the current state of travel insurance. Correlation between the increase
of tourist flows and profitability of insurance companies in the case of Ukraine, France, China and
the United States, allowing balanced approach to the issue of integration interaction insurance and
travel markets.

Ключові слова: страхування, страховий ринок, туристичні послуги, туризм, туристична галузь, інтег#

рація, страхова компанія.

Key words: insurance, insurance market, tourist services, tourism, tourist industry, integration, insurance
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Ю. Пахомова, В. Сіденка, П. Буряк, З. Варналій, Т. Циган!

кової, Є. Авдокушина та інших.

Серед науковців, що займалися вивченням питання стра!

хування у сфері туризму можна виокремити праці таких за!

рубіжних вчених: Е. Браун, К. Райан, У. Родні, У. Картрайт

та ін. Розвиток туристичного страхування є колом наукових

інтересів таких вітчизняних фахівців: Козьменко О.В., Во!

лошина Н.І., Гвозденко А.А., Пузакова Є.П., Внукова Н.М,
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Разом з тим, у проаналізовані наукові роботи потребу!

ють деталізації у вивченні питання співпраці інтеграційних

взаємозв'язків між страховим та туристичним ринком. У

вітчизняній науковій літературі практично не використо!

вується поняття туристичного страхування, як окремого виду

діяльності страхових компаній.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Беззаперечним фактом є те, що туристична діяльність

за своєю економічною природою характеризується високим

ступенем ризикованості, а тому ефективне функціонування

організацій, що спеціалізуються на туризмі неможливе без

страхування. Фінансові перспективи страхових компаній від
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співпраці із туристичними компаніями з точки зору прибут!

ковості та економічної доцільності потребують деталізації

та більш глибокого аналізу, і тому дослідження їх діяльності

на туристичному ринку є вельми актуальним.

МЕТА СТАТТІ
Розв'язання проблеми буде здійснено шляхом аналізу

показників страхового та туристичного ринків України,

Франції, Китаю та США і застосування методу структурно!

го аналізу для надання якісної інтерпретації рівня інтеграції

ринків, що аналізуються.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для оцінки рівня співпраці, взаємопроникнення двох

неоднорідних ринків в межах однієї країни слід здійснити

спробу застосувати поняття інтеграції. Наведемо декілька

визначень, при цьому для прикладу розглянемо підходи до

визначення базисів страхової інтеграції. Даний вибір об!

грунтований саме тією обставиною, що мова йде про інтег!

раційні процеси саме структур з різних галузей економі!

ки.

Для порівняння звернемось до роботи С.М. Козьменко,

К.В. Багмет, присвяченої теоретичному підгрунтю банківсь!

ко!страхової інтеграції [10]. У вказаній статті пропонується

розглядати інтеграцію з декількох точок зору використову!

ючи один з таких підходів: організаційний; ресурсний; фун!

кціональний; результатний.

Цілям нашого дослідження найбільш відповідає функ!

ціональний підхід, в якому враховується існуюча спільність

виконуваних функцій, інтересів та взаємовигідність відно!

син. У нашому випадку це відносини страхових компаній і

туристичних фірм або окремих туристів.

Інтеграційна взаємодія компаній з двох секторів еконо!

міки дозволяє її учасникам вирішувати різні економічні та

соціальні завдання, розробляти і реалізовувати нові мето!

ди і технології роботи та забезпечувати таким чином

стабільність соціально!економічного середовища.

Далі розглянемо питання функціональної інтеграції, але

не окремих компаній, а ринків — страхового і туристичних

послуг.

У рамках даного дослідження під рівнем інтеграції ро!

зуміється ступінь залучення страхового та туристичного

ринків до фінансової взаємодії в рамках глобальних інтег!

ральних процесів. Розрахунок рівня інтеграції відбувався за

допомогою математичних моделей, що широко використо!

вуються в економіко!математичному аналізі, у декілька

етапів. Зазначимо, що в рамках даної статті під оцінкою рівня

інтеграції розуміється визначення ступеню економічної взає!

модії страхового та туристичного ринків за рахунок ство!

рення спільного ринку туристичного страхування за допо!

могою економіко!статистичних моделей.

Для вирішення поставленої

задачі, а саме визначення рівня

інтеграції страхового та турис!

тичного ринків було вирішено

використовувати математичні

моделі, які призначені для дос!

лідження економічної пробле!

ми.

Побудова економіко!мате!

матичної моделі оцінки рівня

інтеграції потребує формування

вхідного масиву даних, тож

було вирішено проаналізувати

всі можливі статистичні данні,

що прямо або опосередковано

впливають на страховий та на

туристичний ринки.

Треба зазначити, що врахо!

вуючи умову того, що два аналізованих ринки мають різну

структуру, набір показників має різнорідний характер, але

за допомогою відносних показників, можна урівняти еко!

номічне значення отриманих результатів.

Оскільки темою даної статті було визначено аналіз взає!

модії страхового та туристичного ринків, то було вирішено

використовувати всі можливі статистичні данні, що мають

пряме або опосередковане відношення до аналізованих

ринків. З цього приводу сукупний набір показників має в

своєму складі показники прямого характеру, тобто ті, що

були отримані безпосереднім підрахунком даних статистич!

ного спостереження або розрахунковим шляхом та показ!

ники відносного характеру або ті, що були отримані в ре!

зультаті співвідношення двох абсолютних показників. Тому

по відношенню до абсолютних показників відносні показ!

ники є вторинними. Використання показників прямого та

відносного характеру дає можливість більш ефективно та

глибоко дослідити інтегральні процеси між ринками, що ана!

лізуються.

Отже, для оцінки рівня інтеграції страхового і туристич!

ного ринків на першому етапі було зібрано 20 показників,

що мають вплив на розвиток туристичного та страхового

ринків, статистичні данні по кожному показнику аналізува!

лися в період з 2000 по 2013 роки.

Всі статистичні данні, що були отримані за тринадцять

років мають неоднорідний характер, оскільки в статті анал!

ізуються два різних за своєю структурою ринки та показни!

ки, що мають абсолютний та відносний характер, а для по!

дальшого аналізу економічних закономірностей важливо

згрупувати данні у відповідності із певними критеріями,

отже, було вирішено сформувати дані у три групи показ!

ників:

1. Показники страхового ринку та деякі макроеко!

номічні та демографічні показники.

2. Показники туристичного ринку.

3. Показники туристичного та страхового ринку, що

мають відносний характер.

При формуванні економічної задачі виникла ідея до фак!

торних ознак, які мають абсолютне значення та факторних

ознак, які мають відносне значення. Тому було вирішено до!

дати до третьої групи показники відношення абсолютних по!

казників страхового ринку до макроекономічного показни!

ка — ВВП та отримати додаткові відносні показники.

На другому етапі проводиться нормалізація показників

в рамках структурного аналізу для того, щоб урівняти зна!

чення абсолютних та відносних показників. Нормалізація по!

казників проводилась за допомогою метода Севіджа, всі ве!

личини були нормалізовані в діапазоні від 0 до 1, оскільки

так прийнято нормалізувати дані в науково!математичному

просторі. З усього ряду відомих нормалізацій були вибрані

ті, що дали найкращий результат. Структурний аналіз яск!

Таблиця 1. Визначення поняття "інтеграція"

Автор Визначення
Канхерт Ф. (Kanhert F.) 
[5] 

Фінансова інтеграція – узагальнюючий процес пошуку найбільш 
ефективної організаційно-функціональної та керуючої структури в умовах 
еволюції фінансових відносин 

Драгхі М. (Draghi M.) [1] Фінансова інтеграція – зосередження, концентрація повноважень в руках 
вищих адміністративних або виконуючих робітників двох чи більше 
фінансових посередників з метою взаємної вигоди: зменшення 
конкуренції, зниження витрат, забезпечення більшої частки ринку 

Джонстон Дж.  
(Johnston J.) [5] 

Інтеграція – процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу 
сфер діяльності між фінансовими посередниками 

Альошин М. [8] Інтеграція – це організаційно-економічне злиття двох або більше 
елементів в єдине ціле за якого з'являється нова якість 

Рибалкін В. [9] Інтеграція – це об'єднання економічних суб'єктів з метою оптимізації 
поточної діяльності, інвестування у виробництво, і, в остаточному 
підсумку, підвищення ефективності взаємодії інтегрованих суб'єктів 

Райзберг Б.А. [11] Інтеграція – процес розвитку, результатом якого є досягнення єдності та 
цілісності всередині системи, заснованої на взаємодії окремих 
спеціалізованих елементів 
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раво ілюструє співвідношення взаємозалежних економічних

шляхів, кожен з яких може описуватись великим набором

пояснюючих змінних і за допомогою поточного апарату ста!

тистики ми може з'ясовувати кількісну залежність різних

сфер чи підмножин економічного простору.

На третьому етапі відбувається визначення кількісної

оцінки узагальнюючої характеристики туристичного та стра!

хового ринків.

Основною задачею застосування математичного інстру!

ментарію є вибір найкращої моделі, яка описує поставлену

економічну проблему або задачу. Підходи можуть бути дуже

різними: від використання регресійного аналізу, (особливо

коли мова йде про часові ряди) до лінійних та нелінійних мо!

делей, моделей з лагами, з включенням кількісних та якісних

змінних, абсолютних та відносних. Розглянемо наступний ал!

горитм: сформовано показники та побудовано лінійну модель;

Етап 1. 
Формування вхідного інформаційного масиву даних 

Показники характеристики 
страхового ринку 

8,1

2013,2000,

=

=

i

pk pi  

Показники характеристики ринку 
послуг страхування туризму 

15,9

2013,2000,

=

=

i

pk pi  

Показники характеристики 
туристичного ринку 

20,16

2013,2000
,

=

=

i

pk pi  

Показники орієнтовані на страховий ринок 

15,11,9, =ik pi
 

Показники орієнтовані на туристичний ринок 

10,9, =ik pi
 

Етап 2. 
Нормалізація показників характеристики рівня інтегрованості туристичного і страхового ринків 

(ІТСР)

Показники з додатнім інгредієнтом (збільшення яких 
підвищує рівень ІТСР)  - Природня нормалізація 

{ }
{ } { }

15,9
minmax

min

=

−

−
=

i

kk
kkn

pippip

pippi
pi  

Показники з від’ємним інгредієнтом (збільшення 
яких зменшує рівень ІТСР) - Нормалізація Севіджа 

{ }
{ } { }

20,16,8,1
minmax

max

=

−

−
=

i

kk
kkn

pippip

pipip
pi  

Етап 3. 
Визначення кількісної оцінки узагальненої характеристики страхового та туристичного ринку у 

взаємозв’язку із ринком послуг страхування туризму

Узагальнюючий показник характеристики страхового 
ринку у взаємозв’язку з ринком послуг страхування 

туризму 

Узагальнюючий показник характеристики 
туристичного ринку у взаємозв’язку з ринком 

послуг страхування туризму 

Етап 3.1. 
Визначення лагів затримки показників характеристики досліджуваних узагальнюючих показників за 

допомогою авторегресійного аналізу

Рис. 1. Етапи економетричної моделі оцінки рівня інтеграції страхового і туристичного ринків
(Етап 1 — 3.1)
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додано до абсолютних показників похідні; проведено норма!

лізацію; розглянуто лаги по кожному показнику з різним кро!

ком лагу для поліпшення якості моделі. Нормалізацію здійсне!

но методом підбору, тобто кращі лаги було вибрано за допо!

могою корелограми, яка була побудована для всіх показників.

Представимо етапи здійснення оцінки рівня інтеграції між дво!

ма аналізованими ринками у вигляді рисунку 1, 2.

Важливого значення набувають етапи 3.3 — графічна

інтерпретація узагальнюючої характеристики страхового і

туристичного ринків України та етап 4 — визначення рівня

інтеграції через інтегральну суму площин отриманих фігур

(фігури, що створюють страховий та туристичний ринок в

точках, в яких перетинаються), оскільки за основною ідеєю

запропонованої моделі визначення загального рівня взає!

 

низький середній високий  

;  ;  

Етап 3.2. 
Визначення рівня узагальнюючого показника

Страхового ринку у взаємозв’язку із ринком туристичного страхування 

Туристичного ринку у взаємозв’язку із ринком туристичного страхування 

 

Етап 3.3. 
Графічна інтерпретація рівня інтегрованості туристичного і страхового ринку 

Етап 3.4. 
Апроксимація залежності узагальнюючого показника STS від часового фактору 

 

Етап 4. 
Розрахунок рівня інтегрованості туристичного і страхового ринків 

Етап 5. 
Якісна інтерпретація рівня інтегрованості туристичного і страхового ринків 

Рис. 2. Етап 3.2. — 5
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мопроникнення ринків відбувається за допомогою

сумування отриманих площин точок перетину

страхового та туристичного ринку. Таким чином,

можна отримати середнє значення інтегрального

показника взаємопроникнення страхового та ту!

ристичного ринків.

У результаті проведених розрахунків отриму!

ємо рівень інтеграції страхового і туристичного

ринків України.

ВИСНОВКИ
Таким чином, Україна продемонструвала позитивну

оцінку рівня інтеграції страхового та туристичного ринків,

як для країни, що перебуває в стані перехідного періоду,

що відображається на всіх сферах економіки та добробуту

населення.

Отже, можна стверджувати, що питання посилення рівня

інтеграції між двома ринками є важливим для економіки

країни, оскільки приймає участь в забезпеченні суспільного

відтворення, а також залучає до взаємодії одразу два сек!

тори, таким чином, стимулює їх до розвитку.

При розрахунку рівня інтеграції було запропоновано

використовувати уніфіковану математичну градацію у

відсотках від нуля до ста. При максимальному рівні інтег!

рації у 100%, будемо вважати, що це одиниця, то рівень

інтегрованості між страховим та туристичним ринками в Ук!

раїні має середнє значення 7,39%.

Аналізуючи данні таблиці 2, можна стверджувати, що

найвищий рівень інтеграції за кількісною оцінкою в Україні

між страховим та туристичним ринками відбувався в період

з 2010 по 2012 роки, найменьший — у 2008 році. За 2013

рік рівень інтеграції знизився до рівня 2009 року на 0,03%.

Результати такого зниження показника рівня інтегрованості

супроводжуються рядом економічних факторів, таких як

зниження ВВП, зменшенням індексу інвестиційної приваб!

ливості країни, скорочення об'єму промислового виробниц!

тва та зменшенням активів страхових компаній [2; 3; 6; 7].
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Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Страховий 
ринок 0,62 0,57 0,51 0,45 0,49 0,53 0,54 
Туристичний 
ринок 0,58 0,56 0,54 0,51 0,46 0,49 0,57 
Рівень 
інтеграції 0,04 0,02 0,03 0,06 0,06 0,06 0,03 

Таблиця 2. Рівень інтеграції та України
з 2007 по 2013 рр.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальними завданнями сучасних підприємств

будь!якого профілю є підвищення ефективності гос!

подарської діяльності та покращення управління. У

подібній ситуації всі проблеми, які охарактеризовані

в дослідницьких роботах в області теорії і практики

управління, мають першочергове значення. Серед них

нестача кваліфікованих кадрів, високі витрати, не!

стабільність зовнішнього середовища. Крім того, по!

силення конкурентної боротьби вимагає кращої

якості продукції, розширення інновацій. Світова рин!

кова ситуація передбачає також увагу до глобально!

го становища, гнучкість і здатність радикально зміни!

ти систему господарювання. Вітчизняна та зарубіж!

на практика господарювання показує, що вирішення

цих та подібних їм завдань можливе лише в разі роз!

виненого і ефективного стратегічного управління. У

УДК 658

О. В. Ставицький,
асистент кафедри фандрайзингу та логістики,
Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОЦІНКА ТА КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Stavytskyi,
asistant, Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

EVALUATION AND CONTROL IN STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM

У статті розглянуто актуальну проблему для економічної діяльності підприємств — застосу�
вання оцінки та контролю в стратегічному управлінні. Представлено огляд вивчення проблеми
розвитку та вдосконалення систем оцінки і контролю та класифікація їх інструментів. Розгля�
нуто теоретичні основи контролю і оцінки як інструментів управління витратами та запропоно�
вано прикладні аспекти їхнього застосування в практиці роботи вітчизняних промислових
підприємств.

The article is burning issue for the economic activity of enterprises — application assessment and
control in strategic management. A survey study of problems of development and improvement of
monitoring and evaluation and classification of instruments. The theoretical bases of monitoring and
evaluation tools as cost management and offered practical aspects of their application in practice of
the domestic industry.

Ключові слова: ефективність, оцінка стратегії, стратегічне управління, стратегічний контроль, стра#

тегія, управлінське рішення.

Key words: effectiveness, assessment strategies, strategic management, strategic control, strategy, mana#

gement decision.

сучасній економіці на визначення стратегії підприєм!

ства здійснює вплив великий комплекс чинників, а їх

взаємодія носить специфічний характер для кожної

галузі і кожного підприємства, до того ж змінюючись

у часі.

Рішення, прийняті в результаті планування, в про!

цесі свого виконання вимагають оцінки і корегування в

залежності від зміни умов. Контроль і оцінка виконан!

ня рішення є основою якісного регулювання виконання

планів розвитку підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико!методологічною базою дослідження ста!

ли розробки та висновки вітчизняних, а також закор!

донних авторів, присвячені різним аспектам оцінки

ефективності реалізації стратегій.
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Проблеми стратегічного управління досліджуються

в роботах таких науковців, як: М. Потер, А.А. Томсон,

А.Дж. Стрікленд, І. Ансофф, Д.П. Нортон, Р.С. Каплан,

М. Веттер, С. Штерн, В.С. Єфремов, О.С. Віханський та

ін.

Проблеми підтримки прийняття рішень, аспекти

інженерії знань, проектування інформаційних систем

розглядалися в дослідженнях таких вчених, як В.М. Коз!

лов, С.В. Смирнов, Е.В. Попов, В.Ф. Хорошевський,

Ю.В. Тельнов, Б.Г. Ільясов, В.В. Миронов, Н.І. Юсупова,

В.Є. Гвоздьов.

Результати наукових робіт вищеперерахованих дос!

лідників створюють необхідну базу для вдосконалення

методології стратегічного управління. До числа мало!

досліджених належать такі питання: методичні забез!

печення оцінки та контролю ефективності реалізації

стратегій, встановлення взаємозв'язків між процесами

моніторингу та оцінки планових показників, аналіз

різних видів і критеріїв ефективності. Недостатня тео!

ретична та методична розробка даної проблематики, її

актуальність і практична значимість визначили вибір

теми досліджень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення теоретичних основ

оцінки та контролю ефективності стратегічного управ!

ління, а також мета встановити основні поняття та ета!

пи розвитку оцінки і контролю; узагальнити зарубіжний

досвід і вітчизняну практику формування критеріїв

ефективності; вивчити понятійно!категоріальний апарат

"ефективності" в стратегічному управлінні. Дослідити

особливості впровадження алгоритмічної моделі оцін!

ки та контролю ефективності реалізації стратегії. Ви!

значити перспективи та підготувати рекомендації щодо

практичного застосування розроблених методичних

аспектів оцінки та контролю ефективності реалізації

стратегії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У даний час актуальною є проблема забезпечення

погодження та оцінки ефективності стратегії на всіх

рівнях управління. Оцінка ефективності стратегій за

розробленими методиками і критеріями дуже усклад!

нена. У зв'язку з формуванням сучасної системи стра!

тегічного управління з'явилася потреба розробки нау!

ково!обгрунтованого методичного інструментарію оці!

нки.

Важливість досліджень визначається складністю

методики оцінки як об'єкта управління, а також цінністю

отриманих результатів для успішного економічного роз!

витку підприємства. Оцінка ефективності реалізації

стратегії дозволить визначити:

— ступінь досягнення поставлених цілей розвитку

підприємства;

— основу для формування рейтингів оцінок на базі

порівнянь;

— способи підвищення ефективності виконання

стратегії;

— вплив вжитих заходів на динаміку розвитку ме!

тодологи оцінки;

— рівень взаємодії ключових зацікавлених сто!

рін.

На окремих підприємствах розробляються при!

ватні методики оцінки результативності виконання

стратегічних планів, які не є універсальними і широ!

ко застосованими на інших підприємствах. Цей факт

пояснюють різні причини, а саме: брак необхідної

статистичної інформації, кадрові проблеми, високі

фінансові та тимчасові витрати на впровадження ме!

тодик. Відсутність діагностики ефективності, при!

зводить до суб'єктивного контролю за виконанням

стратегічної ініціативи, що тягне за собою збільшен!

ня ризиків невиконання запланованих заходів та

прийнятих рішень, а також підвищення ступеня "фор!

мальності" подібних заходів. Єдиної методології та

інструментарію оцінки ефективності стратегій в

нашій країні не існує. Виникає об'єктивна не!

обхідність наукового дослідження і розробки базо!

вих методичних основ, впровадження яких дозво!

лить проводити порівняння й удосконалювати ефек!

тивність стратегічного управління на місцях. Наукові

дослідження з даної проблематики сприятимуть ви!

рішенню сучасних практичних завдань з оцінки ефек!

тивності на основі отриманих нових положень, роз!

роблених методичних аспектів та рекомендацій що!

до їх застосування.

У дослідженнях, присвячених оцінці ефективності

реалізації стратегії розвитку підприємства, на жаль, не

враховується специфіка впливу інноваційного фактора

розвитку економіки. Якщо вважати стратегію всебічним,

детальним і комплексним планом, направленим на до!

сягнення мети (концепція М. Мескона) [3, c. 38], то ефек!

тивною реалізацією стратегії можна вважати відповід!

ність отриманих результатів поставлених стратегічній

меті. Історичний розвиток інструментарію оцінки ре!

зультативності планування прийнято розділяти на 4 ос!

новних етапи, що відрізняються завданнями та роллю в

реалізації прийнятих заходів соціально!економічного

характеру:

— 1960—1970 рр. — визначення соціальної та

підсумкової ефективності програм;

— 1970—1980 рр. — моніторинг витрат, скорочен!

ня бюджетних витрат;

— 1990—2000 рр. — розвиток політичного моніто!

рингу, аутсорсингу та оцінки в рамках реформ управлі!

ння державним сектором;

— 2000—2015 рр. — просування отриманих підсум!

ків оцінки в зовнішнє середовище і впровадження но!

вих видів оцінки.

Вітчизняні дослідження в області ефективності

стратегічного менеджменту почалися порівняно недав!

но, об'єктивно вони були викликані становленням рин!

кових відносин в економіці країни і зміною ролі окре!

мого суб'єкта господарювання. Найбільш поширени!

ми документами стратегічного планування є стратегії і

програми довгострокового економічного розвитку.

Оцінка ефективності стратегії, як і сама її розробка, в

даний час залишається слабкою стороною в системі

управління підприємством. Проведення оцінки можли!

во на різних етапах реалізації стратегічної ініціативи,

що визначається динамічністю параметрів стратегії з

точки зору результатів. Грунтуючись на міжнародній

практиці, рекомендується застосовувати 3 групи ре!

зультуючих показників (мікро!результати, макро!ре!
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зультати і результати впливу) і 4 види оцінки (попере!

дня, проміжна, підсумкова і постфактум). З метою

здійснення наскрізного моніторингу автором сформо!

вана логічна схема взаємозв'язку результуючих показ!

ників і основних видів оцінки залежно від періоду її

проведення. На підставі практичного досвіду, всебічно!

го аналізу проблем і взаємозв'язку моніторингу та оц!

інки стратегій виявлена необхідність розгляду даних

процесів в інтеграційному процесі. Головна відмінність

оцінки ефективності від моніторингу полягає в тому,

що вона є незалежним процесом, будується в більш

строгому порядку, базується на "глибинному" аналізі

дій з реалізації та формуванню результатів, чіткому

плані і методах. Кожен рівень індикаторів моніторин!

гу може стати джерелом інформації для подальшого

рівня оцінки, при цьому доцільно виявлення тенденцій

і прогалин у статистичній інформації на місцевому рівні.

З метою оцінки результатів реалізації стратегії важли!

во чітко структурувати область наукових досліджень,

в якій розглядається прояв поняття "ефективність". На

різних історичних етапах розвитку економічної теорії

дана категорія постійно розвивалася, змінювався її

зміст, корегувалася сутність і зростало число її видів.

В економічній літературі ефективність розуміють як

співвідношення витрат до результатів зазнавало пев!

них змін у бік розгляду не тільки самого ефекту від

діяльності, а й умов, за яких він досягнутий. За підсум!

ками узагальнення існуючих теоретичних підходів до

сутності категорії "ефективність" було системати!

зовано основні види даного поняття в економіці по 11

ознакам класифікації: за наслідками отриманих ре!

зультатів; по цілі визначення; по типу середовища та

можливостей; за ступенем збільшення ефекту; за умо!

вами оцінювання; по тимчасовому періоду оцінки; за

рівнем оцінювання; по можливості кількісної оцінки;

за видами господарської діяльності та за критеріями

ефективності.

При розгляді поняття "ефективність реалізації

стратегії розвитку" доцільно спиратися на більш ши!

рокі категорії, досліджені в межах економічної теорії

та методології стратегічного управління. У сфері

стратегічного управління найбільше значення мають

наступні ознаки класифікації та відповідні їм різнови!

ди ефективності:

1. За наслідками отриманих результатів розрі!

зняють види: економічна (загальноекономічна), соц!

іальна, соціально!економічна, комерційна (фінансо!

ва), бюджетна, організаційна (функціональна), струк!

турна, інноваційна, екологічна, технологічна ефек!

тивність.

2. За критеріями ефективності розрізняють види: ре!

зультативність, прибутковість, продуктивність, дієвість,

економічність, якість, надійність, оптимальність, стій!

кість, інноваційність, інтенсивність.

3. За типом середовища і можливостей розрізняють

внутрішню і зовнішню ефективність.

4. У напрямі оцінки розрізняють такі види ефектив!

ності: по реалізації стратегії; стратегії в цілому; меха!

нізмів реалізації стратегії; стратегії для основних об'єк!

тів; реалізації стратегії.

Отже, рішення прийняті в результаті планування,

в процесі свого виконання вимагають оцінки і корек!

тування в залежності від зміни умов. Контроль вико!

нання і оцінка виконання рішення є основою якісно!

го регулювання виконання планів. У реальних умовах

функціонування підприємства, оцінка ступеню вико!

нання стратегії та контроль за виконанням, взаємо!

пов'язані між собою на всьому етапі стратегічного

управління.

Таким чином, основна мета контролю — це недопу!

щення помилок та їх виправлення, та протидія їх появі у

майбутньому [7, с. 24]. Після ознайомлення наукової

літератури на дану тематику можна зробити висновки

про те, що деякі автори не розглядали це питання, реш!

та розглядали його через призму контролю [8, с. 4],

орбіту його використання [4, с. 8] чи через внутрішню

структуру [5, с. 34]. Частина науковців описують конт!

роль як складову частину в системі управління підприє!

мством, яка дає можливість для прийняття оптимальних

управлінських рішень [2, с. 5].

Потреба у декомпозиції контролю та налагод!

ження ефективної роботи на підприємстві, призве!

ло до інтегрування в одну систему низки управлі!

нських функцій а саме: керівництво, звітність, кон!

троль, план. Отримана система почала називатись

"контролінг" і розглядається деякими авторами як

альтернатива традиційній системі контролю [1, c.

425].

М
ет
од
и 
ко
нт
ро
лі
нг
у 

Контролінг Інструменти

О
пе
ра
ти
вн
ий

  Функціонально-вартісний аналіз, інструментарій логістики, АВС (XYZ)-аналіз, 
аналіз беззбитковості (CVP-аналіз), розрахунок сум покриття, аналіз завантаження 
потужностей, аналіз вузьких місць, аналіз об’ємів замовлень, оперативна діагностика 
фінансово-господарській діяльності підприємства, бюджетування, 
внутрішньовиробнича раціоналізація, аналіз витрат по центрах відповідальності, 
аналіз знижок, планування і розрахунок виробничого результату 

С
тр
ат
ег
іч
ни

й 
 Аналіз сильних і слабких сторін підприємства, виникаючих можливостей і загроз 
(SWOT - аналіз), бенчмаркінг, аналіз ринку, облік і аналіз витрат по всіх стадіях 
життєвого циклу продукції, управління за цільовими витратами, функціонально-
вартісною аналіз, аналіз впливу розвитку підприємства на екологічний стан регіону, 
портфельний аналіз, аналіз стратегічних розривів, розробка сценаріїв, інструментарій 
логістики, аналіз потенціалу, управління якістю, аналіз і планування цінності 
капіталу, аналіз конкуренції, система збалансованих показників, аналіз вузьких місць, 
аналіз завантаження потужностей, аналіз рішень «власне виробництво – постачання зі 
сторони», аналіз об’ємів замовлень, аналіз витрат по центрах відповідальності, аналіз 
знижок, аналіз конкурентних сил Портеру, стратегічний аналіз витрат, планування і 
розрахунок виробничого результату, аналіз ризиків, ціноутворення, визначення 
показників ефективності по підрозділам, бюджетування 

Таблиця 1. Інструменти контролінгу в залежності від методології
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Під завданням оперативного контролінгу будемо

розуміти комплекс заходів який допомагає керівництву

прийняття обгрунтованих рішень для виконання запла!

нованих короткострокових цілей, які виражені під виг!

лядом кількісних показників: рентабельність, прибуток

та ліквідність. Завдання стратегічного контролінгу — ко!

ординація функцій стратегічного планування, стратегі!

чного аналізу, контролю за системою інформаційного

забезпечення.

Підсистеми стратегічного та оперативного контролінгу

зарекомендували себе як гнучкий інструмент, за допомо!

гою якого можливо своєчасно відстежувати динаміку змін

ринку, його мінливість, альтернативність прийняття управ!

лінських рішень в даному середовищі, можливість фінан!

сово!економічних загроз. Ці підсистеми дозволяють

підприємству діяти на основі точних економічних розра!

хунків, враховуючи можливі ризики [6, с. 3].

В науковій літературі існує велика кількість поділу

інструментів контролінгу, в таблиці 1 наведено поділ ме!

тодів контролінгу в залежності від методів формалізації

можливих залежностей.

Таким чином, вище було викладено основні інстру!

менти контролінгу. Але в сучасних умовах розвитку під!

приємств росте значення непрожективного (непроектив!

ного) підходу до вирішення поставлених завдань, тоб!

то створення таких умов навколо проблеми, в яких вона

вирішиться без серйозного цілеспрямованого впливу.

Непроективний метод — це інтуїтивні рішення, інно!

ваційні, з частими коригуваннями в реальному масштабі

часу (що передбачає гнучкість). Контроль являє собою

сполучну ланку між системою управління і організацій!

ним та інформаційним забезпеченням конкретної еко!

номічної системи, за допомогою якого можна проводи!

ти оцінку якості виконання стратегії. Практичне засто!

сування інструментів контролю сприяє вдосконаленню

системи управління і підвищенню економічної стійкості

підприємства.

ВИСНОВОК
Сформульовані в роботі теоретичні положення, на!

укові висновки, а також практичні рекомендації, спря!

мовані на досягнення мети дослідження, що складаєть!

ся в розробці методичних аспектів оцінки ефективності

реалізації стратегії, з елементами контролю за нею.

Перспективи подальшого дослідження можуть бути по!

в'язані з доведенням теоретичних напрацювань до рівня

практичного впровадження, що означає розробку по!

вноцінної методики оцінки ефективності реалізації стра!

тегії і контролю в цілях її впровадження на підприєм!

ствах, в тому числі з урахуванням позитивного досвіду

зарубіжних підприємств і передових науково!дослідних

досягнень. При подальшому вдосконаленні науково!

методичного забезпечення необхідно враховувати такі

аспекти, як види галузей, інноваційна орієнтованість

підприємств. Систему оцінки ефективності реалізації

стратегії розвитку та контролю, доцільно модернізува!

ти в напрямках активного впровадження сучасних

інформаційних технологій та аналітичних систем, вико!

ристання сучасного зарубіжного та вітчизняного досві!

ду. Таким чином, існує об'єктивна необхідність продов!

ження вивчення цієї актуальної і багатоаспектної нау!

кової теми.
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Transmission effects of factors over inflationary

processes are determined in response!impulse functions. So,

response!impulse reaction of CPI is significantly higher to
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MODELLING THE INFLATIONARY
PROCESSES. A CASE STUDY OF
AZERBAIJAN: A VECTOR ERROR
CORRECTION MODEL

Мурад Юсифов,
докторант, Бакинский Государственный Университет

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
АЗЕРБАЙДЖАНА: ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК

This study investigates the transmission channels of inflationary processes in Azerbaijan through VECM
model. The results in this study introduce that NEER effects on inflationary processes significantly in the
short run and long run relationship. Additionally money aggregate (M2) impact an increase effects on inflation
in the short run relationship. Results of VECM estimation show that in the short�run and long run M2 effect
on inflation. So, macroeconomic indicator GDP mitigates the inflationary processes pressure in the short
run and long�run. So, in accordance with theory, error correction term is negative sign. It points out the
long�run relation of this model. The lagged values of the CPI influence the volatility of inflation over time with
significant inertia of about 0.45%. Inflation expectations about future price levels significantly influenced
the volatility of inflation. According to the theory, error correction term is negative sign. VECM model estimate
results show that the speed of adjustment of consumer price index to the long�run equilibrium direction is
about 0.18. The sign of error correction term is negative and this is significant. It means that if inflation
exceeds its long�run equilibrium by 1(one) percentage point, e.g. because of temporary shocks, 18percent
of this deviation is adjusted for every month, so that it takes about six months for inflation return to its long�
run steady state.

Это исследование посвящено изучению каналов передачи инфляционных процессов в Азербайд�
жане через VECM модели. Результаты этого исследования показывают, что НЭОК (номинальный эф�
фективный курс) воздействует на инфляционные процессы значительно в краткосрочной и долгосроч�
ной перспективе. Кроме того, денежный агрегат (М2) влияет на увеличение инфляции в краткосроч�
ной перспективе. Результаты оценки VECM показывают, что в краткосрочной и долгосрочной перс�
пективе M2 оказывает влияние на инфляцию. Таким образом, макроэкономический показатель ВВП
снижает влияние инфляционных процессов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Таким об�
разом, в соответствии с теорией, термин исправление ошибок является отрицательным знаком. Это
указывает на долгосрочную взаимосвязь этой модели. Отставание значения ИПЦ влияет на волатиль�
ность инфляции с течением времени со значительной инерцией около 0,45%. Инфляционные ожида�
ния в отношении будущих ценовых уровней существенно повлияли на волатильность инфляции. Со�
гласно теории, срок для исправления ошибок является отрицательным знаком. Результаты оценки
VECM модели показывают, что скорость корректировки индекса потребительских цен в долгосроч�
ной перспективе равновесного состояния примерно равна 0,18. Знак коррекции ошибок в перспек�
тиве отрицательно, и это имеет большое значение. Это означает, что если инфляция превышает дол�
госрочного равновесия на 1 (один) процентный пункт, например, из�за временных потрясений, 18
процентов этого отклонения корректируется для каждого месяца, так что она занимает около шести
месяцев для инфляции при возвращении к своему долгосрочному равновесному состоянию.

Key words: Inflationary process, VECM, cointegration, impulse response function, money aggregate.

the change happened in CPI and NEEM. The response impulse

of CPI to the change in NEEM is observed the growing

tendency up to six periods after change then it goes down.
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Introduction

Whole governments, private sectors and banking

sectors in the world make their decision for the short!

term and long!term posit ion over the macro!

econometric modeling. This modeling enables them to

perceive the processes occurred in the real time. The

economy in the country is subjected various shocks

such as economic policy shocks and behavioral shocks

which influences the national economy and causes

systematical effects. So, it needs to understand the

economic processes that may influence mode of life

and economic growth. The main elements of economic

processes are inflationary processes. So, as a result

of adverse condition in inflationary process every one

can feel the negative effects of this one. In order to

prevent from these adverse c ircumstances it

necessities to model the inflationary processes and

investigate the matters in the short!run and long!run

relationship. Consequently, from here comes the

importance of building VECM model to study the

relationship between key macroeconomic variables and

forecast their behavior regarding economic policy

changes. VECM model enable us to get information

about the short!run and long!run adjustment to the

changes in the variables included to the model through

estimating the parameter measuring the short!run and

long!run term.  As this  model is  dynamic  and

forecasting model, it is useful to predict the changes

in future. Because, economic theory does not provide

sufficient information on the dynamic features of the

relationship between variables.

Determining the determinants of inflationary pro!

cesses those may cause in short!run and long run

period, the speed of adjustment inflation rate to the

long!run equilibrium, transmission channel effects of

the variables explaining impulse response functions are

attempted to investigate in this study. The study aimed

to provide of forecasting inflation by applying Vector

Error Correction Model (VECM) model and investigate

the dynamic property of the model using variance

decomposition and impulse response functions. An

inflation forecast is important in monetary policy. As

the main purpose of the Central Bank of Azerbaijan is

to maintain  the price  stabil ity  in  the country ,

inflationary processes investigation assumes a great

importance. VECM approach is assuming the existence

of co!integration vectors defining the long!run relation

among the variables and the deviation or gap from the

long!run relation influences the speed of inflation

adjustment.

1. Methodology and data

Cointegrating factors introduced by Granger are

commonly used in macroeconomic modeling through

the vector error correction model (VECM). The VECM

representation of a dynamic system is acquired as a

simple rearrangement of the vector autoregressive

(VAR) model advocated by Sims (Damodar N Gujarati,

2004). According to Christopher Sims in case of true

simultaneity among the set of variables, all these ones

should be treated on a equal conditions. That is to say

there shouldn't be any a priori differentiation between

endogenous and exogenous variables. If cointegration

was detected between series we know that there exists

long!term equilibrium relationship between the

variables, we implement VECM model in order to

evaluate short run properties of the cointegrated

series. In case of no cointegration VECM is not

reqiured. In that case we can directly employ the

Granger test to identify the causal links between

variables (Fadli Fizari Abu Hassan Asari,Nurul Syuhada

Baharuddin, Nurmadihah Jusoh, Zuraida Mohammad,

Norazidah Shamsudin and Kamaruzaman Jusoff, 2011).

So,  VECM is  a  k ind of  VAR model used with

cointegration restrictions. In this condition it is

expedient to use the unrestricted VAR model.

Cointegration between   ,  , and 

imply that error correction terms may appear in a model

relating  to ,  and . (Jeffreey M,

2000,). In VECM cointegration rank shows the number

of cointregrated vectors. In this case VAR model can

be specified as follows:

where the  are stochastic error terms called

impulses  or innovations or shocks in the VAR.

(Damodar N Gujarati, 2004)

A VAR model is employed for stationary variables.

Whereas, whether there is non!stationary variables in

that case their differences are used to avoid from the

spurious regression. It is  in  fact that the most

economic variables are unit root. That is to say the

most of these ones are non!stationary times!series.

Therefore, it needs to develop the non!stationary times

series theorem. Engel and Granger show that linear

combination of  non!stationary variable can be

stationary. It determines the long!run relationship

among the variables (F.Engle & C.W.J. Granger)

Determining the whether the variable  are

cointegrating or not is the main task in building the

VECM model. As mentioned above VECM is a kind of

VAR model. In this type of models are determined with

restrictions of cointegrations. So, it can be called as

RVAR model.

In generally VECM model contains both long!run and

short!run relations among variables set in vector Y.

Based on above mentioned inflation in Azerbaijan can

be estimated by using the VECM which can be specified

as follows:

Here,  is vector of vari!

ables.  — coefficients matrix (matrices) for lag
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operators L. Whereas, δ — co!integration vectors

capturing long!run information among the variables.

The matrix δ is error correction coefficients. (Fahad

Alturki, 2010). These parameters measure the speed

of adjustment to the long!run equilibrium. In our study

it  means that if  inf lation exceeds its  long!run

equilibrium 1 percentage point because of temporary

shock, error correction coefficient shows how of this

deviation is adjusted for every month and so that how

long period it takes about inflation to return its long!

run equilibrium. Other words if the money aggregate

level is 1(one) percent higher than the equilibrium level

in one month it will cause inflation by error correction

coefficient in the following month. While money growth

doesn't have the significant direct impact on a

inflation its effect is transmitted through the error

correction mechanism. (Emilio Sacerdoti, October

2001,Washington). Matrix δ is the long!run coefficients.

It is a vector of cointegrated parameters. In such models

the short and long!run parameters are estimated simu!

ltaneously. (Abu N. M. Wahid, 2011)

It should be stated that one of the VECM

properties and generally VAR model is the ability

to investigate  the effects  of  shocks on

endogenous variables and its transmission. Sims

suggests  impulse  response functions for

determining of unpredictable policy shocks on macro

variables. We used in this study IRF to show the

reaction of one variable to change in other ones in

stochastic form. So, in VAR model with setting all of

variable in one side of an equation and other side

include the stochastic elements. EC (error correction)

terms are the stochastic error terms, called impulses

or innovations or shocks in the language of VAR.

(Damodar N Gujarati, 2004)

The data in this research  CPI (Consumer Price

index), M2 (money aggregate), GDP (Gross Do!

mestic  Product) ,  NEEM (Nominal  Effective

Exchange Rate) are obtained from the statistics

bullet in  of Central  Bank of the Republic of

Azerbaijan. The statistic data covering the period

from April, 2011 until October 2014 is used on

monthly basis. (Azerbaijan, 2011!2014)

2. Empirical analysis and results.

2.1. Unit root tests

Before modeling the CPI,  it  is  useful to

determine the orders of integration for variables

included into VECM model. The most frequently

used unit root test is based on the Augmented

Dickey!Fuller test. This parametric approach

originally proposed by Dickey and Fuller. (Dickey,

"Distribution of the estimators for autoregressive

time series with a unit root", 1979) (Dickey,

"Likelihood ratio statistics for autoregressive

time series with a unit root", 1981). As shown in

Table 1 we use augmented Dickey Fuller Test (ADF)

and Phillips!Perron statistics to identify the

whether the variables are stationary or not. In

other words, it tests whether all variables are non!

stationary at their level and become stationary at

Note. D represents the first difference operator and log is

logarithm. Critical values ADF test. 1%=3.5885.Philips!Peron
1%=3.58851. (**)!indicates that significant at 1%.

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level.

 Max!eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level.
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their first differences. It was found that all variables

of the study exhibit unit root process mostly at the

1% level of significance.

2.2. Johansen's Test for Cointegration

As we have more than two variables in the model,

there is a possibility of having more than one co!

integrating vector. By it means that the variables in the

model might form several equilibrium relationships. In

order to find out how many cointegrating relationships

exist among variables requires the use of Johansen's

methodology. Similar to Engle!Granger approach

Johansen's approach requires all variables in the system

are integrated in the same order 1 (Johansen, 1991). The

factors impacting the inflation in the long!run

econometric models participate with their own units.

Consequently in most cases it depends on the time. As a

rule these factors are non!stationary times series which

reflect itself the long run change trends. These

relations are estimated on basis of standard

deviations and afterwards time series having

close relations are chosen. In econometrics while

the time series are changing with zero or close

to zero standard deviation and synchronously

changeable  are ca lled as joint  series or

cointegrated series(Hasanli, March 2008).

Trace statistics shows four cointegrating

equations. Whereas max!eigen value test

shows that there are  two cointegrating

equations in the analysis.

2.3. Estimation of Vector Error Correction

Model.

Having determined that the variables are non!

stationary  at  their  levels  but stationary  after

differencing once and they are co!integrated, we can

build a Vector Error Correction Model (VECM).

The terms is derived from long!run equation

introduces us information about speed of adjustment

of inflation to its long!run equilibrium. It gives us the

proportion of disequilibrium errors accumulated in the

previous months those are corrected in the current

month. VECM model results show that the speed of

adjustment of consumer price index to the long!run

equilibrium direction is about 0.18. As shown in the

result the sign of error correction term is negative and

this result is significant. It means that if inflation

exceeds its long!run equilibrium by 1(one) percentage

point, e.g. because of temporary shocks, 18percent of

this deviation is adjusted for every month, so that it

Table 5: Diagnostic tests 

  Tests F-statistics Probability 

1  Normality   

  Jarque-Bera statistic 0.342 0.842 

2  Serial correlation 0.7788 0.468 

  Breusch-Godfrey serial correlation LM test   

3 
Autoregressive conditional 
heteroscedasticity   

  ARCH LM test 0.0615 0.8055 

4  Heteroscedasticity   

   Breusch-Pagan-Godfrey 0.9811 0.4885 

Figure.1. Impulse Response of Inflation to Shocks: VECM Analysis
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takes about 6(six) months for inflation return to its

long!run steady state. Model shows that NEEM

influences CPI significantly. F!statistics shows that

model is significant.

From the standpoint of econometric theory there

are may be serial correlation due to ARCH effect.

Therefore in time series analyses, especially those

involving financial data it should be tested for ARCH

effect before accepting the Durbin!Watson statistics.

(Damodar N Gujarati, 2004).

Above mentioned diagnostic test shows that, there is

no ARCH effect in this model. In order to investigate

whether there is heteroscedasticity problem in the

estimated model or not, we apply to Breusch!Pagan!

Godfrey test and determine that there is no

heteroscedasticity. LM test indicates that VECM doesn't

subject to serial correlation. (see.Table5).

3.3. Impulse responsiveness in Vector Error

Correction Model.

Impulse response function (IRF) is a shock to a

VECM system. Impulse responses determine the

responsiveness of endogenous variable in the model

when a shock is done to error term (EC!1). Shock is

applied to each variable to see their effects in VECM

system. So, the impulse response function traces out

the response of the dependent variable in the VECM

system to shocks in the error term such as EC!1. The

IRF points out the impact of such shocks over several

months in the future.

We can see from above depicted impulse response

graphs that a shock put to error terms responded

differently by each variable. So, while response impulse

of CPI to NEEM is increasing trend up to 6months, after

then the responsiveness goes down gradual ly

(see.Figure1 and Table.6). It is obvious that response

impulse function reaches its maximum responsiveness

level only in the sixth month after happening the shocks

(such as oil revenue shocks, innovation shocks etc.).

Responsiveness of CPI to previous period CPI value is

increasing up to 4th month after shock. But then it goes

down. Although it goes down the increasing trend is

observed in 10th period.

Conclusions

Results of Vector Error Correction Model in this

study reveal that NEEM influences on inflationary

processes significantly in the short run and long run

relationship. As well as VECM estimates show that

money supply (M2) impacts an increasing effect on

inf lation in the short run and long run too. So,

macroeconomic  indicator GDP mit igates the

inflationary processes pressure in the short run and

long!run. The lagged values of the CPI influence the

volatility of inflation over time with significant inertia

of about 0.45%. Current expectations about future

price levels significantly influenced the volatility of

inflation. According to the theory, error correction

term is negative sign. VECM model results show that

the speed of adjustment of consumer price index

towards the long!run equilibrium direction is about

0.18. The sign of error correction term is a negative

and this is significant. It means that if inflation exceeds

its long!run equilibrium by 1(one) percentage point,

e.g. because of temporary shocks, 18percent of this

deviation is adjusted for every month, so that it takes

about 4(four) months that the inflation will return to

its long!run steady state.

Transmissions of inflationary processes are

depicted in response!impulse functions. So, response!

impulse reaction of CPI is significantly higher to the

change in CPI and NEEM and it lasts several periods.

The response impulse of CPI to the change in NEEM

goes on the growing tendency up to six periods after

change then it  goes down.  Investigating the

responsiveness of CPI to the NEEM is very important

to be aware of responsiveness duration and make the

effective decisions in monetary policy.
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Обеспечение устойчивого экономического роста

непосредственно связано с динамикой капиталовложе!

ний и их эффективностью. Основным механизмом уве!

личения эффективности капиталовложений является со!

здание новой, усовершенствованной системы привле!

чения инвестиций, которая отличается от традиционной

системы своей рентабельностью. Хотя практически все

хозяйственные субъекты стараются повысить свои при!

были путем увеличения инвестиций, во многих случаях

они сталкиваются с ограниченность денежно!кредитных

ресурсов. Всё это требует более детального рассмот!

рения механизмов стимулирования и регулирования ин!

вестиций.
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REGULATION OF INVESTMENT AND RE?INVESTMENT MECHANISM FOR SUSTAINABLE
ECONOMIC DEVELOPMENT

Регулирование и реализация инвестиционной деятельности выдвигает в современных ус�
ловиях новые задачи, решение которых требует концептуальных прорывов в понимании меха�
низма стимулирования реинвестиций, соответствующих устойчивому развитию. При этом важ�
но применение реинвестиционных инструментов в интегрированном виде, охватывающем мно�
жество факторов оптимизации производственной практики. В статье основное внимание уде�
лено формам и эффективности реинвестиций, а также тем концептуальным положениям, ко�
торые обосновывают, рассматривающим их роль и значимость в процессе обеспечения мак�
роэкономической устойчивости.

Regulation and implementation of investment activity in modern conditions put forward new tasks
that require conceptual breakthroughs in understanding the mechanism of stimulating reinvestment
relevant to sustainable development. It is important to use Reinvestment tools in an integrated
manner, covering a number of factors to optimize production practices. The article focuses on the
forms and effectiveness of reinvestment, as well as the conceptual provisions that justify considering
their role and importance in ensuring macroeconomic stability.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, реинвестиции, эффективность, механизмы устой#

чивого развития.

Key words: investment, reinvestment, efficiency, mechanisms for sustainable development.

При разработке экономической концепции разви!

тия на микроэкономическом уровне основанием для

привлечения инвестиций и применения реинвестицион!

ного механизма служит, в первую очередь, определе!

ние сферы их применения, прогнозирование результа!

тов, оперативное осуществление структурных преобра!

зований и диверсификация производства. Также имеет

значение анализ эффективности используемых произ!

водственных мощностей, состава профессиональных

кадров, доступность предполагаемых инноваций. Но

многое зависит и от государственной поддержки биз!

нес деятельности. Государство должно брать на себя

роль поддержания технологической модернизации про!



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

59

изводства посредством структурной перестройки эко!

номики, антимонопольного регулирования и формиро!

вания рыночной конкурентной среды. Следовательно,

реализация инновационной политики призвана "обес!

печивать баланс между высокоэффективными отрасля!

ми и проектами, и менее эффективными сферами, без

которых общая эффективность экономики будет зна!

чительно ниже [5, стр. 63]. То есть следует учитывать,

что прибыль предприятий всегда должна соотноситься

с предпосылками её увеличения. Чем более производи!

тельны, особенно в среднесрочной и долгосрочной пер!

спективе эти предпосылки, тем более успешной можно

считать факторы рыночной деятельности. В этой связи

совершенно верным можно считать мнение о том, что

"кратчайшим путем наращивания масштаба и рыночной

стоимости бизнеса являются регулярные реинвестиции

собственного капитала в виде остаточного дохода или

экономической прибыли. В оценке бизнеса это приве!

ло к инвестиционному подходу наряду с доходным,

сравнительным и имущественным подходом и нивели!

рованию противоречий между собственниками и кре!

диторами как поставщиками финансового капитала" [7].

В период кризисов (глобальных и трансформацион!

ных), основной причиной которых считается нарушение

равновесия между денежной массой и объемом товаро!

оборота, а в результате, финансовой несостоятельнос!

тью предприятий или инвестиционных проектов, актуаль!

ным является оценка сравнительной эффективности ин!

вестиционных вложений наряду с показателем срока их

окупаемости. Именно окупаемость инвестиций чаще все!

го рассматривается как эффект отдачи инвестиций. Ана!

лиз этого показателя и различные аспекты сбалансиро!

ванного развития макроэкономики были рассмотрены та!

кими учеными, как Э. Хансен, Э. Пизани, О. Ланге, Р. Сто!

ун, И. Фишер и др. Но необходимо также отметить, что

показатель эффективности на практике зависит и от ин!

тенсивности предложения инвестиций, а конкретнее, от

нормы сбережения. В условиях трансформационной эко!

номики, когда акции не могут ещё выступать как инстру!

менты масштабного привлечения инвестиций, а основны!

Таблица 1. Баланс формирования и использования капитала
в форме инвестиционных ресурсов

№ Формирование инвестиционных ресурсов Использование инвестиционных ресурсов 
1 2 3

1. Баланс собственных инвестиционных ресурсов
1.1. Амортизация A Инвестированная амортизация Ia 

 Сальдо:∑ −±=
a

aa IA )(  

1.2. Чистая нераспределенная прибыль P Инвестированная прибыль Ip 

 
Сальдо: ∑ −±=

p
pIP )(  

( ) ( )[ ] )( papapa
a p

IISIIPA +−=+−+±=∑∑  

1.3. Валовая добавленная стоимость (или ВВП) Y Инвестированная добавленная стоимость Iy 

 Сальдо: ∑ −±=
y

yIY )(  

11. Баланс привлеченных инвестиционных ресурсов 
2.1. Сальдо заемных ресурсов∑ +−−=

зр
зизрзизр IIKК )()(  

2.1.1. Заемные отечественные ресурсы 
Kзр 

Отечественные инвестиционные кредиты Iзр 

 Сальдо: ∑ −=
зр

зрзр IК  

2.1.2. Заемные иностранные ресурсы (импорт) Кзи Экспорт кредитов из страны Iзи 

 Сальдо: ∑ −=
зи

зизи IК  

2.2. Корпоративные отечественные активы 
Kкр  

Корпоративные отечественные инвестиции Iкр 

 Сальдо: ∑ −=
kр

kрkр IК  

2.3. Корпоративные иностранные инвестиционные ресурсы Kки Экспорт корпоративных отечественных инвестиций Iки 
 Сальдо: ∑ −=

ки
кики IК  

2.4. Баланс импорта – экспорта инвестиционных ресурсов страны
Сальдо: ∑ +−−=

зи
кизикизи IIKК )()(  

111. Общий баланс собственных инвестиционных ресурсов страны
3.1. Сальдо инвестиционных ресурсов страны

∑ +++++−+++++= )()( кикрзизрракикрзизр IIIIIIKKKKPA  

Источник: [6, стр. 72—73].
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ми инвесторами являются сами предприятия реального

сектора, финансовое положение предприятий продолжа!

ет оставаться неустойчивым. В результате, "отсутствие

эффективных механизмов межотраслевого перелива

капиталов и трансформации сбережений в производ!

ственные инвестиции выступает одним из важнейших

факторов, препятствующих использованию ресурсов

национальных сбережений" [4].

Положительным моментом считается, когда инвес!

тиции опережают сбережения, что свидетельствует о

развитии. Поэтому для анализа инвестиционного рав!

новесия используется система инвестиционных балан!

сов, которая отражает формирование и использование

инвестиционных ресурсов из разных источников. В ком!

плексе они представляют полную картину использова!

ния собственных и привлеченных инвестиционных

средств. Общий вид этих балансов в табличной форме

выглядит в таблице 1.

По существу, данный баланс выступает как развёр!

нутая форма баланса движения инвестиционный ресур!

сов в платёжном балансе. Но следует отметить, что,

например, платежный баланс Азербайджана с 2013

года формируется на основе также положений и ре!

комендаций МВФ. В этих положениях изменения от!

носятся к структурным компонентам платежного ба!

ланса. В основном они охватывают операции в фи!

нансовых и капитальных счетах и было предложено

не показывать их как раньше в виде "дебет/кредит"!

а, а показывать как "чистые финансовые активы" и

"чистые финансовые обязательства". Таблица 2 от!

ражает указанные изменения.

Как видно, инвестиции из!за рубежа направлен!

ные за два года (2012 и 2013 года) возросли в Азер!

байджане на 285,5 млн долларов США, а внутренние

инвестиции за тот же период, возросли на 988,6 млн

долларов США, что в 3,4 раза больше. То есть в Азер!

байджане продвижение по инвестициям демонстри!

рует устойчивые темпы роста, что находит отраже!

ние в таблице 3.

Хотя активизация привлечения иностранного ка!

питала и является положительным фактором развития

экономики, базовая роль всё же принадлежит внутрен!

ним инвестициям, особенно в контексте нарастающих

глобальных противоречий. Таким образом, актуальной

остаётся проблема инвестиций в основной капитал в за!

висимости от размеров накопления капитала и их реин!

вестиций в самой стране. В этой связи традиционно име!

ет большое значение использование мер промышленной

политики. Однако в условиях либерализации междуна!

родного рынка капиталов и усиления роли регулирую!

щих его глобальных институтов она часто ограничивает!

ся. Например, в соглашении "О торговых аспектах инве!

стиционных мер" (TRIMs), подписанном странами — чле!

нами ВТО, содержится прямой запрет на применение по

отношению к иностранным инвесторам государственной

промышленной политики. Здесь отчетливо просматрива!

ется расхождение интересов глобальных игроков и раз!

вивающихся стран. В этом плане для определения эф!

фективных стратегий развития национальной экономи!

ки весьма плодотворным, по нашему мнению, является

концептуальный подход, лежащий в основе новых моде!

лей эндогенного инновационного роста.

 В условиях экономической глобализации теории эн!

догенного экономического роста, исходящие из принци!

па опоры на собственные силы при

ведущей роли внутренних иннова!

ций, дополненные активным взаи!

модействием с внешней средой (ис!

пользованием экзогенных факто!

ров), выглядят наиболее приемле!

мыми. Влияние последних может

быть эффективным лишь "в синте!

зе с жизнеспособной внутренней

хозяйственной системой, способ!

ной обеспечить устойчивый эконо!

мический рост посредством активи!

зации инвестиций, прежде всего, в

производство высокотехнологич!

ной продукции" [4, с.142].

 Естественно, что объем сбе!

режений в Азербайджане непос!

редственно влияет на объем инве!

 2012 2013
Счет текущих операций и капитала 14874,3 12304,9

Баланс внешней торговли 22181,6 20620,8
Баланс услуг -2923,8 -4189,0
Баланс первичных доходов -4326,5 4120,6
Репатриация инвестиционных доходов -4518,9 -4190,3
Баланс повторного дохода -50,0 -50,0 
Счет капитала -7,0 6,6
Счет финансов -8094,0 -6488,8
Чистые финансовые активы 11865,3 11759,3
Прямые инвестиции, направленные за рубеж 1192,4 1477,9
Портфельные инвестиции 253,1 322,8 
Другие инвестиции 10419,8 9958,6
Чистые финансовые обязательства 3771,3 5270,5
 Прямые инвестиции, привлеченные в 
Азербайджан 

5289,4 6278,0

Репатриация привлеченных инвестиций -3286,6 -3661,0 
Нефтяной бонус 2,0 2,4
Портфельные инвестиции 521,2 1041,3
Другие инвестиции 1245,3 1609,8
Балансирующие статьи -1824,7 -1975,1
Общее сальдо платежного баланса 4955,6 3841,0

Таблица 2. Основные аналитические
показатели платежного баланса Азербайджана

(млн дол. США)

Источник: отчеты Центрального Банка Азербайджана.

Таблица 3. Динамика вложенных инвестиций в экономику
Азербайджана

Источник: данные Комитета Статистики АР.

 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 

млн манат 1289.8 13328 10475 14118,9 17048,8 20251,1 21974,2 

млн долларов 1441.4 16222 13033,5 17591,4 21588,9 25777,8 28010,5 

в том числе, внешние инвестиции:

млн манат 829.5 5625.8 4395,1 6619,7 6849,8 8102,7 8269,3 

млн долларов 927 6847.4 5468,6 8247,8 8673,9 10314 10540,9 

внутренние инвестиции: 

млн манат 460.3 7702.2 6079,9 7499,2 10199 12148,4 13704,9 

млн долларов 514.4 9374.6 7564,9 9343,6 12915 15463,8 17469,6 
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стиций в стране. Отсюда следует, что чем больше об!

щество сберегает часть своего текущего дохода, тем в

большей степени увеличиваются средства, направляе!

мые на инвестиции. В то же время, инвестиции в основ!

ной капитал всегда меньше валовых сбережений на сум!

му сальдо баланса доходов и расходов. Дело в том, что

общие объемы национальных инвестиций в основной

капитал не ограничиваются величиной рыночного спро!

са на них, так как неизбежно инвестирование в соци!

альную сферу, предприятия государственного управле!

ния, безопасности, обороны и т.п. [см. 6,стр. 78]. Но,

используя целевые методы составления оптимального

баланса формирования и использования инвестицион!

ных ресурсов, можно достичь регулирования процес!

сов трансформации сбережений в инвестиции.

Для разработки более эффективных путей реали!

зации стратегических целей инвестиционной деятельно!

сти необходимо сделать выбор между направлениями

разработки стратегических направлений инвестицион!

ной деятельности и разработки стратегии формирова!

ния инвестиционных ресурсов. Иными словами, необ!

ходимо согласование инвестиционной стратегии с об!

щей стратегией экономического развития, а также син!

хронизация отдельных направлений инвестирования

между собой. При этом параллельно должны рассмат!

риваться и вопросы формирования необходимых инве!

стиционных ресурсов.

 Если рассматривать взаимосвязи стратегических це!

лей инвестиционной деятельности с целями общей стра!

тегии экономического развития то, его можно охаракте!

ризовать как кругооборот, в котором взаимосвязаны:

1) обеспечение достаточного объема первоначальных

реальных инвестиций в форме капитальных вложений;

2) завершение первоначального (остаточного) ин!

вестирования в форме капитальных вложений;

3) выработка направлений нового инвестирования

и переход к его финансовой ассекурации;

4) осуществление реального инвестирования для

расширения производства посредством роста объема

финансового инвестирования;

5)  применение форм инвестирования, обеспечива!

ющих техническое перевооружение и инновации;

6)  стимулирование и регулирование реинвестирован!

ного механизма в целях диверсификации производства.

Последний пункт в данном кругообороте имеет осо!

бое значение, поскольку даёт возможность для расши!

рения производства как в уже освоенных, так и новых

профильных направлениях, не требуя внешних по от!

ношению к производственному субъекту источников

финансирования. Однако этот процесс, как впрочем, и

другие должен быть поддержан сложившимся в стране

инвестиционным климатом. Если оценить подобный кли!

мат в Азербайджане, то можно сказать, что он вполне

благоприятный. Дело в том, что и сам инвестиционный

климат, и процессы инвестирования, включая и реинве!

стиции, для приобретения своего позитивного значения,

должны быть устойчивыми. Само понятие устойчивос!

ти экономических явлений определяется по!разному,

например, как постоянный рост, долговременный про!

гресс, стабильное продвижение. Но в более точном пе!

реводе с английского (sustainable development) обозна!

чает поддерживаемое развитие и оно более точно оп!

ределяет смысл данного понятия. Любое поддержива!

емое развитие в свою очередь, предполагает его регу!

лирование, что в полной мере относится к процессам

инвестирования на любых уровнях. Именно с этой точ!

ки зрения представляет интерес рассмотрение инвес!

тиционной политики и инвестиционной деятельности в

Азербайджане.

 Экономические и правовые условия инвестиционной

деятельности в Азербайджанской Республике определя!

ются законами "Об инвестиционной деятельности" и "О

защите иностранных инвестиций" [1; 2]. Объектами ин!

вестиционной деятельности в стране может быть любое

имущество, в том числе основные фонды, оборотные

средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады,

научно!техническая продукция, интеллектуальные цен!

ности, другие объекты собственности, имущественные

права. Вместе с тем, запрещается инвестирование в

объекты, создание и использование которых не отвеча!

ет требованиям санитарно!гигиенических, радиацион!

ных, экологических, архитектурных и других норм, уста!

новленных законодательством, а также нарушает охра!

няемые законом права и интересы граждан, юридичес!

ких лиц и государства. Инвестиции могут быть застрахо!

ваны, а в некоторых случаях, предусмотренных законо!

дательством — страхование считается обязательным.

Наряду с правовыми нормами, государство обладает

довольно действенными экономическими рычагами воз!

действия на инвестиционные и реинвестиционные про!

цессы. Например, государственное регулирование про!

цесса инвестирования и реинвестирования осуществля!

ется через применение системы налогов, то есть с диф!

ференцированием налоговых ставок и льгот; предостав!

ление бюджетных ссуд, субсидий и субвенций дли раз!

вития отдельных регионов, отраслей и производств; про!

ведение кредитной; ценовой и амортизационной поли!

тики; осуществление антимонопольных мероприятий;

определение условий пользования землей, водой и дру!

гими природными ресурсами, льготные условия для осу!

ществления деятельности в приоритетных направлениях

удовлетворения общественных нужд и т.д.

 Важным стимулирующим аспектом реинвестирова!

ния явилось участие инвесторов в приватизационных

процессах. Использование своей прибыли в приватиза!

ции обеспечивало инвестору и экономике страны поло!

жительный эффект роста. Защитным механизмом вы!

ступила гарантия того, что в случае последующего ухуд!

шения условий инвестирования, продолжалось дей!

ствие законодательства, действовавшего на момент за!

ключения договора осуществления инвестиций. Но важ!

но учесть, что эта гарантия не распространяется на за!

конодательство в области обороны, национальной бе!

зопасности, охраны окружающей среды и нравствен!

ности.

Утвержденная Президентом И. Алиевым в конце

2012 г. концепция "Азербайджан 2020 — взгляд в бу!

дущее" предусматривает основные задачи экономичес!

кой политики на среднесрочный период. Рост инвести!

ций и реинвестиции в национальную экономику являют!

ся одним из основных приоритетов среди этих задач. В

частности, концепция предусматривает государствен!

ное воздействие на экономику в различных формах —

прямые государственные инвестиции и льготные инвес!
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тиционных кредиты с целью создания, поддержки и

развития отдельных предприятий, отраслей; а так же в

виде налоговых льгот и субсидий в различные отрасли.

Для реализации направления прямых государственных

инвестиций и льготных инвестиционных кредитов в стра!

не действует несколько специализированных внебюд!

жетных фондов:

1. Государственный нефтяной фонд Азербайджан!

ской Республики (ГНФАР), который аккумулирует все

доходы от экспорта энергоресурсов, по иностранным

контрактам, с целью:

а) накопления валютных ресурсов и эффективного

управление ими, а также, для финансирования разви!

тия приоритетных секторов экономики и социально зна!

чимых проектов;

б) для решения задач макроэкономической стабиль!

ности (фонд стерилизует валютную массу из рынка для

не допущения "перегрева" экономики). Часть доходов

ГНФАР ежегодно направляются в бюджет государства

для поддержки различных проектов.

2. Азербайджанская Инвестиционная Компания

(АИК), которая была создана с целью прямого финан!

сирования проектов по развитию отраслей не нефтяно!

го сектора, на основе государственных и привлеченных

средств из частного сектора, а также для привлеченных

иностранных инвестиций. Приоритетными отраслями не

нефтяного сектора для финансирования в рамках про!

ектов АИК определены отрасли тяжелой промышлен!

ности, альтернативная энергетика, ИКТ, логистика и

грузоперевозки, туризм и т.д.

3. Национальный Фонд поддержки предпринима!

тельства Азербайджана (НФППА), который был создан

с целью льготного кредитования предпринимателей в

регионах страны. Приоритетным направлением деятель!

ности Фонда является финансирование проектов по

развития предприятий и инфраструктуры сельского хо!

зяйства страны. С момента образования фонд осуще!

ствили кредитование в объеме до 300 млн долл. [3,

стр.112—123].

Но основным удачным механизмом стимулирования

реинвестиций в национальную экономику являются при!

нятые государственные программы по социально!эко!

номическому развитию. В этом плане, одним из направ!

лений реализации государственных программ регио!

нального развития 2004—2008 и 2009—2013 годов яв!

ляется развитие в стране больших индустриальных ком!

плексов. За счет этого в стране формируются современ!

ные химические, нефтехимические, металлургические,

машиностроительные комплексы, предприятия легкой

и пищевой промышленности, строительства иннова!

ционных технологических центров роста. К ним можно

отнести создание Технологического Парка в г. Сумгаит

(СТП), где функционирует 12 современных заводов и

продолжается строительство 6 новых, а также техно!

парки, созданные в Гяндже, Карадаге и Балаханах.

Последующая конкретизация реинвестиционной

стратегии по периодам и задачам реализации предусмат!

ривает: установление последовательности, как сроков

достижения отдельных целей, так и стратегических за!

дач. Поэтому в дальнейшем для того, чтобы стимулиро!

вать реинвестиции в национальную экономику и ограни!

чить отток капитала из страны, государству нужно, во!

первых, определить максимальный уровень вывоза по!

лученной прибыли иностранными инвесторами. Во!вто!

рых, для стимулирования реинвестиций на длительный

период времени целесообразно принять инвестиционные

программы относящихся к не нефтяному сектору эконо!

мики, а именно к сферам машиностроения, металлургии,

химической индустрии, сельскому хозяйству, легкой и

пищевой промышленности. В!третьих, страхование ре!

инвестиций может служить гарантом, а налогово!кредит!

ные инструменты регулирования должны стимулировать

приток реинвестиций в регионы.
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ВВЕДЕНИЕ
Усиливающаяся конкуренция на мировых рынках,

нестабильная финансово!экономическая ситуация под!

талкивают государства к поиску путей стабильного эко!

номического роста и развития с использованием имею!

щихся конкурентных преимуществ, а также к разработ!

ке и реализации мер по привлечению иностранных ин!

вестиций и технологий с целью модернизации промыш!

ленности и выпуска конкурентоспособной продукции.

Необходимость усиления инновационной деятель!

ности в условиях конкурентоспособности.

УДК 330.147; 336.64; 336.714

Джафарова Самира Зафар кызы,
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В данной статье показан успех модернизации и диверсификации экспорта в силу потока ка�
питала из добывающих отраслей в перерабатывающие отрасли, в том числе и в аграрный сек�
тор, что в свою очередь невозможно без государственной поддержки. Они же являются осно�
вателями базы для структурного изменения внешнеэкономических связей и стабильного эко�
номического роста.

The success of modernization and diversification of export owing to a capital stream from the
extracting branches in processing industries including in agrarian sector that in turn is impossible
without the state support is shown in this article. They are founders of base for structural change of
foreign economic relations and stable economic growth.
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Надо отметить существование двух подходов к

формированию потенциала конкурентоспособности за

счёт приобретения новых технологий: 1) приобретение

лицензии и ноу!хау на известные технологии, виды про!

дукции и торговые марки; 2) опора на отечественный

научно!технический потенциал. Преимуществом пер!

вого подхода являются отработанные на практике тех!

нологии, отвечающий мировым стандартам контроль

качества, большие маркетинговые преимущества, воз!

можности для создания совместных предприятий по

принципу стратегических альянсов, перспективы полу!
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чения дополнительных кредитов на технологическое

переоснащение. Недостаток — это технологии, име!

ющие перспективы на внутреннем рынке развивающих!

ся стран.

 Президент страны Ильхам Алиев, объявил о новом

этапе экономических преобразований, так как нужна

экономика с конкурентоспособной промышленностью

и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффек!

тивным сельским хозяйством. Нужна экономика, рабо!

тающая на современной технической базе. Поэтому

Правительством Азербайджана поставлена стратеги!

ческая цель — проведение модернизации промышлен!

ности, для которой создались условия после заверше!

ния переходного периода и достижения стабилизации.

Для реализации стратегической цели целесообразно

создание инновационной среды, которая реально спо!

собствует повышению конкурентоспособности про!

мышленности не только на внутреннем, но и на миро!

вом рынке. Общие представление о масштабах и тем!

пах развития инновационного процесса дают данные о

расходах стран на научно!исследовательские разработ!

ки, расходы в стране на развитие науки и техники по

отношению к ВВП, отходы от использования изобрете!

ний, патентов и авторских прав в области НИОКР, пла!

тежи за их использование, экспорт наукоемкой продук!

ции и некоторые другие.

Структура затрат на технологические инновации по

источникам финансирования имела тенденции к изме!

нениям в целом по промышленности и в обрабатываю!

щей промышленности, но не была динамичной. Так, если

в целом по промышленности в 2005 г. в структуре фи!

нансирования удельный вес бюджетных фондов состав!

лял — 80.8%, за счет предприятия — 7.6%, то в 2010 г.

44.0% — за счет предприятия и прочие — 56.0%, в 2011

г. за счет предприятия — 72.8% и 27.2% — за счет

бюджета, в 2012 г. 98.4% — за счет бюджета и 1.6%

прочие, в 2013 г. 89.2% — за счет предприятия, 4.0%

за счет бюджета и 6.8% прочие. В добыче и электро!

энергетике 100% за счет предприятия, а в обрабатыва!

ющей промышленности этот показатель по отношению

к 2010 г. возрос от 44.0% (за счет предприятия) до

98.1% в 2012 г., а в 2013г. составил 63.1% [1, с. 94—

95]. Повышение удельных весов свидетельствует об

улучшении деятельности предприятий. Эту тенденцию

подтверждают и затраты на технологические инновации

по направлениям внедрения.

Если в 2005 г. это соотношение было: добыча —

82.4%, обработка — 16.1%, электроэнергетика —

1.5%, в 2012 г. — 8.3%, 86.7% и 5.0%, в 2013 г. 59.1%,

29.3% и 11.6% соответственно. Если в целом по про!

мышленности на внедрение и разработку новой продук!

ции, услуг, новых процессов приходилось 1.6%, покуп!

ку машин и оборудований, связанных с технологичес!

кими инновациями — 3.4%, покупку новых технологий

и программных средств — 95.0%, то в 2013 г. — 65.1%,

16.8%, 5.6%. В добыче в 2005 г. — 100% приходилось

на покупку машин и оборудований, связанных с техно!

логическими инновациями, в 2013 г. — 98.0%, на вне!

дрение и разработку новой продукции, услуг, покупку

машин и оборудований, связанных с технологическими

инновациями — 0.3%, покупку новых технологий и про!

граммных средств — 1.7%. В обработке в 2005 г. на

внедрение и разработку новой продукции, услуг, новых

процессов приходилось 0.5%, покупку машин и обору!

дований, связанных с технологическими инновациями

— 20,8%, покупку новых технологий и программных

средств 78.6%, то в 2013 г. — 10.0%, 31.7% и 27.9%

соответственно. В электроэнергетике в 2005 г. на вне!

дрение и разработку новой продукции, услуг — 100%,

то в 2013 г. — 62.9% на покупку машин и оборудова!

ний, связанных с технологическими инновациями и на

внедрение и разработку новой продукции, услуг, новых

процессов 37.1% [1, с. 96—101]. Все эти тенденции от!

разились на объемах инновационной продукции (табл.

1).

Как видно из таблицы, больший удельный вес по

новой продукции принадлежал обработке: в 2009 г.

— 100%, в 2011 г. — 84.3%, в 2012 г. — 98.3%, в

2013 г. — 97.2%; в добыче в 2011 г. — 15.7%, в 2012

г. — 1.7%, в 2013 г. — 2.8% соответственно. По усо!

вершенствованной продукции в обработке в 2009г. —

100%, в 2011 г. — 27.6%, в 2012 г. — 77.5%, в 2013

г. — 100%, в добыче в 2011 г. — 72.4%, в 2012 г. —

22.5%. По инновационной продукции в добыче в 2009

г. — 16.7%, в 2011 г. — 2.2%, в 2012 г. — 13.0%, в

2013 г. — 67.7%, в обработке в 2009 г. — 83.3%, в

2010 г. — 99.9%, в 2011 г. — 97.8%, в 2012 г. —

87.0%, в 2013 г. — 32.3%. По инновационному про!

цессу в обработке в 2009 г. — 94.4%, в 2011 г. —

100%, в 2012 г. — 86.2%, в 2013 г. — 11.1%, в добы!

че в 2013 г. — 7.3%, в электроэнергетике в 2013 г. —

81.6%. Поэтому целесообразно восстановление про!

мышленности и проведение индустриализации на но!

вой технологической основе для внутреннего рынка

и развития продуктового экспорта. Азербайджану в

сложившихся условиях целесообразны приоритеты

на перспективных направлениях становления нового

технологического уклада, что даст возможность для

 Новая продукция Усовершенствованная продукция 
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

промышленность 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Добыча - - 15.7 1.7 2.8 - - 72.4 22.5 -
 обработка  100 100 84.3 98.3 97.2 100 100 27.6 77.5 100 
 Инновационная продукция Инновационный процесс 
промышленность 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Добыча 16.7 0.1 2.3 13.0 67.7 0.3 - - - 7.3
обработка  83.3 99.7 92.7 87.0 32.3 94.4 100 100 86.2 11.1
электроэнергетика - 0.2 5.0 - - 5.3 - - 13.8 81.6

Таблица 1. Объем инновационной продукции в промышленности, (%)

Источник: 1 ст. сборник "Промышленность Азербайджана". — Б. — 2014. — С. 91—93.
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быстрого и реального подъема за счет опережающе!

го развития ключевых производств и факторов ново!

го технологического уклада. Это, в свою очередь,

будет способствовать росту интеллектуализации про!

изводства во многих отраслях и непрерывному обра!

зованию в большинстве профессий. Доминирующее

положение займут информационные и образователь!

ные услуги, ведущие к повышению роли науки, обра!

зования, являющиеся базовыми отраслями нового

технологического уклада. При этом следует отметить,

что это не означает свертывание сырьевого сектора

в пользу обрабатывающей промышленности. В перс!

пективе развития промышленного производства на

передний план выходит проблема формирования та!

кой отраслевой структуры, которая отвечала бы со!

временным требованиям экономического роста на

основе инновационного обновления производства,

повышения его эффективности и конкурентоспособ!

ности.

Как отмечается в статье доктора экономических

наук Юзбашиевой Г.З. [2], наша промышленность

пока не обладает ресурсами к тиражированию ин!

новаций. Инновационно!технологические центры

представляют собой небольшие хозяйственные

структуры, занятые в основном разработкой новых

технологий, созданием опытных образцов и осуще!

ствлением мелкосерийного производства. Поэтому

они не могут тиражировать новые изделия, занима!

ясь в основном продажей или передачей идей и тех!

нологий, но не способствует получению высоких и

устойчивых прибылей. В итоге используются импор!

тные технологии. Исходя из наличия мощностей в

области машиностроения и металлообработки, сы!

рьевой базы и квалифицированных кадров, учиты!

вая положение Азербайджана можно сформулиро!

вать ряд национальных приоритетов в области мак!

ротехнологий. Ключевыми факторами будут конку!

рентные качество, цена, сервисное обеспечение про!

дукта и услуг. Приоритеты развития — добыча и пе!

реработка нефти, добыча и транспортировка газа,

новые материалы, химическое машиностроение,

энергетическое машиностроение, станкостроение и

промышленное оборудование. Если указанные мак!

ротехнологиии сделать конкурентными, то на рын!

ке наукоёмкой продукции можно занять определён!

ные ниши и только за счёт экспорта можно зарабо!

тать немалую сумму.

Такой путь является более перспективным, но

имеются финансовые и организационно управлен!

ческие препятствия. На фоне имеющегося иннова!

ционного потенциала существует неэффективный

механизм его использования. Например, механиз!

мами государственного регулирования инновацион!

ных процессов являются: выделение средств из

бюджета на научные исследования и инновации; ко!

ординация инновационной деятельности на нацио!

нальном уровне; стимулирования инвестиций в ин!

новационную сферу из внебюджетных источников;

создание правовой базы инновационных процес!

сов; формирование научно — инновационной инф!

раструктуры; институциональное обеспечение ин!

новационных процессов; регулирование социально!

экономической составляющей инноваций; регио!

нальное регулирование инновационных процессов;

регулирование международных аспектов инноваци!

онных процессов (научно — техническая и иннова!

ционная кооперация, международный трансфер

технологий).

Особенности инновационной системы.

Известно, что инновационный процесс состоит в

получении и коммерциализации изобретения, новых

технологий, видов продукции и услуг, решений произ!

водственного, финансового, административного и дру!

гих результатов деятельности и состоит из нескольких

этапов. Эффективность различается в зависимости от

стадии инновационного цикла, на котором они находят!

ся.

Фундаментальными исследованиями большей ча!

стью занимаются развитые страны. Их технологичес!

кое обоснование — это получение максимального

экономического эффекта (совокупного коммерческо!

го дохода) на единицу импортированной технологии.

Преимущество такого обоснования развития — это

внедрение в производство уже апробированной тех!

нологии плюс дешевый трудовой ресурс и массовое

производство продукта. В основном идёт процесс

адаптации заимствованных технологий отечественной

промышленностью. После достижения определённо!

го уровня развития добавляется фактор диверсифи!

кации и осуществляется переход к инновационному

развитию. Можно сказать, что проблема повышения

конкурентоспособности промышленности в Азербай!

джане, требует формирования соответствующей со!

временным условием инновационной системы, в ко!

торой не только формируются необходимые струк!

турные элементы инновационного процесса, но инст!

рументы взаимодействия между ними. Особенностя!

ми такой инновационной системы являются: созда!

ние, и трансформация нового знания осуществляют!

ся конкретными экономическими субъектами со сво!

ими ценностями и интересами; в инновационном про!

цессе важнейшую роль играют отношения между

ними; существенным становится то, с помощью каких

правил и законов эти отношения регулируются в кон!

кретной экономической системе; новое знание в ин!

новационном цикле может появляться на любом эта!

пе. Инновационные разработки нужны не сами по

себе, а важно их использование для обеспечения це!

лей общественного развития. В административно!

командной системе центр внедрял в экономику те ин!

новации, которые представлялись ему эффективны!

ми. В переходный период отход от этой формы осу!

ществления инновации привёл к тому, что в процессе

приватизации было разрушено много научно!техни!

ческих комплексов по принципу "институт — экспе!

риментальный завод", НИИ остались в руках государ!

ства, а предприятия в частных руках, переходили в

частную собственность [3]. Неправильная позиция

государства по отношению к НИИ привела к отрыву

инновационной сферы от производственного секто!

ра. Поэтому в настоящее время, исходя из поставлен!

ной цели Правительством — переход на иннова!

ционное развитие, необходимо формирование техно!

логического коридора "знания — рынок". Этот тех!
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нологический коридор, то есть институты, обеспечи!

вающие передачу технологий, создание системы пра!

вил, нормативных актов — это и есть формирование

национальной инновационной системы.

Для Азербайджана решение проблемы обеспе!

чения конкурентоспособности является важнейшим

условием, позволяющее эффективно диверсифици!

ровать экспортную деятельность и обеспечить реше!

ние стратегических задач, соответствующие нацио!

нальным интересам. Национальная конкурентоспо!

собность снижает риски внешние и внутренние

вследствие наличия зависимости экономики от экс!

порта минерально!сырьевых ресурсов. Можно это и

заметит в ежегодных аналитических докладах Все!

мирного экономического форума (ВЭФ) по сравни!

тельной экономической конкурентоспособности го!

сударств, которые повсеместно признаны как наи!

более объективные. К безусловным достоинствам

методологии ВЭФ можно отнести и то, что она не

обходит вниманием так называемую физическую ин!

фраструктуру экономики, что, к сожалению, харак!

терно для большинства других аналогичных иссле!

дований [4, с. 389—417]. В этой связи использова!

ние программно!целевого подхода способствует

решению проблем повышения эффективности наци!

ональной экономики, так как низок уровень инно!

вационности в реальном секторе экономики и низ!

кий уровень эффективности товарной структуры при

низкой производительности труда, низких темпах

технологического обновления. Поэтому обеспече!

ние национальной конкурентоспособности является

задачами не только отрасли, сектора, а в целом эко!

номики как фактор обеспечения национальной кон!

курентоспособности и вхождения в мирохозяйствен!

ную систему. Как правильно отмечает Б.Н.Кузык:

"Целевая программа — это система взаимосвязан!

ных по целям, ресурсам и срокам мероприятий, обес!

печивающих реализацию приоритетов в данные сро!

ки с наилучшим эффектом, … которая в условиях

рыночного хозяйствования выполняет следующие

функции: выявление узловых точек (приоритетов)

развития, концентрация сил и ресурсов для решения

ограниченного числа задач; взаимная увязка про!

грамм между собой и с остальными блоками эконо!

мики" [5].

В программе формирования механизмов, обеспечи!

вающие конкурентоспособность экономики, уделяется

внимание на необходимость создания условий для со!

здания и продвижения конкурентоспособного бизнеса

на внешние рынки, имеющего высокую инновационную

характеристику. Схематично централизацию системы

управления конкурентоспособностью США можно

представить следующим образом:

Схема 1. Департамент
конкурентоспособности

Департамент конкурентоспособности 

Департамент 
торговли 

Департамент 
технологий 
и инноваций 

Департамент 
экономического 

развития 

Департамент 
развития трудовых 

ресурсов 

В целях повышения конкурентоспособности пред!

полагается концентрация всех институциональных и

ресурсных сил, проведение регулярного статистичес!

кого мониторинга реализации целей экономической

политики, осуществление своевременной поддержки

и выведение национального бизнеса на мировой ры!

нок. Проблема у нас была в том, что решения прини!

мались исходя из приоритетов финансовых показате!

лей эффективности перед технологическими показа!

телями.

Национальная инновационная система требует не

только увеличение притока финансовых ресурсов, но и

быстрое и гибкое реформирование с целью усиления

ее рыночной ориентации. Повышение инвестиционной

и инновационной активности возможно при согласова!

нии действий власти, бизнеса и науки. Основное — не

сиюминутные прибыли, а стратегические интересы

предприятий — рост производства, обновление ассор!

тимента и повышение качества товаров и услуг с учетом

тенденций изменения спроса. Резервы увеличения при!

были — повышение производительности труда и сни!

жение издержек.

ВЫВОДЫ
Таким образом, успех модернизации и диверсифи!

кации экспорта, условием которых является перелив

капитала из добывающих отраслей в перерабатываю!

щие отрасли и аграрный сектор, невозможен без совме!

стных усилий государства, бизнеса и науки, так как со!

здают базу для изменения структуры ВЭС, ее специа!

лизации и стабильного экономического роста, и разви!

тия в перспективе.
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ВСТУП
Розвиток та стабілізація народного господарства

в сучасних умовах ставить певні рамки та умови роз!

витку транспортної галузі, як важливішої складової.

В зв'язку з цим транспорту приділяється все більш

зростаюча увага. Вплив ефективності діяльності

транспорту на підвищення ефективності всього на!

родного господарства незаперечний і це ставить його

в число найважливіших сфер, які потребують особ!

ливої уваги, щодо напрямків їх розвитку. Особливе

місце в транспортної галузі належить електротранс!

порту, який займає переважну долю в пасажирських

перевезеннях.

УДК:332.012.2:656.1

О. Л. Дивінець,
аспірант кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу,
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО?ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
УКРАЇНИ

O. Divinec,
Postgraduate student of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF UKRAINE CITY ELECTRIC TRANSPORT SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Доведено, що методологічна основа управління соціально�економічними розвитком місько�
го електротранспорту — соціально орієнтований відтворювально�диверсифікаційний підхід,
який враховує зміну кількості населення міста, що дає можливість комплексно розглядати їх
поведінку з позицій нових завдань соціально�економічного розвитку міста. Наведено концеп�
цію управління соціально�економічними процесами розвитку міського електротранспорту.
Представлено структуру механізму системи впливу суб'єктів управління на соціально�еконо�
мічну політику розвитку міського електротранспорту.

Визначено фактори формування пасажиропотоку в міських агломераціях. Визначено вплив
рівня обслуговування пасажирів електротранспорту на соціально�економічні цілі міста. Обгрун�
товано, що соціально�економічне програмування структурних перетворень розвитку міського
електротранспорту це альтернативний інструмент вирішення завдань, пов'язаних зі стійким
підвищенням якості життя населення та досягненням інших пріоритетів соціально�економічно�
го сталого розвитку міста.

It has been proved that the methodological basis of management of the city electric socio�economic
development is socially oriented reproductive�diversification approach which takes into account the
change in the population of the city that makes it possible to comprehensively examine their behavior
from the standpoint of the new tasks of socio�economic development. The conception of management
the socio�economic process of municipal electric development has been presented. The systems
mechanism structure of influence of management subjects on social and economic policy of municipal
electric development has been offered.

The factors of passenger traffic formation in urban agglomerations have been defined. The
influence of the level of electric passenger service on the socio�economic goals of the city has been
defined. It has been proved that the socio�economic programming of structural transformations
development of urban electric transport is an alternative tool for solving problems related with
sustained improvement of life quality and achievement of other priorities of the city socio�economic
sustainable development.

Ключові слова: методика, міський електротранспорт, соціально#економічний розвиток, механізм, концепція.

Key words: methods, city electric, socio#economic development, mechanism, concept.

Міський електричний транспорт — це складова ча!

стина єдиної транспортної системи, яка призначена для

перевезення громадян трамваями, тролейбусами, по!

їздами метрополітену на маршрутах (лініях) відповідно

до вимог життєзабезпечення населених пунктів. З пе!

реходом на ринкові умови господарювання до транс!

портної системи України стали висуватися більш високі

вимоги по відношенню до якості, регулярності і над!

ійності транспортних зв'язків, збереженню вантажів і

безпечності перевезення пасажирів, строків і вартості

доставки. Сучасні стандарти життя зумовлюють зрос!

тання потреб населення в більш швидкому, але в той же

час зручному і безпечному транспортуванні.
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Ефективне функціонування міського електричного

транспорту має не тільки економічне, але й велике соц!

іальне значення, оскільки від його роботи залежить

рівень задоволення щоденних потреб у перевезеннях

широких верств населення.

Ступінь розробленості проблеми. Методологічними

проблемами ефективного функціонування та розвитку

транспорту займались такі вчені: О. Бакаєв, Ю. Гольс!

ка, М. Гур'ева, Л. Зайончик та інші [1—5]. При цьому

зазначимо, що залишились маловивченими питання об!

грунтування ефективності управлінських рішень, пов'я!

заних з соціально!економічним розвитком електрично!

го транспорту у містах України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування концепції управлін!

ня соціально!економічними розвитком міського

електротранспорту та представлення структури меха!

нізму системи впливу суб'єктів управління на соціаль!

но!економічну політику розвитку міського електрот!

ранспорту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розробка механізмів управління соціально!еконо!

мічним розвитком міського електротранспорту є акту!

альною в науковому та прикладному відношенні пробле!

мою і має важливе економічне, соціальне та екологічне

значення для забезпечення сталого розвитку народно!

го господарства України. Розробка механізму управлі!

ння здійснюється на основі відтворювально!диверси!

фікаційного підходу і теорії полюсів.

Методологічна основа управління соціально!еконо!

мічним розвитком міського електротранспорту — со!

ціально орієнтований відтворювально!диверсифікаційний

підхід, який враховує зміну ресурсного потенціалу міста,

що дає можливість комплексно розглядати їх поведінку з

позицій нових завдань соціально!економічного розвитку.

Сутність відтворювально!диверсифікаційного під!

ходу полягає в необхідності виділення соціально!еко!

номічних процесів в результаті створення диверсифіка!

ційних виробництв і відтворювальних циклів, збалансо!

ваних на рівні міста, з урахуванням виснаження ресурс!

ного потенціалу міста. Концепція управління соціально!

Рис. 1. Методологічні принципи механізму управління
соціально&економічним розвитком міського електротранспорту

Відтворювально-диверсифікаційний механізм 

РезультатПринципи Методи реалізації

Підвищення якості 
життя населення міста 

 

Моделювання соціально-
економічного розвитку міста 

Механізм управління 
соціально-економічним 
розвитком міста 

Використання 
регіональних переваг в 
територіальному 
поділі праці

Баланс інтересів усіх 
структур, які беруть 
участь у процесі 
регіонального 
відтворення

Соціально-
економічної 
самостійності 

Самофінансування 

Залежність між 
ефективністю роз-
витку регіональної 
економічної системи 
та формування 
ресурсної бази 
соціально економіч-
ного розвитку регіону 

Відповідальність за 
реалізацію функції 
управління

- Логічний підхід у розподілі 
фінансових ресурсів 

- Розробка критеріїв, які 
характеризують цілі та інтереси 
сторін. 
- Розробка моделі оцінки 
сценаріїв

- Рівність різних форм власності 
та економічної самостійності. 
- Розподіл повноважень і 
функцій управління   

- Розвиток здійснюється 
переважно за рахунок доходів 
регіону. 
- Розробка податкових пільг для 
внутрішньо-регіональних 
інвесторів 

- Стимулювання розвитку еко-
номіки (програми соціально- 
економічного розвитку, податко-
ві і кредитні пільги і т.п.).  
- Формування стабільної 
ресурсної бази розвитку міста 

- Виконання функцій на 
кожному рівні управління,  
- Оперативне управління со- 
ціально-економічними 
процесами міста 

- Зниження транспортних 
витрат. 
- Введення нових видів 
перевезення населення. 
- Модернізація міського 
електротранспорту. 
- Підвищення якості життя 
населення міста 

 

- Багатокритеріальна 
оцінка ефективності 
сценаріїв.  
- Вибір оптимальних 
сценаріїв. 
- Досягнення балансу 
інтересів 

- Програма розвитку міста. 
- Підвищення економічної 
самостійності міста 

Зменшення дотаційності 
галузі 

- Розвиток регіональної 
економіки. 
- Стабілізація соціально-
економічної обстановки

Система моніторингу 
соціально-економічних 
процесів міста 
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економічним розвитком міського електротранспорту

наведено на рисунку 1.

У відповідності з теорією полюсів зростання в

міських електротранспортних суб'єктах досить чітко ви!

діляються контури полюсів зростання. Полюси зростан!

ня — велика агломерація з розвинутою міською елект!

ротранспортною системою і потужною науковою ба!

зою, яка характеризується найбільш високим рівнем

якості життя, яке забезпечується розвиненою іннова!

ційною діяльністю. За рахунок розвитку полюсів зрос!

тання міських електротранспортних суб'єктів можливе

підвищення рівня соціально!економічного розвитку

відсталих міст, але це можливо тільки при подальшому

розвитку полюсів зростання [7].

Механізм системи управління соціально!економічними

системами реалізується за допомогою соціально!економі!

чного програмування, під яким розуміється система дій по

структурним соціально!економічним перетворенням, спря!

мованим на стійке підвищення якості життя населення. Дана

система складається з наступних складових [6, с. 182]:

— діагностика соціально!економічного стану та

прогнозування вектору його розвитку для обгрунтуван!

ня політики органів влади;

— розробка програм соціально!економічного роз!

витку;

— механізм реалізації програм;

— моніторинг соціально!еконо!

мічного розвитку.

На рисунку 2 представлено струк!

туру механізму системи впливу су!

б'єкта управління на соціально!еко!

номічну політику з розвитку місько!

го електротранспорту.

На рисунку 3 представлено схе!

му програми соціально!економічного

розвитку електротранспортних під!

приємств міста.

Соціально!економічне програму!

вання процесу розвитку міського

електротранспорту характеризується

наступними особливостями:

— необхідність врахування хви!

леподібного характеру розвитку еко!

номіки;

— визначення містоутворюючо!

го фактору в стратегії розвитку елек!

тротранспортних підприємств;

— облік кон'юнктури ринку

транспортних підприємств міста;

— облік інвестиційних можливос!

тей учасників перетворень при виборі

заходів соціально!економічного роз!

витку електротранспортних підприємств

міста;

— необхідність розгляду елект!

ротранспортних підприємств міста як

єдиного господарського комплексу з

урахуванням економічних, соціаль!

них та екологічних факторів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, соціально!економі!

чне програмування структурних перетворень в розвитку

міського електротранспорту — альтернативний інстру!

мент вирішення завдань, пов'язаних зі стійким підвищен!

ням якості життя населення та досягненням інших пріо!

ритетів соціально!економічного сталого розвитку міста.

Стан міського електричного транспорту позначається

на економічному зростанні кожного конкретного міста, а

отже і національної економіки в цілому. Є всі підстави

стверджувати, що соціально!економічний розвиток елек!

тротранспорту, як галузі, має визначальний вплив на роз!

виток всього народного господарства. Отже, проблеми

формування та реалізації соціально!економічного розвит!

ку електротранспорту становлять не просто самостійну

мету, а й мають народногосподарське значення.
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ВСТУП
Внутрішньою властивістю будь!якої системи є ціле!

спрямованість. У зв'язку з цим вважаємо, що в межах си!

стемного підходу необхідно обгрунтувати цільову спря!

мованість концепції беззбитковості. Беззбитковість, бу!

дучи межею між збитковою і прибутковою виробничо!

комерційною діяльністю, з одного боку, знижує ризик от!

римання збитків, а з іншого — є першим кроком до отри!

мання прибутку. Виступаючи певною мірою "проміжним"

станом, беззбитковість не розглядається як довгостро!

кова мета функціонування підприємства. На основі кон!

цепції беззбитковості вважаємо необхідним визначити

стратегію забезпечення економічної стійкості сільсько!

господарського підприємства, яка являє цілеспрямова!

ну діяльність виробничої системи під впливом зовнішнь!

ого середовища.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Беззбитковість як економічна категорія повинна ви!

конувати певні функції, за допомогою яких розкриваєть!

ся її сутність та зміст. У дослідженні пропонуємо виділя!

ти такі специфічні функції беззбитковості:

— оціночна. Полягає в характеристиці загального

рівня доходу (виручки від реалізації продукції, робіт, по!

слуг), який формується в процесі виробничо!комерцій!

ної діяльності підприємства;

УДК 330.366:65

С. М. Ткаченко,
ассистент, Дніпропетровський державний аграрно$економічний університет
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STRATEGIES TO ENSURE BREAKEVEN AND ECONOMIC SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES

За допомогою системного підходу взаємозв'язку беззбитковості виробничо�комерційної
діяльності та економічної стійкості сільськогосподарського підприємства визначено вплив ви�
робничо�комерційної діяльності на рівень економічної стійкості підприємства. На основі кон�
цепції беззбитковості розроблено стратегії забезпечення економічної стійкості аграрного
підприємства та виділено конкретні напрями їх реалізації за сферам діяльності підприємства.

Using a systematic approach relationship break�even production and business and economic
stability of agricultural enterprises the influence of industrial and commercial activities on the level
of economic viability. Based on the concept of break�even developed strategies to ensure the
economic sustainability of the agricultural enterprises and allocated specific areas of implementation
for your enterprise.
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— стимулююча. Беззбитковість як результат діяль!

ності підприємства, при якому забезпечується окупність

витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, по!

слуг), є першим кроком до отримання прибутку. Відпов!

ідно, чим нижче буде рівень беззбитковості діяльності,

тим підприємство швидше почне генерувати прибуток.

Для регулювання рівня беззбитковості необхідно фор!

мування ефективної системи управління витратами, до!

ходами, інтегрованої в загальну систему управління

підприємством;

— забезпечуюча. Проявляється у формуванні фі!

нансової бази для забезпечення економічної стійкості

підприємства. Збиткова виробничо!комерційна діяльність

призводить до втрати власного, а з часом — і позиково!

го капіталу, що негативно позначається на рівні економ!

ічної стійкості підприємства. Досягнення стану беззбит!

ковості в процесі виробничо!комерційної діяльності доз!

воляє не використовувати власний капітал, як основне

джерело формування активів, на покриття збитків, тим

самим підтримуючи протягом певного часу рівноважний

фінансовий стан і критичну економічну стійкість підприє!

мства [1—3].

Ключовим моментом дослідження за допомогою си!

стемного підходу взаємозв'язку беззбитковості вироб!

ничо!комерційної діяльності та економічної стійкості

сільськогосподарського підприємства є вплив виробни!
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чо!комерційної діяльності на рівень економічної стійкості

підприємства, яка обумовлюється, структурою активів, їх

джерелами та структурними пропорціями (рис. 1).

Вважаємо, що при такому підході економічна стій!

кість сільськогосподарського підприємства є результа!

том економічних процесів його функціонування та харак!

теризується лише показниками, які є її зовнішніми інди!

каторами. Тому судити про економічну стійкість у цьому

випадку можна тільки в статиці. Враховуючи взаємозв'я!

зок виробничого процесу з економічною стійкістю, мож!

на встановити причини існуючого стану, які можуть бути

абсолютно різними, і по!різному на неї впливати. Зокре!

ма виробничий процес, який базується на застосуванні

інтенсивних технологій і забезпечується виробничими ре!

сурсами в оптимальному обсязі та в оптимальні терміни,

при поєднанні високого рівня виробництва з економічно

обгрунтованим рівнем витрат буде вирізнятися високим

рівнем економічної ефективності. У свою чергу, ефектив!

на виробничо!комерційна діяльність зумовлює зростан!

ня власного оборотного капіталу на основі отриманого

прибутку, що є головною умовою підтримки й росту рівня

економічної стійкості підприємства.

У свою чергу, порушення виробничого процесу внас!

лідок неефективної технології, недостатнього або не!

своєчасного його забезпечення збалансованими вироб!

ничими ресурсами, зниження якості виробленої про!

дукції, зростання витрат на виробництво продукції мо!

жуть зумовити виникнення збитків, які потребують влас!

них та позикових коштів на їх покриття. Отже, без орга!

нізації ефективної виробничої діяльності підприємство

може знизити рівень, а в перспективі втратити економіч!

ну стійкість.

Крім того, на виробничу діяльність сільськогоспо!

дарського підприємства безпосередньо впливають при!

родно!кліматичні умови (погодні умові), вона залежить

від стану земельних угідь, сезонності виробництва. Ці

фактори зумовлюють значні коливання у виробничому

процесі, обсягах виробництва, обсягах та пропорціях роз!

поділу виробничих витрат, а також одержуваних доходів,

що позначається на загальному рівні ефективності вироб!

ничо!комерційної діяльності та рівні економічної стійкості

сільськогосподарського підприємства.

Будь!яка комерційна організація будує свою

діяльність виходячи з перспективи сталого генерування

прибутку та його максимізації. Концепція максимізації при!

бутку як головної мети функціонування організації впер!

ше була запропонована А.О. Берл і Г. Мінза у 1976 р. Потім

її розвинули М. Дженсен, У. Меклінг

(1979 р.) та інші і до теперішнього

часу вона займає особливе місце в

системі цілепокладання підприєм!

ства. У зв'язку з цим вважаємо за

можливе розглядати її як "базову"

при розробці концептуального

підходу, але з урахуванням певних

уточнень.

Недоліком розглянутої кон!

цепції, на наш погляд, є те, що "мак!

симізація прибутку" як головна

мета функціонування підприємства

має певну частку умовності при за!

стосуванні її в практиці господарю!

вання підприємств. Критерій "мак!

симальності" коливається залежно

від розміру підприємства, сфери

його діяльності, характеру взаємо!

відносин з власниками підприєм!

ства, наявності та характеру фінансових цілей, ступеня

фінансового стану тощо. Отже, межі максимізації при!

бутку досить відносні і для кожного конкретного підприє!

мства в конкретний момент часу його функціонування мо!

жуть значно відрізнятися.

Тому вважаємо, що для будь!якого сільськогоспо!

дарського підприємства за мету доцільно розглядати не

просто отримання максимального прибутку, а прибутку,

що забезпечує насамперед самоокупність та самофінан!

сування діяльності, і на цій основі — стійке функціону!

вання й розвиток. Отже, при досягненні беззбитковості

виробничо!комерційної діяльності сільськогосподарсь!

ке підприємство повинно орієнтуватися на отримання при!

бутку, що забезпечує його функціонування на розширеній

основі і дозволить підтримувати та підвищувати економ!

ічну стійкість.

На основі концепції беззбитковості вважаємо мож!

ливим визначити також стратегію забезпечення економ!

ічної стійкості сільськогосподарського підприємства.

Стратегія економічної стійкості підприємства, на наш по!

гляд, являє собою цілеспрямовану діяльність виробни!

чої системи під впливом зовнішнього середовища, що за!

безпечує її загальну рівновагу за рахунок ефективності

функціонування в майбутньому, тобто сукупність певних

цілей і завдань підприємства на перспективу, які сприя!

ють його розвитку, а також спрямованих на постійне

підтримання та підвищення рівня економічної стійкості.

У цілому вибір стратегії підприємства з метою

підтримки та підвищення економічної стійкості обумов!

лений впливом різних груп факторів. Дослідженнями

встановлено, що рівень економічної стійкості підприєм!

ства залежить, насамперед, від ефективного функціону!

вання сукупності виробничо!технологічної, кадрової,

фінансової, маркетингової та інноваційно!інвестиційної

складової, які формують три основні підсистеми підприє!

мства: виробництва, збуту і фінансів. Вибір даних підси!

стем обумовлений наступними причинами:

— виробництво є сферою, в якій безпосередньо ство!

рюється і отримує свій матеріально!речовий вид прибу!

ток як головне джерело фінансування зростання активів

підприємства (основних і оборотних);

— збут — сфера, в якій прибуток отримує своє гро!

шове вираження;

— фінанси забезпечують формування цільових гро!

шових коштів шляхом розподілу прибутку та інших до!

ходів між поточною та інвестиційною діяльністю підприє!

мства, з одного боку, а з іншого — є своєрідним систем!

Рис. 1. Взаємозв'язок беззбитковості виробничо&комерційної
діяльності та економічної стійкості сільськогосподарського

підприємства
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Таблиця 1. Напрями реалізації стратегій забезпечення економічної стійкості
сільськогосподарських підприємств

Сфера 
діяльності 

підприємства 
Назва поля Характеристика поля залежно від сфери діяльності підприємства 

В
ир
об
ни
цт
во

 

Поле 1 

 - зростання обсягів виробництва 
- оптимальний склад виробленої продукції 
- висока якість виробленої продукції 
- забезпеченість необхідними ресурсами для сучасних технологій в оптимальних 
пропорціях та термінах  
- зниження постійних та змінних витрат 

Поле 2 

 - середній рівень виробництва 
- типовий склад виробленої продукції 
- висока якість виробленої продукції 
- забезпеченість необхідними ресурсами для сучасних технологій в оптимальних 
пропорціях та термінах  
- мінливі змінні витрати на виробництво продукції 
- середньогалузеві постійні витрати 

Поле 3 

 - нормальний рівень виробництва
- типовий склад виробленої продукції 
- висока якість виробленої продукції 
- забезпеченість ресурсами для застосовуваних технологій в пропорціях наближених до 
оптимальних  
- мінливі змінні витрати на виробництво продукції 
- середньогалузеві постійні витрати 

Поле 4 

 - низький рівень виробництва
- нераціональний склад виробленої продукції 
- середня якість виробленої продукції 
- виробничі ресурси розбалансовані, надходять несвоєчасно 
- високі змінні витрати на виробництво продукції 
- високі постійні витрати 

Поле 5 

 - катастрофічно низькі обсяги виробництва 
- нераціональний склад виробленої продукції 
- низька якість виробленої продукції 
- виробничі ресурси розбалансовані, відсутні в достатній кількості для виробництва  
- високі змінні витрати на виробництво продукції 
- високі постійні витрати 

Зб
ут

 

Поле 6 

 - високий рівень попиту на продукцію
- найвищий рівень конкурентоспроможності продукції 
- значні темпи росту обсягів продажу продукції 
- високі реалізаційні ціни  

Поле 7 

 високий рівень попиту на продукцію 
- достатньо високий рівень конкурентоспроможності продукції 
- зростаючі темпи продажу продукції 
- високі реалізаційні ціни 

Поле 8 

 - помірний рівень попиту на продукцію
- конкурентоспроможна продукція  
- стабільні темпи продажу 
- середньоринкові ціни реалізації 

Поле 9 
 - попит на продукцію знижується
- скорочення обсягів продажу 
- низькі ціни реалізації 

Поле 10 
 - низький попит на продукцію
- стрімке скорочення обсягів продажу 
- досить низькі ціни реалізації 

Ф
ін
ан
си

 

Поле 11 

 - стійке зростання прибутку 
- здійснення постійної інвестиційної діяльності 
- власного оборотного капіталу достатньо для покриття запасів і витрат відповідно 
нормативного рівня 
- погашення довгострокових кредитів та відсотків по ним 
- здійснення соціальних заходів 
- виплата орендних платежів у  повному обсязі 
- виплата дивідендів  

Поле 12 

 - стабільний прибуток
- формування фінансових резервів 
- власний оборотний капітал повністю покриває запаси і витрати відповідно до 
нормативного рівня 
- виплата орендних платежів у повному обсязі 
- покриття збитків минулих років 
- погашення реструктурованих боргів 

Поле 13 
 - власний оборотний капітал майже покриває запаси і витрати
- виплата орендних платежів  
- виплата дивідендів  

Поле 14 
 - часткова виплата орендних платежів 
- низький прибуток 
- власний оборотний капітал нижче критичного рівня 

Поле 15 
 - часткова виплата орендних платежів у повному обсязі
- критично низький прибуток 
- власний оборотний капітал нижче критичного рівня, або повністю відсутній 
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ним індикатором ефективного функціонування підприє!

мства.

За вказаними сферам діяльності підприємства нами

виділені конкретні напрями реалізації стратегій забезпе!

чення стійкості сільськогосподарського підприємства

(табл. 1).

При цьому напрями за сферами діяльності підприєм!

ства були згруповані таким чином, щоб показати харак!

теристику "полів" стратегій забезпечення економічної

стійкості підприємства і для кожного з них виділені

відповідні критерії оцінки: виробництва — обсяг беззбит!

ковості як межа переходу від збиткової діяльності до при!

буткової; збуту — запас економічної міцності як межа

економічної безпеки діяльності підприємства; фінансів

— величина прибутку як загальний індикатор ефектив!

ності діяльності підприємства.

Узагальнюючи наведені положення, нами розробле!

но і запропоновано матрицю можливих стратегій забез!

печення стійкості сільськогосподарських підприємств за

умови орієнтації на досягнення: по!перше, — нестійкого

економічного стану, по!друге, — нормальної стійкості, і,

по!третє, — абсолютної стійкості (рис. 2). Матрицю роз!

роблено таким чином, щоб, не порушуючи цілісності про!

веденого дослідження, обгрунтувати взаємозв'язок без!

збитковості, самоокупності, самофінансування та еконо!

мічної стійкості підприємства.

У матриці при поєднанні полів 1, 6 і 11 підприємство

здатне підтримувати стійкість на значному рівні — ви!

сока економічну стійкість. При цьому у нього формуєть!

ся найнижчий рівень беззбитковості виробничо!комер!

ційної діяльності, при якому забезпечується максималь!

ний запас фінансової стійкості, що дозволяє здійсню!

вати діяльність на розширеній основі в тривалому пері!

оді часу.

При поєднанні полів 2, 7 і 12

підприємством досягається страте!

гія нормальної економічної

стійкості. У цьому випадку у підприє!

мства рівень беззбитковості вироб!

ництва — нормальний, що дозволяє

формувати достатній запас фінансо!

вої міцності (стійкості). Отже, під!

приємство може забезпечувати

стійке отримання прибутку, достат!

нього для фінансування простого

відтворення.

При поєднанні полів 3, 8 і 13

підприємство орієнтоване на допу!

стимий економічний стан. Така

стратегія можлива при виході з кри!

зи або за умови спаду виробництва

— як несприятливому етапі життє!

вого циклу підприємства. У цьому

випадку межі беззбитковості ви!

робничо!комерційної діяльності,

що визначають мінімальний запас

фінансової міцності є дуже високи!

ми. Однак необхідно стежити, щоб

виручка від реалізації продукції в

разі її зниження (скорочення об!

сягів реалізації) не досягла рівня

беззбитковості, інакше підприєм!

ство почне отримувати збитки і з ча!

сом знизить та втратить свою еко!

номічну стійкість.

При поєднанні полів 4, 9 і 14

підприємство отримує низький при!

буток, який недостатній для формування власних обо!

ротних коштів в критично мінімальному розмірі (коли ко!

ефіцієнт власних оборотних коштів менше 0,1), у зв'язку

з чим стійкість підприємства не забезпечується.

При поєднанні полів 5, 10 і 15 підприємство отримує

збитки. При цьому у нього формується найвищий рівень

беззбитковості виробничо!комерційної діяльності, при

якому забезпечується найнижчий запас фінансової

стійкості, що не дозволяє здійснювати діяльність навіть

для фінансування простого відтворення.

Рух по матриці здійснюється поступально, тобто спо!

чатку від катастрофічного стану перейти до критичного,

допустимого, нормального, а потім — до високого рівня

стійкості. Це передбачає перехід, наприклад, в сфері ви!

робництва з поля 5 в поле 4, з поля 4 — у поле 3 і т.д. до

поля 1, що досягається за рахунок практичної реалізації

заходів, запропонованих у таблиці 1. Застосування зап!

ропонованої матриці дозволить більш чітко ідентифіку!

вати можливі стратегічні напрямки забезпечення еконо!

мічної стійкості підприємств, а також визначати для їх ре!

алізації відповідні тактичні заходи.

Реалізація пропонованого концептуального підхо!

ду беззбитковості сільськогосподарського підприєм!

ства зумовлює необхідність формування відповідної

системи інформаційного забезпечення та організацій!

ної структури підприємства. В якості системи інфор!

маційного забезпечення розглядається система управ!

лінського обліку, яка передбачає: створення організа!

ційної структури апарату управлінського обліку; рег!

ламентацію управлінського обліку; надання інформації

управлінського обліку. Формування організаційної

структури управлінського обліку повинно грунтувати!

ся на принципі децентралізації системи управління у

поєднанні з універсальною типологією центрів відпові!
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Мінімальний поріг 
беззбитковості Поле 1     

Нормальний поріг 
беззбитковості  Поле 2    

Допустимий поріг 
беззбитковості   Поле 3   

Критичний поріг 
беззбитковості    Поле 4  

Максимальний поріг 
беззбитковості     Поле 5 

Зб
ут

 

Прибуток для 
самофінансування Поле 6     

Прибуток для 
самоокупності   Поле 7    

Допустимий прибуток   Поле 8   
Критичний прибуток    Поле 9  
Низький прибуток     Поле 10 

Ф
ін
ан
си

 

Максимальний запас 
фінансової міцності Поле 11     

 Нормальний запас 
фінансової міцності  Поле 12    

Достатній запас 
фінансової міцності   Поле 13   

 Критичний запас 
фінансової міцності    Поле 14  

Низький запас 
фінансової міцності     Поле 15 

Рис. 2. Матриця стратегій забезпечення стійкості
сільськогосподарських підприємств
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дальності. Дослідженнями пропонується виділення

центрів витрат, доходів, маржинального доходу і при!

бутку.

Центри витрат утворюють підрозділи, які для вико!

нання своїх функціональних обов'язків споживають різні

ресурси і таким чином впливають на витрати. Отже, вони

відповідають за величину останніх. Зокрема до них відно!

сяться: машинно!тракторний парк, ремонтно!механічна

майстерня, будівельна ділянка і функціональна служби

підприємства.

Центри доходу відповідають за дохід, який вони при!

носять підприємству в ході своєї діяльності. Для того, щоб

нести відповідальність за дохід, підрозділ повинен мати

можливість впливати на його рівень. Центром доходу є

служба комерційного директора або відділ збуту, який

несе відповідальність за дохід і може впливати на його

рівень.

Центрами маржинального доходу є підрозділи, які

здійснюють більш складну діяльність: не тільки вироб!

ництво (як центри витрат) і реалізацію (як центри дохо!

ду), а також враховують виробництво і реалізацію про!

дукції у розрізі номенклатури. У сільськогосподарських

підприємствах центрами маржинального доходу є галузі

рослинництва і тваринництва.

Центри прибутку відповідають за суму отриманого

прибутку. Вони, як і центри маржинального доходу, кон!

тролюють дохідну та видаткову сторони своєї діяльності.

Але мова йде про доходи і витрати не окремо за напря!

мами діяльності, а в цілому по підприємству. Відповідно,

центром прибутку є адміністративно!господарське управ!

ління підприємства.

Регламентація управлінського обліку передбачає

розробку необхідного документального закріплення об!

лікових операцій та посадових інструкцій, що визнача!

ють порядок дій і взаємовідносини працівників з питань

управлінського обліку. Формування інформації управлі!

нського обліку передбачає збір необхідної інформації

про витрати, доходи і результати господарської діяль!

ності підприємства та подання її у встановленому вигляді

та терміни.

Для виявлення беззбитковості виробничо!комер!

ційної діяльності важливе значення має інформація про

змінні й постійні витрати на виробництво продукції, що

формується в системі управлінського обліку. Ко!

ректність розподілу витрат на виробництво продукції

на змінні й постійні витрати залежить від рівня кваліф!

ікації спеціалістів та обгрунтованості застосовуваної

ними методики. В управлінському обліку для розподі!

лу витрат застосовуються такі методи як алгебраїчний

(метод вищої і нижчої точок), графічний і статистич!

ний (грунтується на кореляційно!регресійному аналізі).

Однак, як показало проведене дослідження, їх засто!

сування в практиці сільськогосподарського підприєм!

ства пов'язане з певними труднощами: по!перше, тру!

домісткість проведених розрахунків; по!друге,

складність розрахунків, зумовлена специфікою фор!

мування інформації про витрати протягом звітного пе!

ріоду; по!третє, недостатність інформації для прове!

дення необхідних розрахунків, оскільки, як правило,

потрібна велика вибірка даних про витрати й вихід про!

дукції.

Найбільш ефективним методом розподілу витрат

виробництва продукції на змінні й постійні, на нашу

думку, для застосування в практиці сільськогоспо!

дарського підприємства є метод, який передбачає

аналіз кожної статті та елементів витрат [4; 6]. Відпо!

відно до економічного змісту кожна конкретна стаття

витрат відноситься або до змінних витрат, або до по!

стійних. У разі, якщо не можливо точно інтерпретува!

ти зміст статті, тобто витрати є змішаними, грунтую!

чись на методі аналогії можна виділити в них частку

постійних витрат і частку змінних, відповідно до їх за!

гальної структури. В окремих джерелах даний метод

інтерпретується як "селективний метод" [5]. Викорис!

тання селективного методу для спрощення розподілу

затрат на змінні й постійні, на наш погляд, можна по!

єднувати із застосуванням класифікації витрат на ви!

робництво продукції, рекомендованої Міністерством

аграрної політики та продовольства у відповідних ме!

тодичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку вит!

рат на виробництво та калькулювання собівартості про!

дукції (робіт, послуг).
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На основі запропонованого концептуального підхо!

ду можна удосконалити й розробити нові методи досяг!

нення беззбитковості, забезпечення економічної

стійкості та підвищити тим самим ефективність аграрно!

го підприємства.
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ВСТУП
У наш час перед усіма підприємствами гостро стоїть

питання зниження конкурентоспроможності. Через це

важливими стають питання вибору більш ефективного

управління інноваційною діяльністю підприємства, оцін!

ки інноваційного розвитку, удосконалення шляхів підви!

щення інноваційної активності. Значення проведення

аналізу методів оцінки інноваційного розвитку підприє!

мства, а також розгляд принципів, вимог та показників

оцінювання ефективності інновацій, на основі яких мож!

на прийняти рішення про доцільність інноваційних про!

ектів, пояснюють актуальність даної теми статті.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення методологічних

підходів до оцінки розвитку інноваційного підприємниц!

тва та обгрунтування інноваційного розвитку підпри!

ємств харчової промисловості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питання про оцінку інноваційного розвитку сучас!

ного підприємства, присвячені роботи Яковлєва А., Мар!

кіної Ю.І., Антонюк Л.Л., Шуміхина В. та інших вчених!

економістів. Аналіз наукової та методичної літератури

показав відсутність єдиного підходу до проблем, за!

значеним як академічні, так і в практиці загальних заходів

для оцінки інноваційних старших керуючих компаній.

Таким чином, при оцінці інноваційного розвитку підприє!

мства, не зважаючи на різні напрямки проведення та!

кого оцінювання, ключовими аспектами процедури оці!

нювання виступають — кінцевий результат обраного

напрямку оцінювання інновації, або, іншими словами,
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результативність, а також оцінювання ефективності від

здійснення інноваційних процесів на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо комплекс взаємопов'язаних факторів,

що визначають необхідність науково!методичного об!

грунтування активізації інноваційних процесів у регіо!

нах України.

По!перше, масштабні соціально!економічні зміни в

країні, розвиток ринкових відносин, нагальна не!

обхідність структурної перебудови виробництва висуну!

ли проблеми посилення інноваційної активності економ!

іки і нового підходу до інновацій, що з'єднує знання і

рівень технологічної оснащеності виробництва з ринком.

По!друге, стабілізація економіки, стійке зростання

обсягів матеріального виробництва, як показує досвід

розвинених країн, досягається шляхом переведення

економіки на інноваційний шлях розвитку, заснований

на широкій реалізації результатів наукових розробок у

галузі створення сучасних інтенсивних технологій, їх за!

стосування у виробництві та випуску конкурентоспро!

можної високотехнологічної продукції [1].

По!третє, в сучасних умовах відбувається помітне

підвищення ролі регіонів у розвитку соціально!еконо!

мічних процесів у країні, її функціональних та галузевих

підсистем. Це обумовлює необхідність інноваційного роз!

витку не тільки окремих регіонів, фокусування уваги

органів влади та бізнесу на ключових напрямках техніко!

технологічних і соціально!економічних перетворень, а й

формування драйверів економічного зростання на базі

передової техніки і технології на всьому просторі великої

та сильно диференційованої країни. Між тим, в інновацій!
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ному розвитку, як в інших сферах діяльності, стан і векто!

ри руху регіонів істотно розрізняються, що загрожує

цілісності соціально!економічного простору країни.

По!четверте, істотне значення мають зовнішні виклики

економічного та інституційного характеру, що вимагають

проходження трендами розвитку передових країн [3].

Управління будь!якими соціально!економічними

системами базується, з одного боку, на загальних ви!

могах до нього, з іншого — містить у собі особливості,

які випливають із специфіки об'єкта управління і перс!

пектив його розвитку.

Критичний аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних дос!

лідників дозволяє вважати доцільним з точки зору управ!

ління інноваційним розвитком регіонів продуктово!тех!

нологічний підхід до визначення інновацій. Відповідно до

нього, категорію "інновація" доцільно трактувати як нову,

або удосконалену продукцію або технологію, що забез!

печує задоволення потреб соціально!економічної систе!

ми. Це дозволяє розглядати інновації в керованій сис!

темі окремо від таких у самому управлінні (наприклад,

організаційних). Відповідно до даного підходу в статті

запропонована авторська типологія інновацій на основі

відмінних ознак, істотних з точки зору управління роз!

витком соціально!економічних систем будь!якого рівня і

утворюючих наступні бінарні опозиції:

1. По результату інновації поділяються на: продук!

тові, тобто втілені в новому або вдосконаленому продукті

(або послуги), що випускаються на ринок або під поза!

ринковий сектор; технологічні, реалізовані в новому або

модернізованому технологічному процесі виробництва.

2. За ступенем новизни виділено наступні типи інно!

вацій: базисні (радикальні), засновані на принципово но!

вих знаннях і проривних технологіях; поліпшуючі, які

передбачають використання вже наявної продукції,

вихід старої продукції на нові ринки і т.п.

3. За характером локалізації (ця ознака особливо

важлива для територіально і функціонально диверси!

фікованих систем) інновації доцільно поділяти: на ло!

кальні, точкові, що охоплюють обмежений склад підси!

стем; глобальні, поширювані на принципово необмеже!

ний склад підсистем.

Соціально!економічні системи національного та рег!

іонального рівнів проходять чотири стадії розвитку: ста!

більну, напівстабільну, динамічної стійкості, нестійкості.

Інноваційний розвиток призводить до зниження стійкості

соціально!економічних систем різного рівня. Це вимагає

дотримання балансу в елементній базі і зв'язках системи

в процесі їх постійного і наростаючого руйнування.

У процесі теоретичного аналізу встановлено, що Ук!

раїна в цілому перебуває в полістабільному стані, про що

свідчать: активний розвиток в країні не тільки традиційних

— видобувних галузей, а й ринків капіталів; поява нових

технологій в ряді обробних галузей; формування принци!

пово нового споживчого сектору, орієнтованого на нау!

комістку продукцію та послуги. Однак, регіони країни в

різному ступені слідують траєкторії інноваційного розвит!

ку. Принципово можливий рух регіонів за будь!якими ста!

діями розвитку (в тому числі, минаючи проміжні), однак,

найбільш доцільним є їх постадійний перехід в більш ви!

сокий стан динамічності, що обумовлює необхідність фор!

мування різних механізмів управління в залежності від

фактичного поширення в регіонах інновацій різного типу.

Будь!який обраний характер інноваційного розвит!

ку має як позитивні підстави, так і можливі витрати реа!

лізації. Тому для великої диференційованої за різними

ознаками соціально!економічної системи, якою є Украї!

на, доцільне поєднання різних способів інноваційного

розвитку відповідно до стану і потенціалу її функціо!

нальних та територіальних підсистем [2].

Доцільне використання в управлінні інноваційним

розвитком регіонів трьох груп принципів: загальних

принципів управління; принципів управління регіональ!

ним розвитком; принципів, що лежать в основі управлі!

ння інноваційним розвитком регіонів.

Особливістю українських регіонів є фрагментарність і

незбалансованість розвитку їх підсистем. Регіон, в усякому

разі, в Україні істотно залежить від системи національного

рівня, в яку він органічно включений, цілісний відтворюваль!

ний процес в рамках регіону не здійснюється. Тому можна

вважати, що регіон — це незавершена система, що володіє

певними системними властивостями, сукупність яких не доз!

воляє здійснювати саме відтворення. Системна незавер!

шеність українських регіонів випливає з поділу функцій все!

редині соціально!економічної системи національного рівня,

припускає наявність повного або обмеженого складу підси!

стем, що забезпечують їх інноваційний розвиток і вимага!

ють адекватних їх стану механізмів управління. Тому в якості

одного з провідних принципів сформульований принцип

урахування регіональних особливостей у процесі управлін!

ня інноваційним розвитком регіонів.

При розгляді проблем управління інноваційним роз!

витком регіонів ми виходимо переважно із загальноме!

тодологічних і теоретичних досліджень вітчизняних ав!

торів, що визначають в якості його базового компонен!

та стратегію, що слід трактувати як необхідність дотри!

мання принципу стратегування управління інноваційним

розвитком регіонів [4].

Вихідним пунктом інноваційного розвитку є проду!

кування інновацій. Однак достатня концентрація всіх не!

обхідних для цього наукових і техніко!технологічних ком!

понентів виробничих комплексів у кожному регіоні Ук!

раїни поки не забезпечена. Теоретично будь!який ком!

понент регіональної інноваційної системи можна сфор!

мувати за рахунок її імплантації, однак, для цього мають

бути залучені ресурси, що дозволяють сформувати прин!

ципово нову відтворювальну структуру кожного регіону

країни. Тому необхідний вибір регіональних стратегій

інноваційного розвитку, орієнтованих на використання

існуючих, найбільш розвинених підсистем регіонів.

В управлінні інноваційним розвитком регіонів пріо!

ритет повинен бути відданий перетворенню існуючого

техніко!технологічного потенціалу, а не формуванню

принципово нового, тобто пунктам принципу пріоритет!

ності інноваційного розвитку традиційних галузей, що

сформувалися на базі природних конкурентних переваг.

Системний підхід до управління передбачає внутрішню

суперечливість розвитку підсистем, вимагає методологіч!

ної єдності, суворої співпідпорядкованості і несуперечності

свідомо обраних дій. З цього випливає принцип методоло!

гічної єдності стратегування соціально!економічного роз!

витку як загального та інноваційного, так і приватного.

Сучасні типи стратегій управління інноваційним розвит!

ком регіонів такі: комплексного інноваційного розвитку на

основі продукування власних і впровадження наявних інно!



Інвестиції: практика та досвід № 3/201578

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

вацій; широкого продукування інновацій; локального про!

дукування інновацій; широкої імітації; локальної імітації [6].

Сформульовані принципи дозволяють запропонува!

ти типологію стратегій інноваційного розвитку регіонів,

засновану на поєднанні трьох ознак: здатність проду!

кувати інновації, можливість освоювати їх (імітація),

масштаб поширення інновацій. Є теоретична можливість

і практична доцільність використання комбінацій, зас!

нованих на поєднанні даних ознак:

— стратегія комплексного інноваційного розвитку,

заснована на продукуванні власних та впровадженні

наявних інновацій;

— стратегії продукування інновацій (широка або ло!

кальна);

— стратегії імітації (широка або локальна).

Стратегія комплексного інноваційного розвитку на ос!

нові продукування власних і впровадження наявних інно!

вацій завжди є в той же час широкою (глобальною), яка

розповсюджується на всі розвинені в регіоні функціональні

підсистеми (галузі, науково!виробничі комплекси та ін.).

Стратегії продукування та впровадження інновацій

принципово можуть бути і локальними, і широкими, за!

лежно від фактичного стану наукової, науково!вироб!

ничої, техно!впроваджувальної діяльності в регіоні.

При наявності високоспеціалізованих науково!дос!

лідних комплексів доцільна стратегія локального про!

дукування інновацій.

В умовах розвинутого різнопрофільного науково!

освітнього та / або науково!виробничого потенціалу

необхідно використовувати стратегію широкого проду!

кування інновацій.

Використання стратегії широкої імітації утруднене

в силу недоліку в регіонах факторів виробництва, не!

обхідних для впровадження нової техніки і технологій

з широкого кола галузей і муніципальних утворень. Тому

найбільш реальною імітаційною стратегією є стратегія

локальної імітації, яка спирається на відносні конку!

рентні переваги регіону [7].

При виборі стратегій імітаційного типу необхідно

виходити з того, що їх поширення стримується не тільки

слабким розвитком факторів виробництва, а й рядом

обмежень інституціональної властивості, які повинні

бути усунені інструментами реалізації стратегії.

В Україні ХХI століття чітко розмежовуються два пе!

ріоди в постановці і вирішенні завдань управління інно!

ваційним розвитком регіонів. На початку 2000!х років

необхідність інноваційного розвитку ще не була усвідом!

лена повною мірою органами влади та управління як на!

ціонального, так і регіонального рівнів. Переважна ува!

га приділялася стабілізації економічних процесів, зрос!

танню виробництва, зниженню безробіття, вирішенню

першочергових проблем соціального захисту населення.

У більшості регіональних стратегій, програм та інших

документів питання інноваційного розвитку навіть не ста!

вилося. Виняток становили найбільш розвинені регіони,

які заявили про таку необхідність: Київ, Харків.

Середина першого десятиліття 2000!х років стала

переломним моментом у формуванні ідеї та механізмів

управління інноваційним розвитком країни і регіонів. В

якості позитивних моментів у розробці напрямів та

інструментів інноваційного розвитку регіонів слід за!

значити наступні:

— У передових регіонах країни, насамперед — у

Києві, отримав розвиток інструментарій підтримки ма!

лого інноваційного бізнесу: фінансовий, інституційний,

консультаційний, організаційний.

— У більшості регіонів почали складатися нові інсти!

тути підтримки інноваційного бізнесу: венчурні фонди,

технопарки, інноваційно!технологічні центри, технопо!

ліси, технологічні парки, індустріальні парки та ін.

— Сформувався досить чіткий методичний апарат

обгрунтування стратегій, напрямків, об'єктів, інструментів

управління в найбільш розвинених регіонах країни.

— Декларована необхідність суспільно!приватного

партнерства в управлінні інноваційним розвитком регі!

онів та почала складатися його інституційна основа.

Як недоліки сучасної практики управління іннова!

ційним розвитком регіонів слід зазначити:

— Копіювання стратегій та інструментів їх реалі!

зації, застосовуваних розвиненими регіонами, не об!

грунтованих рівнем інноваційного розвитку відстаючих

адміністративно!територіальних утворень.

— Відсутність методологічної єдності стратегуван!

ня інноваційного розвитку більшості регіонів, що поля!

гає у відсутності явно декларованого типу стратегії, змі!

шуванні цілей, завдань, інструментів, напрямів, об'єк!

тів управління.

— Низький рівень ефективності об'єктів інновацій!

ної інфраструктури навіть у найбільш розвинених ре!

гіонах країни.

— Явно виражений дисбаланс між деклараціями за!

гального плану і планово!прогнозними характеристика!

ми інноваційного розвитку більшості регіонів.

— Ігнорування інерції національної та регіональних

систем, що розвиваються по інерційним сценаріями, що

приводить до використання "слабких" інструментів, що

не забезпечують критичного рівня впливу на керовані

об'єкти [8].

Узагальнення передового досвіду управління інно!

ваційним розвитком в розвинених країнах дозволило

зробити наступні висновки:

— В економічно розвинених країнах органи держав!

ної влади стимулюють розвиток високотехнологічних

галузей, в яких бізнес!структури не можуть отримати в

даний час безпосередній економічний ефект; стимулю!

вання здійснюється за допомогою фінансового заохо!

чення, а в ряді випадків — жорсткого адміністрування.

— Країни, успішні в інноваційному розвитку, до!

тримуються трьох основних підходів до продукування та

поширення інновацій: комплексний підхід, заснований на

реалізації великих цільових проектів повного циклу; по!

ширення нововведення за рахунок створення сприятливо!

го інноваційного середовища; стимулювання нововведен!

ня за допомогою заходів організаційної властивості. Пе!

реважного апріорі підходу не існує, в практиці відзнача!

ються успішні і невдалі приклади реалізації будь!якого з

них.

— Багато країн як високого рівня інноваційного роз!

витку, так і ті, що почали рух у цьому напрямку, активно

використовують широкий спектр інструментів стимулю!

вання попиту на нову продукцію — державні закупівлі,

субсидії виробникам і споживачам, організаційне сти!

мулювання виробництва та експорту високотехнологі!

чної продукції.
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— В організації діяльності державних органів у

сфері створення та розповсюдження новацій отримали

розвиток дві моделі — підвищення комплексності за ра!

хунок об'єднання міністерств, відомств та інших струк!

тур; посилення спеціалізації за допомогою створення

нових структур та відокремлення функцій існуючих.

— Спостерігається перехід країн з відносно моло!

дою економікою інноваційної спрямованості від імітації

нововведень до розвитку прикладних досліджень і, в

ряді випадків, фундаментальних.

— Постійно розширюється використання механізмів

суспільно!приватного партнерства (СПП) для реалізації

проектів інноваційного характеру.

— Заохочується державами створення територіаль!

них кластерів, які об'єднують підприємства перспектив!

них галузей та інноваційної інфраструктури.

— Держави, орієнтовані на повний цикл інновацій!

ного розвитку, вкладають значні кошти у фінансування

фундаментальної, прикладної науки та освіти; в інших

випадках фінансова участь держави у формуванні та

поширенні знань менш виражена.

— Держави, успішні в інноваційній діяльності, роз!

вивали її протягом декількох десятиліть, постійно уск!

ладнюючи інструментарій управління нею, переходячи

від простого (державне фінансування, податкові пільги

тощо) до складного (заохочення споживання науко!

місткої продукції, "посівне", венчурне фінансування,

створення інститутів СПП, ПІФів, національних і міжна!

родних мереж, що включають структури різного інсти!

туційного устрою та ін.).

ВИСНОВОК
Найважливіше завдання формування територіаль!

ного розрізу стратегії соціально!економічного розвит!

ку країни — знаходження оптимального балансу між

вирівнюванням і поляризацією регіонів, що вимагає

орієнтації на один з видів рівноваги системи. Сучасна

система управління регіональним, в тому числі і іннова!

ційним, розвитком в Україні базується багато в чому на

перерозподільних процесах. В інноваційних процесах

така стратегія взаємодії регіонів є нераціональною, ос!

кільки кожен регіон прагне до розподілу обмежених і

невідтворюваних у короткостроковому періоді ресурсів

на свою користь. У результаті всі регіони опиняються в

становищі, яке призводить до гіршого результату для

кожного учасника взаємодії. При збереженні діючої

стратегії втрати будуть нести більшість регіонів країни,

в довгостроковій перспективі її проходження послабить

соціально!економічну систему країни, причому, чим

вище буде результат в інноваційному розвитку про!

відних регіонів, тим сильніше диференціація, слабкіше

міжрегіональна взаємодія і вище ризики втрати єдності

соціально!економічного простору країни [5].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкової економіки важливим елементом

фінансової діяльності є оціночна діяльність. Правильна

оцінка вартості компанії та її корпоративних прав дозво!

лить вірно розрахувати співвідношення внесків акціонерів

або компенсаційні виплати при виході власника із складу

співзасновників, спрогнозувати розміри оподаткування.

Питання визначення вартості компанії може стати вирі!

шальним в процесі фінансової санації підприємства чи його

ліквідації. Оцінка вартості акції компанії є необхідною

умовою прийняття інвестиційних та управлінських рішень.

Розвиток міжнародних економічних відносин спри!

чиняє підвищену увагу до уніфікації методології оцінки

вартості компаній, приведення її у відповідність до ви!

мог міжнародного законодавства. Тому виникає не!

УДК 336
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STOCK VALUE IN THE COMPANY'S SYSTEM OF INVESTMENT DECISIONS

У статті представлено основні цілі та обгрунтовано необхідність проведення оцінки вартості
звичайних акцій компаній. Визначено перелік передумов та етапів оцінки вартості акцій.
Здійснено аналіз основних моделей визначення вартості компанії та акцій, їхніх характерних
особливостей, переваг та недоліків. У роботі розглянуто умови застосування даних моделей,
їх відповідність вимогам сучасних економічних реалій в системі прийняття інвестиційних рішень
компанії. Для практичного застосування результатів дослідження було обрано реально існую�
чу компанію. В результаті аналізу методів оцінки було визначено оптимальний метод, що відпо�
відає особливостям функціонування даної компанії та на практичному прикладі представлено
розрахунок вартості звичайної акції. Проаналізовано вплив результату оцінки на ефективність
інвестиційних рішень компанії — об'єкта дослідження.

The main aims and necessity of stock valuation are presented in the article. The background and
the steps of valuation process are defined. The analysis of main valuation models, their
characteristics, advantages and disadvantages are given. The terms of usage of these models, their
compliance with the current economic situation in the system of company's investment decision are
presented. For the purpose of practical implementation of the research results the real entity was
chosen. As a result of the methods analysis the optimal model that complies with the peculiarities of
company's activities was selected. The example of the stock valuation on the basis of the optimal
method choice is presented. The analysis of the impact of the valuation results on the company's
investment decisions efficiency is provided.

Ключові слова: акція, вартість компанії, дисконтовані грошові потоки, вільні грошові потоки, фінансо#

вий стан компанії.
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обхідність дослідження та порівняння методів оцінки

вартості компаній, визначення їхніх особливостей та

можливостей застосування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню основ проблем формування та оцін!

ки вартості компаній присвячено праці таких зарубіжних

науковців: Р. Брілі, А. Дамодаран, Т. Коупленд, С. Ма!

єрс, Г. Мандл, М. Міллер, Ф. Моділіані, Дж. Олсон,

К. Рабель, Т. Робінсон, М. Сіровер, Дж. Олсон, К. Ра!

бель, Т. Робінсон. Вітчизняні економісти, які розгляда!

ли дану проблематику: В.Д. Базилевич, К. І. Деревянко,

А.П. Дука, А.М. Кругляк, О.В. Любкіна, І.О. Лепьохіна,

А.В. Миронюк, О.О. Терещенко, В.М. Шелудько.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є визначення ефективних методів

оцінки вартості звичайних акцій для обгрунтування стра!

тегічних інвестиційних рішень компанії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Акція є інструментом власності і відображає певну

суму капіталу, інвестованого в підприємницьку

діяльність. У зв'язку з цим оцінка вартості акції тісно

пов'язана з визначенням вартості акціонерного капіта!

лу. Така оцінка не може бути здійснена без вивчення та

детального аналізу фінансово!майнового стану, ефек!

тивності виробничо!господарської діяльності, перспек!

тив подальшого розвитку як окремого акціонерного

товариства, так і галузі в цілому. Складність оцінюван!

ня акціонерного капіталу зумовлює і складність визна!

чення "дійсної" вартості акцій, яка б адекватно відоб!

ражала інвестований у підприємницьку діяльність капі!

тал [1, c. 443].

У сучасних умовах максимізація вартості компанії є

необхідною умовою функціонування акціонерного то!

вариства та показником ефективності його діяльності.

Вартість компанії відображає сукупну характеристику

фінансових показників її діяльності та забезпечує інте!

реси учасників ринкових відносин (акціонерів, інвес!

торів, потенційних покупців, кредиторів, страхових ком!

паній та ін.). Ринкова вартість компанії зумовлюється

ступенем внутрішньої організації суб'єкта, здатністю

продукувати інноваційні процеси, забезпечувати опера!

ційну ефективність [4, c. 105].

Вартість бізнесу — це вартість діючої компанії або

вартість усіх корпоративних прав у діловому підпри!

ємстві. Необхідність оцінки вартості компанії виникає в

основному у таких випадках:

— під час інвестиційного аналізу в процесі прийнят!

тя рішень про доцільність інвестування коштів у підприє!

мство, у тому числі при здійсненні операцій злиття і по!

глинання;

— у випадку реорганізації компанії (оцінка прово!

диться з метою визначення бази для складання переда!

вального чи розподільного балансу, а також встанов!

лення пропорцій обміну корпоративними правами);

— у разі банкрутства та ліквідації компанії (мета

оцінки — визначення ліквідаційної вартості);

— у випадку продажу підприємства як цілісного май!

нового комплексу (мета оцінки — визначення реальної

ціни продажу майна);

— у разі купівлі!продажу акцій компанії для визна!

чення її вартості;

— при визначенні кредитоспроможності підприєм!

ства та у разі застави майна (мета оцінки — визначити

реальну вартість кредитного забезпечення);

— під час приватизації державних підприємств

(метою оцінки є визначення початкової ціни продажу

об'єкта приватизації);

— у процесі санаційного аудиту при визначенні са!

наційної спроможності (оцінка вартості майна прово!

диться з метою розрахунку ефективності санації);

— під час здійснення додаткової емісії акцій;

— у процесі переоцінки активів компанії;

— при визначенні бази оподаткування, бази стра!

хування;

— у разі участі в майнових спорах.

Оцінка вартості компанії, її активів є одним з най!

складніших питань корпоративних фінансів. Особливо

труднощі виникають під час оцінки вартості компанії як

цілісного майнового комплексу та оцінки корпоратив!

них прав суб'єкта господарювання, якщо дані права не

котируються на біржі. Незважаючи на те, що вартість

компанії в окремих випадках може дорівнювати рин!

ковій вартості його активів, потрібно розрізняти ці по!

няття. У першому випадку йде мова, насамперед, про

вартість, що може бути створена в результаті функціо!

нування бізнесу. Оцінка компанії здійснюється, як пра!

вило, на базі ринкової вартості — ймовірної суми гро!

шей, за яку можливо здійснити купівлю!продаж об'єкта

оцінки на ринку [5].

Етапи визначення оцінки вартості компанії:

1. Постановка завдання проведення оцінки вартості

компанії. На цьому етапі визначаються об'єкт, мета оцін!

ки, вид вартості, дата і терміни проведення оцінки,

оформляється технічне завдання і договір про здійснен!

ня оцінки.

2. Збір та аналіз інформації про оцінюване підприє!

мство.

3. Аналіз галузі, в якій функціонує компанія. Визна!

чається місце компанії в галузі, досліджується конку!

рентне середовище, проблеми, перспективи, основні

показники розвитку галузі.

4. Аналіз фінансово!господарської діяльності ком!

панії за даними фінансової звітності та управлінського

обліку.

5. Здійснюється прогноз основних показників фун!

кціонування підприємства.

6. Вибір методу оцінки вартості компанії.

7. Розрахунок вартості компанії згідно з обраним

методом.

8. Оформлення звіту про оцінку вартості компанії

та прийняття інвестиційного рішення (якщо оцінка була

проведена з метою визначення можливості купівлі —

продажу активів) [3, c. 45].

Важливим етапом процесу оцінки вартості акції є

вибір методу проведення оцінки. У вітчизняній науковій

літературі розрізняють основні три підходи до визначен!

ня вартості компанії: дохідний, майновий та ринковий.

Дохідний підхід — підхід, що заснований на оцінці

теперішньої вартості очікуваних вигод (доходів, грошо!

вих потоків) від володіння корпоративними правами

компанії. В основі підходу лежить теза, що метою вкла!

дання капіталу інвестором у купівлю підприємства пе!

редусім є отримання стабільних доходів. Тобто доход і

прибуток підприємства розглядаються як головні чин!

ники, що визначають величину вартості компанії.

Цьому підходу притаманними є наступні переваги:

— вартість оцінки залежить від прибутку, який може

принести оцінюваний об'єкт;

— врахування інтересів інвестора.

Однак дохідний підхід має і певні недоліки:

— високий ступінь ризику;

— суб'єктивність оцінки.

 У рамках цього підходу виокремлюють два основні

методи:

— дисконтування грошових потоків (дисконтуван!

ня Cash!flow);
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— визначення капіталізованої вартості доходів [5].

Метод дисконтування грошових потоків (Discounted

Cash!flow , DCF) побудований на концепції теперішньої

вартості майбутнього грошового потоку оцінюваної

компанії в розрізі окремих періодів.

Згідно з методом дисконтування грошових потоків

вартість об'єкта оцінки прирівнюється до суми тепері!

шньої вартості майбутніх чистих грошових потоків або

дивідендів, які можна отримати в результаті володіння

компанією, зменшеної на величину зобов'язань компанії

та збільшеної на вартість надлишкових активів.

Вартість бізнесу, розрахована методом DCF, пока!

зує величину вільних грошових потоків, акумульованих

бізнесом за період часу з урахуванням альтернативних

можливостей. Цей показник дозволяє оцінити потенціал

бізнесу, його переваги перед конкурентами і максималь!

ну ціну, за якою цей бізнес може бути проданий. Вели!

чину вартості дисконтованих грошових потоків рекомен!

дують розбивати на найбільш впливові фактори: еко!

номічний прибуток (Economical Value Added), який

відображає вартість, додану за період, з урахуванням

альтернативних витрат, та обсяг інвестицій, направле!

них на розширення, яке в майбутньому збільшить

вартість компанії. Такий розподіл вартості відображає

джерела її створення. Так, уже створена вартість бізне!

су характеризується показником EVA, який є основою

для задоволення таких управлінських потреб як моти!

вація, оцінка ефективності, пошук напрямів інвестуван!

ня. Від розміру інвестицій на розвиток залежить ство!

рення вартості бізнесу в майбутньому. На базі цього

показника задовольняються потреби менеджменту

щодо гарантій зростання потенціалу підприємства в

майбутньому [4, c. 106].

Метод капіталізації доходів часто застосовується з

метою перевірки достовірності оцінки, проведеної за

методом DCF. Капіталізація передбачає трансформацію

доходів у вартість. Для визначення вартості компанії

характерний для неї рівень доходів переводиться у

вартість шляхом його ділення на ставку капіталізації.

Метод доцільно використовувати для оцінки вартості

компаній зі стабільними доходами чи темпами їх зміни.

Якщо доходи стабільні, рекомендується використову!

вати формулу довічної ренти (1):

  (1),

де ВПк — вартість компанії за методом капіталізації

доходу;

П — очікувані доходи компанії, які підлягають ка!

піталізації;

К
вк

 — ставка капіталізації (дорівнює ставці вартості

власного капіталу).

У контексті капіталізації доходів під поняттям "до!

ходи" розуміють грошові доходи, які можуть отримати

власники, що планують інвестувати кошти в підприєм!

ство. Залежно від цілей оцінки в якості доходів можуть

використовуватися такі показники: прибуток до оподат!

кування, чистий прибуток або FCF.

Ставка капіталізації — дільник (як правило, у формі

процента), який використовується для переведення до!

ходу у вартість. Для цілей капіталізації, як правило, бе!

реться ставка дисконту в частині вартості залучення

власного капіталу: очікувана інвесторами ставка дохід!

ності за вкладеннями у корпоративні права компанії [6,

c. 223].

Майновий (витратний) підхід передбачає, що

вартість компанії розраховується як сума вартостей усіх

активів, що складають цілісний майновий комплекс, за

мінусом зобов'язань. Оцінка вартості компанії на базі

активів заснована на так званому принципі субституції,

згідно з яким вартість активу не повинна перевищувати

ціни заміщення всіх його складових.

У межах цього підходу розрізняють такі основні

методи:

— оцінка за відновною вартістю активів (витратний

підхід);

— метод розрахунку чистих активів;

— розрахунок ліквідаційної вартості.

В основу витратного методу покладено принципи ко!

рисності і заміщення. Він грунтується на тезі, що потенц!

ійний інвестор не заплатить за об'єкт більшу ціну, ніж його

можливі сукупні витрати на відновлення об'єкта в поточ!

ному стані та за діючих цін, що забезпечуватиме його влас!

никові подібну корисність. У межах витратного підходу

основним методом оцінки є метод відтворення (оцінка за

відновною вартістю активів). Відновна вартість розрахо!

вується з використанням інформації про вартість відтво!

рення майна в існуючому вигляді в ринкових цінах на мо!

мент оцінки. Метод базується на показниках первісної вар!

тості активів, величини їх зносу та індексації [6, c. 226].

До переваг майнового підходу оцінювання вартості

бізнесу доцільно віднести:

— можливість використання для оцінки неефектив!

них і неприбуткових компаній (метод дозволяє отрима!

ти прийнятну ціну для продавця, тому що він враховує

вартість активів і не бере до уваги потенційну прибут!

ковість);

— наявність достатньої необхідної інформації.

Недоліками майнового підходу до оцінки вартості

бізнесу є:

— балансова вартість майна ніколи не відповідає її

ринковій вартості;

— іноді виникають труднощі щодо визначення роз!

міру зносу об'єкту оцінки [5].

Згідно з ринковим підходом вартість компанії роз!

раховується на основі результатів його порівняння з

іншими бізнес!аналогами. Головною умовою є наявність

прийнятної бази для зіставлення та наявність компаній!

аналогів. Подібні компанії повинні діяти тій же галузі,

що і об'єкт оцінки, або в галузі, що є чутливою до тих

самих економічних чинників. Для з'ясування цього пи!

тання слід провести порівняльний аналіз кількісних та

якісних характеристик аналогічних компаній та об'єкта

оцінки. В рамках ринкового підходу найпоширенішими

методами вважаються методи:

— зіставлення мультиплікаторів;

— порівняння продажів (транзакцій).

Метод зіставлення мультиплікаторів дає змогу оці!

нити вартість компаній на основі зіставлення значень

окремих показників аналогічних компаній. Метод грун!

тується на тезі про рівність окремих мультиплікаторів,

розрахованих для компаній!аналогів.

Метод порівняння продажів базується на оцінці вар!

тості компанії, виходячи з ціни продажу аналогічних
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об'єктів. Він передбачає, що су!

б'єкти ринку здійснюють операції

купівлі!продажу майна за цінами, які

були встановлені при купівлі!прода!

жу аналогічних об'єктів. Оскільки

абсолютних аналогів практично не

існує, ціни продажу порівнюваних

компаній коригуються на спеціально

обчислені поправочні коефіцієнти,

які характеризують рівень відмін!

ності об'єкта оцінки та його аналогу

[6, c. 229].

А. Дамодаран розглядає ще та!

кий підхід до оцінки вартості капіта!

лу компанії як оцінка умовних вимог.

Цей підхід передбачає використан!

ня моделі ціноутворення опціонів

для виміру вартості активів, що ма!

ють характеристики опціону. Деякі з

таких активів — це фінансові активи, що обертаються

на ринку (такі, як варранти), інші — не торгуються на

ринку і грунтуються на реальних активах (проекти, па!

тенти, запаси нафти). Останній вид опціонів часто нази!

вають реальними опціонами [2, c. 553].

Для того щоб дослідити практичні аспекти оцінки

вартості акції доцільно розглянути механізм оцінки акції

на конкретному прикладі. Для аналізу було обрано ак!

цію Apple. Apple, Inc — це американська компанія, яка

проектує та виробляє побутову електроніку, програмне

забезпечення та комерційні сервери.

З точки зору інвестування дохідний метод оцінки

вважається одним з найбільш прийнятних, бо потенцій!

ний інвестор, який вкладає гроші у функціонуючу ком!

панію, купує не набір реальних активів, майнових цінно!

стей, а потік майбутніх доходів або вільних грошових

коштів, що дозволяє йому отримати прибуток і підви!

щити свій добробут.

У межах дохідного підходу одним з найбільш до!

речних методів оцінки вартості акції в процесі прийнят!

тя інвестиційних рішень є модель дисконтованих гро!

шових потоків (FCFF). Вільні грошові потоки фірми мож!

на порахувати для будь!якої компанії за умови наявності

його фінансової звітності. Грошові потоки можна про!

аналізувати за певний період часу, тоді як інформація

про виплату дивідендів не завжди може бути наявна.

З метою проведення оцінки вартості компанії на

основі аналізу наявної інформації про фінансовий стан

компанії та сучасні тенденції в галузі необхідно зроби!

ти прогноз основних фінансових показників. Прогноз

виручки компанії та чистого прибутку на наступні п'ять

років зображено на рисунку 1.

Прогноз загальної вартості активів та частки влас!

ного капіталу в загальних активах подано на рисунку 2.

Розглянемо оцінку вартості акції компанії за допо!

могою моделі дисконтованих грошових потоків (FCFF).

Вільні грошові потоки фірми (Free Cash Flow to the

Firm) — це грошові потоки всіх вимог до фірми, вклю!

чаючи вимоги з боку акціонерів, власників облігацій, а

також власників привілейованих акцій.

Дисконтування вільних грошових потоків компанії

за ставкою вартості залучення капіталу дасть вартість

виробничих активів фірми. Для отримання вартості ком!

панії до цієї величини слід додати вартість її невироб!

ничих активів.

Вільні грошові потоки фірми можна знайти за фор!

мулою (2):

FCFF = NI + NCC + Int ×(1 – Tax rate) – FCInv # WCInv     (2),

де NI — чистий прибуток компанії,

NCC — чисті не грошові витрати (амортизаційні

відрахування),

Int — відсоткові платежі,

Рис. 1. Динаміка та прогноз основних показників звіту
про фінансові результати Apple у 2010—1019 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [7].

Рис. 2. Динаміка та прогноз основних показників звіту
про фінансовий стан Apple у 2010—2019 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [7].
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Tax rate — ставка податку,

FCInv — інвестиції в основний капітал,

WCInv — інвестиції в робочий капітал [9, c. 114].

Вартість компанії розраховуємо за формулою (3):

    (3),

де  WACC — це середньозважена вартість капіталу

фірми,

G — прогнозний темп зростання грошових потоків

компанії,

 T — кількість періодів в межах наступних п'яти пе!

ріодів,

N — це загальна кількість періодів, на які був зроб!

лений прогноз, тобто п'ять [9, c. 115].

Вартість власного капіталу компанії можна знайти

шляхом віднімання боргу компанії від вартості компанії,

отриманої за результатами моделі. Для того, щоб знай!

ти вартість акції необхідно вартість власного капіталу

поділити на кількість акцій.

Для того, щоб знайти вартість компанії необхідно

розрахувати показник середньозваженої вартості капі!

талу. Середньозважена вартість капіталу показує серед!

ню дохідність, якої очікують (вимагають) капіталодавці

(власники та кредитори), вкладаючи кошти в компанію.

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бета-показники 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Безризикова відсоткова ставка, Rf 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Ринковий дохід, Rm 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 

Вартість власного капіталу, Re 0,0808 0,0808 0,0808 0,0808 0,0808 0,0808 

Вартість запозиченого капіталу, Rd 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Ставка податку, T 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Вартість запозиченого капіталу після 
оподаткування 0,01776 0,01776 0,01776 0,01776 0,01776 0,01776 

Частка запозиченого капіталу в структурі 
активів 52% 44,50% 42,11% 37,76% 35,92% 33,06% 

Частка власного капіталу в структурі активів 48% 55,50% 57,89% 62,24% 64,08% 66,94% 

WACC 4,81% 5,27% 5,43% 5,70% 5,82% 6,00% 

Таблиця 1. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу

Джерело: побудовано автором на основі [7; 10].

 Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NI 39510000 45711820 48231171 51651738 53230643 54373150 

D&A 7946000 9280800 10057432 11227529 12725473 14531892 

WCInv -24130000 9456068 -219884 1520458 8002387 5524016 

FCInv 9571000 11006650 12657647 14556294 16739738 19250699 

Interest expense 384000 179739 143791 115033 115033 126536 

Interest expense, % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

FCF 62299160 34662909 45957247 46887639 41299115 44223964 

DFCF 59440598 31415435 39508202 38134589 31743247 32068612 

g 0,005      

SDFCFF 172870087,4      

Terminal Value 586442831,8      

Firm Value 
(∑DFCFF+ 
Terminal Value) 

759312919,1      

Net Debt 15143000,00      

Equity Value 744169919,13      

Shares Outstanding 6085572      

Price Value, $ 122,28      

Market Value, $ 112,98      

The stock is 
undervalued 

8,24%      

Таблиця 2. Розрахунок вартості акції компанії

Джерело: побудовано автором на основі [7; 8; 10].
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Вона залежить від структури капіталу, а також ціни за!

лучення капіталу від власників і кредиторів. Даний по!

казник розраховується за формулою (4):

    (4),

де E — обсяг власного капіталу,

В — обсяг запозиченого капіталу,

 — вартість власного та запозиченого капіта!

лу відповідно [9, c. 116].

Вартість власного капіталу була розрахована на

основі моделі CAPM.

Для розрахунку вартості власного капіталу в якості

без ризикової процентної ставки було використано став!

ку за десятирічними державними облігаціями США.

У таблиці 3 подано розрахунок вартості акції на ос!

нові моделі FCFF.

Як видно з таблиці, вартість акції компанії за модел!

лю FCFF склала 122,28 доларів, а ринкова вартість акції

становить 112,98 доларів, тобто акція є недооціненою

на ринку на 8,24 %, тому інвестиційне рішення — купу!

вати акцію.

ВИСНОВКИ
Існують різні підходи до оцінки вартості акцій. Кож!

ний з них передбачає використання різної інформації,

отриманої на ринку. Кожна модель має ряд недоліків і

переваг. Вибір моделі залежить від об'єкта оцінки, особ!

ливостей його діяльності та особливостей галузі, в якій

він функціонує, обсягу наявної інформації на ринку. На

ідеальному ринку всі підходи повинні привести до однієї

і тієї ж величини вартості. Проте більшість ринків є не!

досконалими, пропозиція і попит не знаходяться в рівно!

вазі. Потенційні користувачі можуть бути неправильно

інформовані, виробники можуть бути неефективні. Тому

необхідно виважено підходити до вибору моделі оцін!

ки акції. З точки зору прийняття інвестиційних рішень

дохідний метод оцінки вважається одним з найбільш

доречних, так як потенційний інвестор купує не набір

реальних активів, майнових цінностей, а потік майбутніх

доходів або вільних грошових коштів, що дозволяє йому

повернути вкладені кошти та отримати прибуток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На початку ХХІ століття відбувається перехід бага!

тьох країн світу від індустріального до постіндустріаль!

ного суспільства. За цих умов розвиток "освіти впро!

довж життя" постає вирішальним фактором функціо!

нальної підготовки людини до життєдіяльності в

суспільстві "знань", формування здатності чітко та ква!

ліфіковано виконувати професійні функції протягом

життя, розвитку функціональної грамотності як сучас!

ного показника якісної освіти [1]. Водночас національ!

на освіта перебуває на складному етапі свого стратегіч!

ного розвитку.

Стан системи освіти в Україні характеризується як

кризовий з усіх аспектів: ресурсний, технічний, кадро!

вий, організаційний, структурний, інтелектуальний, мо!

рально!ціннісний та духовний. У системі освіти актуалі!

зуються питання розвитку системи знань і умінь, які за!

безпечують здатність запобігати виникненню корупцій!

них діянь, протидіяти проявам корупції і усувати на!

слідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню комплексу проблем, пов'язаних із розвит!

ком освіти в Україні, активно сприяла наукова та нау!

ково!практична діяльність Б. Андрушкіна, Д. Богині,

Б. Будзана, М. Білінської, В. Буреги, Д. Гвішіаші, О. Іва!

ницької, В. Лугового, С. Ушацького, С. Чукут.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування основних стратегіч!

них напрямів реформування освіти щодо запобігання та

протидії корупції у цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вирішення проблем подолання кризових явищ у

системі вищої освіті постає не тільки як виклик для нау!

ковців, а й урядовців майже всіх країн світу. Провідні

міжнародні організації, зокрема ЮНЕСКО, Міжнарод!

ний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і

розвитку, Світовий банк проводять аналіз кризи вищої
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освіти, в результаті якого констатують, що освітня га!

лузь перебуває у кризовому стані по всьому світові.

Характерними ознаками кризи стають: певне відставан!

ня наукових розробок вищої школи від потреб і запитів

життя; доволі повільна переорієнтація на підготовку

нових, дефіцитних для ринку праці фахівців; зниження

якості навчального процесу; різке падіння рівня знань

випускників; зростання нерівності шансів на вступ до

вищих навчальних закладів й успішного завершення

навчання для населення різних соціальних верств; зро!

стаюча нездатність вищої школи адекватно реагувати

на виклики часу; скорочення державного фінансуван!

ня; недосконалість системи управління вищою школою;

незначна диверсифікація форм і типів вищих навчаль!

них закладів та інші.

Загальні причини кризи вищої освіти доповнюють!

ся низкою специфічних причин, які є притаманними ок!

ремим державам.

У пострадянських інститутах українського суспіль!

ства такими причинами стає корупція в сфері вищої ос!

віти. Вирішення проблем, що пов'язані з проявами ко!

рупції, можливо через розвиток системи знань і умінь,

які забезпечують здатність запобігати виникненню ко!

рупційних діянь і усувати наслідки правопорушень, по!

в'язаних з корупцією.

Причини виникнення корупції у сфері освіти умов!

но можуть бути об'єднані у три групи: 1) об'єктивні при!

чини, до яких належать низький рівень заробітної пла!

ти освітян, обмежена кількість місць на бюджетну фор!

му навчання насамперед за престижними спеціальнос!

тями або в рейтингових вищих навчальних закладах, не!

досконалість законодавства, спрямованого на запобі!

гання та протидію корупції; 2) суб'єктивні причини, а

саме: розчарування й апатія з боку викладачів до на!

вчального процесу, який є ускладненим відповідно до

вимог Болонської системи і не приносить достатніх ма!

теріальних винагород; відсутність пошани до викладаць!

кої роботи з боку студентів; замовчування студентами

випадків давання і вимагання грошової чи іншої мате!

ріальної винагороди; 3) об'єктивно!суб'єктивні причини,

зокрема: відпрацьовування особою витрат у зв'язку із

влаштуванням на викладацьку роботу, недостатні пра!

вові та соціальні гарантії захисту освітян.

Виклики, які спричиняє корупція, не є унікальними

для України. Корупція як явище, має місце не тільки в

Україні, а й в усіх країнах, навіть із міцними демократі!

ями та розвинутою економікою. Відмінність — лише у

масштабах та наслідках.

Корупція у будь!якій сфері життя суспільства — асо!

ціальне, аморальне та протиправне явище. В той же час,

відповідно до опитувань, більше половини населення

України (51,1 % опитаних) ставиться до корупції як до

ринкового механізму для вирішення власних проблем, не

вбачаючи в цьому нічого поганого, більше 60 % — бере

активну участь в корупційних діях, і лише близько 36 %

населення України готові протидіяти корупції. Цей досвід

формує толерантне ставлення громадян до корупції.

"Лідерами" за корупційними діями є медичні та навчальні

заклади. Найбільш болісні наслідки має корупція в освіті,

тому що має довгостроковий вплив на систему та ство!

рює підгрунтя для подальшого укорінення корупції в

суспільстві, негативно впливає на рівень якості освіти [2].

У країнах Європейського Союзу та США корупц!

ійними діями в освітній галузі вважаються не тільки ха!

барництво, але й фальсифікація, шахрайство, спотво!

рення інформації, різноманітні порушення професій!

ної етики, порушення контрактних умов, невмотивовані

витрати, а також непотизм. Українське законодавство,

зокрема чинний Закон України "Про засади запобіган!

ня і протидії корупції" № 3206!17 від 12.08.2012 р,

містить досить широке визначення поняття корупції та

корупційних дій, що значно скорочує можливості при!

тягнення до відповідальності посадових осіб, вищезаз!

начені дії яких можна було б кваліфікувати саме як ко!

рупційні [3].

Більш того, одними з пріоритетних напрямів бороть!

би з корупцією в країнах ЄС та США є плагіат. Яскра!

вим прикладом такої боротьби став корупційний скан!

дал на Правничому факультеті Західно!чеського універ!

ситету м. Плзень. Масштаби розголосу корупційних дій

професорсько!викладацького складу та високопоса!

довців в системі освіти серед європейської спільноти

мають істотний вплив на моральну пересторогу для но!

вих корупційних дій.

В Україні протягом останніх років також були пре!

цеденти викриття корупційних дій викладачів. Водночас

наслідки цих викриттів не набули широкого висвітлен!

ня у вітчизняних засобах масової інформації, таким чи!

ном виховний ефект було знівельовано. Безперечно

показовим є й те, що тільки третина молодих людей

оцінює корупцію в сфері освіти як злочин. 33,5 % сприй!

мають корупційні дії як можливість вирішити власні про!

блеми, а близько 20 % вважають прояви корупції нор!

мою сучасного суспільного життя. Всеукраїнське ре!

презентативне опитування студентів, проведене фондом

"Демократичні ініціативи" спільно з Ukrainian Sociology

Service за результатами 2011 року, засвідчило, що 33,2

% опитуваних безпосередньо стикались з корупцією у

вищому навчальному закладі, 29,1 % чули про неї від

тих, хто відчув її на собі, і тільки 37,7 % не мають тако!

го досвіду [4].

Слід наголосити, що запровадження з 2008 року

механізму зовнішнього незалежного оцінювання, що

стало обов'язковим при вступі до ВНЗ для всіх абі!

турієнтів з 2009 року, значно знизило рівень хабарницт!

ва саме при вступі. На жаль, корупційні дії було перене!

сено безпосередньо на навчальний процес: сьогодні у

ВНЗ з корупцією стикались 74,6 % респондентів, при

захисті дипломних робіт — 23,3 %, з метою запобіган!

ня відрахуванню з ВНЗ — 22,9 %, при вирішенні питань

про відтермінування сесії, дострокової її здачі, отри!

манні дозволу на перескладання предмету — 11,5 %

опитаних. Загрозливою є тенденція щодо зростання

кількості студентів, що стикались з корупційними діями

з боку викладачів або адміністрації ВНЗ відповідно до

року навчання. Особливо вражаючим є той факт, що

найбільш розповсюдженою корупція є саме на факуль!

тетах, де навчають майбутніх фахівців з права (66,3 %

майбутніх юристів брали участь у корупційних практи!

ках) [5]. Враховуючи значні масштаби поширення ко!

рупції у правоохоронних органах та органах судової

влади в Україні, можемо констатувати, що на сьо!

годнішній день перспективи знизити рівень корупції у

цій сфері вкрай малі.
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Можна стверджувати про невідкладну необхідність

прийняття рішучих системних дій як державними вищи!

ми навчальними закладами, так і Міністерством освіти у

напрямку створення особливої атмосфери неприйнят!

тя корупції, атмосфери відкидання самої суті проявів

такого явища в освітній сфері. Єдиним, найбільш ваго!

мим внеском у боротьбі з корупцією є відкриття теле!

фонних ліній довіри, які мають на меті оперативно реа!

гувати на прояви хабарництва.

Швидка інформатизація суспільства робить можли!

вим активне громадське обговорення (зокрема, в соці!

альних мережах) як окремих випадків хабарництва та

використання службового положення з корисливою

метою, так і поширення оцінок загального рівня корупції

у тих чи інших навчальних закладах. В свою чергу, це

має деструктивний вплив на формування морально!

ціннісних засад молоді, формуючи неправильне уявлен!

ня щодо сутності корупції та толерантного ставлення до

неї як до різновиду не правової соціальної практики.

Запобігання та протидія корупції як напрям страте!

гічного розвитку національної освіти можуть бути за!

безпечені через розвиток адміністративно!правового

механізму у сфері освіти як цілісної системи правових

засобів, що характеризується єдністю взаємозумовле!

них та взаємозалежних елементів.

До органічних складників адміністративно!правово!

го механізму запобігання та протидії корупційним діян!

ням у сфері освіти зараховано: 1) адміністративно!пра!

вові норми, спрямовані на запобігання та протидію ко!

рупції; 2) адміністративно!правові відносини, що вини!

кають у процесі антикорупційної діяльності; 3) реаліза!

цію норм адміністративного права щодо запобігання та

протидії корупції. До функціональних складових частин

механізму адміністративно!правового регулювання на!

лежать: 1) акти застосування адміністративно!правових

норм; 2) правова культура і правова свідомість науко!

во!педагогічних працівників; 3) законність у діяльності

науково!педагогічних колективів та їхніх членів.

Потребує розмежування суб'єктів запобігання та про!

тидії корупції залежно від їх функціонального призначен!

ня на підставі ст. 5 Закону України "Про засади запобі!

гання і протидії корупції" на: 1) суб'єкти, відповідальні за

формування, розробку, реалізацію та координацію ан!

тикорупційної політики держави (Президент України,

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, орга!

ни державної влади, органи прокуратури України, спец!

іально уповноважений орган (особа) з питань антикоруп!

ційної політики); 2) суб'єкти, які здійснюють безпосе!

реднє виявлення, припинення і розслідування корупцій!

них правопорушень (спеціальні підрозділи по боротьбі з

організованою злочинністю Міністерства внутрішніх

справ України, податкової міліції, по боротьбі з коруп!

цією та організованою злочинністю Служби безпеки Ук!

раїни, Військової служби правопорядку у Збройних си!

лах України); 3) суб'єкти, які беруть участь у запобіганні,

виявленні та у здійсненні заходів щодо припинення ко!

рупційних правопорушень (уповноважені підрозділи

органів державної влади, місцеві органи виконавчої вла!

ди, органи місцевого самоврядування, підприємства, ус!

танови, організації незалежно від підпорядкованості та

форми власності, їхні посадові та службові особи, а та!

кож громадяни, об'єднання громадян за їх згодою).

Наразі об'єктом корупційних адміністративних про!

ступків з боку науково!педагогічних працівників висту!

пає встановлений порядок здійснення особами обо!

в'язків у сфері гарантування та реалізації права грома!

дян на освіту. Однією з поширених ознак об'єктивної

сторони корупційних адміністративних проступків є оз!

нака "іншої особи", тобто особи, яка в тій чи іншій формі

бере участь у відносинах з правопорушником. Серед

таких "інших" виділено: зацікавлених — особа, для якої

прийнято неправомірну вигоду (ст. 172!2 КУпАП); посе!

редників, які сприяють у вчиненні корупційного проступ!

ку: третіх осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу

оплачувану діяльність в інтересах правопорушника (ст.

172!4 КУпАП) [6].

Складність визначення суб'єкта корупційних діянь

у сфері освіти викликана такими чинниками: перший —

Закон України "Про засади запобігання і протидії ко!

рупції" прямо не називає науково!педагогічних праців!

ників суб'єктами корупційних правопорушень; другий —

згідно з чинним законодавством вказана категорія осіб

не є державними службовцями; третій — аналіз судо!

вих рішень про притягнення осіб до адміністративної

відповідальності за корупційні правопорушення свідчить

про відсутність серед суддів єдиного підходу у тлума!

ченні деяких суб'єктів відповідальності за корупційні

діяння. Під час вирішення цих питань встановлено:

а) до посадових осіб юридичних осіб публічного

права, які не зазначені в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону, але одер!

жують заробітну плату за рахунок державного чи місце!

вого бюджету (п.п. "а" п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про

засади запобігання і протидії корупції") належать лише

керівники ВНЗ та їхні заступники, завідувачі кафедр,

декани, заступники деканів, оскільки такі особи

здійснюють організаційно!розпорядчі функції; інші на!

уково!педагогічні працівники, які безпосередньо про!

водять викладацьку діяльність, не є посадовими особа!

ми, а отже, вони не належать до суб'єктів відповідаль!

ності, що зазначені у п.п. "а" п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону Украї!

ни "Про засади запобігання і протидії корупції", хоча

одержують заробітну плату з державного бюджету;

б) до осіб, які не є державними службовцями, поса!

довими особами місцевого самоврядування, але нада!

ють публічні послуги (п.п. "б" п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону Ук!

раїни "Про засади запобігання і протидії корупції") на!

лежать працівники державних та комунальних закладів

освіти, оскільки освітні послуги є видом публічних по!

слуг;

в) до осіб, які постійно або тимчасово обіймають

посади, пов'язані з виконанням організаційно!розпо!

рядчих чи адміністративно!господарських обов'язків у

юридичних особах приватного права незалежно від

організаційно!правової форми (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону

України "Про засади запобігання і протидії корупції"),

як суб'єктів відповідальності за корупційні діяння нале!

жать такі науково!педагогічні працівники приватних на!

вчальних закладів, як керівники ВНЗ (директор, завіду!

вач, начальник, ректор тощо), заступники керівника ВНЗ

(перший проректор, проректор, перший віце!президент,

віце!президент), діяльність яких безпосередньо пов'я!

зана з навчально!виховним або науковим процесом,

завідувач кафедри, декан, заступник декана, оскільки

перелічені особи виконують функції щодо здійснення
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керівництва трудовим колективом ВНЗ чи його струк!

турним підрозділом.

На сьогоднішній день в Україні існує нагальна по!

треба застосування антикорупційних заходів на різних

рівнях, оскільки суб'єктами корупційних відносин в

країні є абсолютна більшість населення. Відповідно до

чинного законодавства, зокрема, Закону України "Про

засади запобігання і протидії корупції" та Закону Укра!

їни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо відповідальності за корупційні правопо!

рушення", що набрав чинності 1 липня 2011 року [7],

критично важливо застосовувати антикорупційні захо!

ди на політичному, правовому, інституційному, управл!

інському, економічному та освітньому рівнях одночас!

но.

Для антикорупційної практики в освітній галузі ак!

туальним є застосування європейського досвіду. Зок!

рема ефективним має стати наступний механізм дії: нор!

мативно!правове забезпечення процесу освіти — підви!

щення професійного рівня керівництва та інституційно!

го забезпечення управління — прискіплива увага зі сто!

рони суспільства, забезпечення вільного доступу до

інформації, що стосується розподілу і використання

фінансових та інших матеріальних ресурсів, що отри!

муються навчальними закладами, незалежно від їх фор!

ми власності. Запровадження широкого оприлюднен!

ня щорічних звітів з фінансової діяльності навчальних

закладів на офіційних сайтах.

Важливим чинником у створенні дієвого механізму

боротьби з корупцією в освітній сфері є щорічні звіти

Міністерства юстиції України, які мають бути максималь!

но конкретними, мати широку інформаційну підтримку

в засобах масової інформації.

Багатоманітність позицій, висловлених у літературі

щодо визначення організаційно!правових аспектів про!

тидії корупційним діянням у сфері освіти і відсутності

самого механізму протидії їм, свідчить про складність

цього явища й потребує всебічного його вивчення.

ВИСНОВКИ
У даній статті увагу зосереджено на двох аспектах:

по!перше, на поглибленні доктринального розуміння

корупційного діяння у сфері освіти, заходів щодо його

запобігання та протидії, дослідженні передумов виник!

нення у сфері освіти і чинників, які сприяють розвитку

антикорупційної діяльності держави; по!друге, на чітко!

му організаційному й управлінському осмисленню не!

обхідності визначення механізму запобігання та про!

тидії корупційним діянням у сфері освіти, на формуванні

системи практичних заходів щодо боротьби із цим не!

гативним явищем.

Таким чином, можна говорити про існування основ!

них стратегічних напрямів виведення вищої освіти з пер!

манентного кризового стану, зокрема визначення орга!

нізаційно!правових аспектів протидії корупційним діян!

ням у сфері освіти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Визначальний вплив на функціонування органів місце!

вого самоврядування (далі — ОМС) здійснюють екзогенні

фактори, динаміка яких виявляє принцип циклічності. Су!

часний період розвитку описується у актуальних дослід!

женнях як кризовий для нашої держави. Зважаючи на спе!

цифіку кризових фаз загальної тенденції циклічності, ви!

дається доцільним обгрунтувати вектори діяльності ОМС,

спрямованої на здійснення переходу до наступної фази

циклу розвитку — відновлення та зростання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблемами подолання соціально!економічних

криз на місцевому і регіональному рівнях займаються

УДК 352/354!1

В. С. Колтун,
к. держ. упр., доцент, доцент кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом,
Національна академія державного управління при Президентові України

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЩОДО ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНО?ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ
У КОНТЕКСТІ ЕКЗОГЕННОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

V. Koltun,
candidate of science in public administration, docent, Associate Professor of the Department of Regional Government,
Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENTS TO OVERCOME THE SOCIO?ECONOMIC CRISIS
IN THE CONTEXT OF EXOGENOUS CYCLING

У результаті проведеного дослідження обгрунтовано природу соціально�економічних криз у кон�
тексті складної екзогенної циклічності з використанням підходів методології динамічних відкритих
систем; із застосуванням парадигми комплементарності розроблено підходи до діяльності органів
місцевого самоврядування щодо подолання соціально�економічних криз у контексті екзогенної цик�
лічності. У такому контексті обгрунтовується доцільність здійснювати побудову програм соціально�
економічного і культурного розвитку територій, виходячи з комплементарного стану декількох циклів
функціонування основних середовищ. У сфері організації діяльності органів місцевого самовряду�
вання доводиться необхідність передбачення у програмах, планах діяльності і регламентах періодів,
особливо сприятливих для інноваційної діяльності. Такі дані можуть бути одержані з прогнозів, побу�
дованих на комплексній оцінці факторів впливу ендогенного і екзогенного характеру. Перспективи
подальших досліджень пов'язані із розробкою алгоритму прогнозної діяльності органів місцевого
самоврядування в умовах складної екзогенної циклічності.

The study proved the nature of the socio�economic crisis in the context of complex exogenous cyclical
approach using the methodology of dynamic open systems; using paradigms developed complementary
approaches of local government to overcome social and economic crisis in the context of exogenous cycling.
In this context, necessity to carry out the construction of socio�economic and cultural development of the
area, based on the complementary state several cycles of operation of fixed media. In the field of
organization of local government have the need foresight programs, plans and regulations of periods
especially conducive to innovation. These data can be obtained from the example constructed in an
integrated assessment of impacts of endogenous and exogenous nature. Prospects for further research
related to the development of predictive algorithm of local government in the complex exogenous cycling.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, кризи, екзогенна циклічність.

Key words: local governments, crisis, exogenous cycling.

А.А. Акаєв [2], С.Ю. Андрєєв [3], С.В. Архіпенко i Н.І. Вер!

хоглядова [4], В.І. Новіков [13]. Питання управління інно!

ваціями глибоко опрацьовані вітчизняним дослідником

І.О. Дегтярьовою [8]. Близьке коло питань розглядалось

у працях відомих українських вчених В.В. Мамонової та

Ю.О. Куца [11], І.В. Розпутенка [16], Ю.П. Шарова [17] та

цілої плеяди інших. Однак, незважаючи на значний інтерес

науковців до даної проблеми, питання оптимізації діяльності

ОМС у сфері подолання кризової фази розвитку територій

в умовах екзогенної циклічності досліджені не були.

МЕТА СТАТТІ
Цілі статті полягають у обгрунтуванні підходів до діяль!

ності органів місцевого самоврядування щодо подолання со!

ціально!економічних криз у контексті екзогенної циклічності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як показано у ряді публікацій, вітчизняна сучасність

характеризується недостатністю матеріально!фінансо!
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вого забезпечення здійснюваних ОМС функцій. Тому

видається доцільним визначити пріоритетні напрями

діяльності ОМС щодо виходу із кризи і переходу до на!

ступної фази територіального розвитку. Вітчизняні вчені

С.В. Архіпенко і Н.І. Верхоглядова пишуть: "для регіо!

нальних соціально!економічних систем…притаманне

явище циклічності…території держави мають змогу пе!

ріодично знаходитись в тій чи іншій фазі економічного

циклу (піднесення, пік, спад, депресія). При цьому ос!

кільки області України залежно від наявного потенціа!

лу (природного, ресурсного, трудового і т.і.) розвива!

ються нерівномірно, то в один і той же період часу вони

можуть знаходитись на різних фазах такого циклу. Ска!

жімо, якщо Дніпропетровська область знаходиться в

стадії депресії (стагнації), то Одеська може в цей же час

перебувати у фазі зростання в силу сприятливих для неї

умов тощо" [4].

У домінуючій більшості сучасних публікацій наголо!

шується на наявності потужного дисбалансу і диспропорцій

у регіональному розвитку. До диспропорцій може призвес!

ти зміна статусу елемента у тій чи іншій системі, вихід із однієї

системи і включення до другої. Іншими словами, бажана для

кожної системи рівновага встановлюється не у межах однієї,

досліджуваної системи, а у значно ширшому середовищі.

Зауважимо, що, виходячи із спектру компетенцій ОМС, не

на всі сфери такого екзогенного середовища розповсюд!

жується передбачуваний вплив з боку ОМС. Зокрема поза

межами їх повноважень лишаються питання національної

безпеки, антитерористичної діяльності тощо. Відомий вче!

ний світового масштабу М.Д. Кондратьєв пише: "Утворив!

ши своєрідний, виключної ємності військовий ринок, війна

"зняла" протиріччя ринку і змінила напрям руху конюнктур"

[1, c. 334]. У описаному вченим періоді, процес війни висту!

пив в якості надсистеми, у межах якої були вирішені

"внутрішні" протиріччя системи. Тому сучасні події, можли!

во, варто розглядати як формування нових можливостей.

Дисбаланс між елементами викликає у системи (у т.ч. сис!

теми ОМС) специфічну реакцію — пошук "відповіді" на "вик!

лик" за рахунок "виходу за межі" системи, у систему на!

ступного порядку, надсистему. Однак переходу на наступ!

ний рівень завжди передує криза.

За результатами досліджень, С.Ю. Андрєєв пише: "За!

ходи державного антикризового регулювання розробля!

ються на основі уявлень про конкретні причини криз у кон!

кретних країнах" [3]. Самі кризи Й.Шумпетер, один з пер!

ших теоретиків криз, пояснював впливом зовнішніх фак!

торів, за сучасною термінологією — екзогенного середо!

вища, що, як відомо, характеризується певною циклічністю.

Проблема циклічності досліджується у межах різних

галузей науки. С.Ю. Андрєєв пише: "Наразі вивчаються пе!

редумови циклічних криз і подій, що виступають у ролі пус!

кових механізмів конкретних криз" [3]. Для нас вкрай важ!

ливою є наведена думка у зв'язку з розмежуванням двох

принципово відмінних аспектів початку кризового стану:

глибинного, сутнісного, такого, що характеризується пев!

ною циклічністю як іманентною характеристикою буття і

"вторинного", що виявляє цю глибинну закономірність на

рівні поточних подій, на які вже має вплив ОМС.

Вперше ідея про те, що "для економічної діяльності

внутрішньо властиві кризові потрясіння, була сформульо!

вана у 1819 р. швейцарським економістом і істориком Сис!

монді, який і увів поняття економічних циклів як зміни пері!

одів перевиробництва і недоспоживання" [6]. Так, Сисмонді

писав, що кризи "є не випадковістю, а суттєвими проявами

іманентних протиріч, що розряджаються у буремній формі,

охоплюють широку область і повторюються через певні

періоди" [6]. Широкий підхід до розуміння економічних

циклів наводить і В. Новіков. Він пише: "Технологічні зміни

тісно пов'язані з соціальними, політичними і культурними

зрушеннями. Всі вони…визначаються необхідністю, що пе!

ріодично виникає для людини і суспільства, адаптуватися

до нових ситуацій, викликаних змінами природних, демог!

рафічних, екологічних, економічних, геополітичних і інших

умов" [13]. На нашу думку, є прямою кореляція даного по!

ложення із теорією "викликів" і "відповідей" через які реал!

ізовується еволюційний поступ суспільства Дж. Тойнбі, і у

постійному пошуку яких знаходиться ОМС базового чи ре!

гіонального рівня.

Досить відомими і для теоретиків, і для прогнозистів!

практиків є цикли С. Кузнеца. У наш час рядом авторів

ритми С. Кузнеца розглядаються в якості технологічних,

інфраструктурних циклів [19]. У межах таких циклів відбу!

вається масове оновлення основних технологій за раху!

нок широкого розповсюдження інновацій. Інноваційні

цикли були розглянуті у працях Й. Шумпетера, вчений по!

в'язав їх із "Довгими хвилями" М.Д. Кондратьєва. Крім

того, ряд вчених зазначає, що циклами Кузнеца сьогодні

добре пояснюються великі цикли цін на нерухомість на

прикладі Японії (1980—2000 рр.) і тривалість великої

півхвилі підйому цін у США [10;19]. Для нашого дослід!

ження є важливим використання теорії циклів С. Кузне!

ца у межах практичної економічної, зокрема — інвести!

ційної діяльності,як на фондовому ринку, так і на ринку

нерухомості через кореляцію такої діяльності з повно!

важеннями ОМС. До основних груп таких повноважень

можливо віднести наступні, викладені у Законі України

"Про місцеве самоврядування в Україні": пункти 26, 33,

35 частини першої статті 26 "прийняття рішень щодо

здійснення місцевих запозичень"; Стаття 28, п. "б". "3)

сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на

відповідній території". Стаття 70"Участь органів місцево!

го самоврядування у фінансово!кредитних відносинах".

Як випливає з наведених норм законодавства, ОМС ма!

ють безпосередній вплив на протікання ряду економіч!

них процесів, описаних у сучасній теорії циклічності.

Тому, очевидно, застосування її основних положень у

практичній діяльності ОМС суттєво підвищить їх резуль!

тативність.

Останнім часом, з 2000!х років, увага дослідників по!

вернулась до напрацювань М.Д. Кондратьєва. Серед найв!

ідоміших його здобутків: "Початку підвищувальної хвилі…!

великого циклу …передує ряд найкрупніших технічних ви!

находів" [1, c. 373]. Інновації, таким чином, завжди переду!

ють фазі підйому. Далі цю ідею розвинув Й. Шумпетер, по!

клавши її в основу своєї теорії інноваційних хвиль. Найваж!

ливішу роль у економічному процесі Й. Шумпетер відводив

змінам та інноваціям, що призводять до заміни старого но!

вим у процесі творчості. Науково перспективною може бути

проведена кореляція між суспільною функцією "творчого

підприємця" за Й. Шумпетером і "пасіонарія" за М. Гуміль!

овим. Обидва типи суспільних суб'єктів здійснюють транс!

формаційні функції через запровадження інновацій. Наразі

відбуваються пошуки нових залежностей і закономірнос!

тей, зокрема — спроби виробити єдину комплексну систе!
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му економічних циклів, поєднання їх з інноваційними хви!

лями. Подібні спроби були реалізовані, зокрема, у працях

А.А. Акаєва [2].

Базовий для нашого дослідження цикл — цикл М.Д.

Кондратьєва триває 40—60 років. На думку і самого вче!

ного, і його колег, основними явищами, що пов'язані з цим

циклом, є: технічний прогрес, структурні зміни, соціальні

потрясіння. Розглядуваний М.Д. Кондратьєвим технічний

прогрес, крізь призму діяльності ОМС виступає метою ряду

програм, затвердження яких відноситься до виключної ком!

петенції ОМС: програми підтримки науково!технічного роз!

витку, інноваційного розвитку, розвитку промисловості

тощо. Саме через інноваційний характер розвитку промис!

ловості здійснюється вплив керованих інноваційних циклів

на структурні зміни економіки, описані М.Д. Кондратьєвим.

Вказане управління інноваційною діяльністю реалізується

ОМС через спектр своїх повноважень у комплементарний

характер — шляхом взаємодії з МОВВ.

Сучасний український вчений О.І. Дегтярьова зазначає:

"Якщо порівнювати інноваційний потенціал місцевих органів

державної виконавчої влади і органів місцевого самовря!

дування, то слід відмітити більші можливості…системи

місцевого самоврядування" [8]. З цією метою ОМС форму!

ють відповідне локальне нормативно!правове поле. Зокре!

ма затверджують програми, одним із елементів яких є спри!

яння розвитку інновацій в населеному пункті/регіоні. Як

приклад варто навести такі документи як "Програма роз!

витку інвестиційно!інноваційної діяльності в місті Чернівцях

на 2012—2015 роки" [14] і "Програма розвитку науково!

технічної та інноваційної діяльності Івано!Франківської об!

ласті до 2015 року" [15].

Сучасний дослідник, який продовжує традицію М.Д.

Кондратьєва, А.А. Акаєв, вказуючи на кореляцію К!циклів

із циклами інших типів, пише: "Знижувальна стадія велико!

го циклу Кондратьєва (фази спаду і депресії) історично по!

єднується з більш глибокими циклічними кризовими яви!

щами"[2]. Таким чином, є підстави стверджувати наявність

чіткої кореляції різного типу економічних циклів з циклами

М.Д. Кондратьєва і, у свою чергу, наявність взаємозв'язку

між К!Циклами і найважливішими подіями історичного, сус!

пільно!політичного значення. Очевидно, що таку невипад!

кову синхронізацію має забезпечувати своєрідний гомеос!

тат, який належить до системи вищого, відносно розгляду!

ваних, порядку.

Як відомо, основним регулятором суспільних

функцій виступає публічне управління в цілому, місію

керуючої підсистеми у суспільстві реалізує держава, а

на місцях — органи місцевого самоврядування, що

представляють інтереси територіальних громад. В.І.

Борденюк у фундаментальній монографії [5] пише: "на

реалізацію економічної функції держави спрямовані

повноваження органів місцевого самоврядування у

сфері планування та регулювання економічного розвит!

ку відповідних адміністративно!територіальних оди!

ниць, обліку, бюджету, фінансів і цін…" [5, с. 445]. Як

випливає з наведених міркувань сучасного вченого, має

місце відображення функцій суспільного управління у

комплексі повноважень ОМС. Для нас є важливим да!

ний факт, оскільки існує прямий зв'язок між функціями

ОМС і основними компонентами К!циклів. Відповідно

реалізується безпосередній вплив ОМС (через закріп!

лені у законодавстві їх компетенції) на специфіку про!

ходження К!циклів для певної території. Якщо виходи!

ти з того факту, що традиційно К!цикл описується че!

рез зміну економічного та соціального середовищ, то

таким аспектам відповідають напрями діяльності ОМС,

закріплені у повноваженнях, що викладені у Законі Ук!

раїни "Про місцеве самоврядування в Україні".

Більшість сучасних послідовників М.Д. Кондратьєва

пов'язують початок чергового К!циклу з масовим впровад!

женням у виробництво нових технологій. Сфера повнова!

жень ОМС, як зазначається у Законі України "Про місцеве

самоврядування в Україні" і у працях І.О. Дегтярьової [8],

передбачає значний вплив як місцевих рад, так і їх виконав!

чих органів на інноваційний розвиток територій шляхом

розробки відповідних програм, створення інноваційних

центрів, бізнес інкубаторів, запровадження конкурсів на

визначення кращої інноваційної практики. Ряд міських рад

затвердили програми інноваційного розвитку промисло!

вості. Наприклад, Київська міська рада прийняла відповід!

не рішення у 2006 році. У 2014 році у м.Києві було розроб!

лено середньострокову Київську міську комплексну програ!

му розвитку підприємництва, промисловості та торгівлі на

2015 — 2018 роки. Наслідком вищеозначених програм інно!

ваційного розвитку промисловості та результатом діяль!

ності утворених з цією метою закладів, стає, зазвичай,

стрімкий розвиток технологічних інновацій. Розглянемо на

прикладі м.Києва, де відбуваються ефективні взаємовпли!

ви ОМС і МОВВ, результати подібної комплементарності для

інноваційного розвитку промисловості.

Необхідною умовою стійкого нарощування обсягів

виробництва промислової продукції та підвищення її як!

існих характеристик є використання у м. Києві значного

інноваційного потенціалу. Місто Київ — один із найбіль!

ших наукових, освітніх та виробничих центрів України, в

якому зосереджено майже 43% наукового потенціалу

країни або 312 організацій, що виконують наукові досл!

ідження та розробки. За останні роки спостерігається

тенденція щодо поступового зменшення кількості впро!

ваджених нових технологічних процесів. Інноваційною

діяльністю у 2013 році займалось 142 підприємства, що

складає 25,6% від загальної кількості. За 2013 рік у м.

Києві реалізовано інноваційної продукції на суму 3178,4

млн грн., що на 35% більше у порівнянні з минулим ро!

ком, та становить 4,4% від загального обсягу реалізова!

ної промислової продукції. Промисловими підприємства!

ми міста у 2013 році було впроваджено у виробництво:

349 найменувань інноваційної продукції, з неї 165 нових

видів техніки; 196 нових технологічних процесів, з них

53 маловідходні, ресурсозберігаючі [7]. Таким чином,

виявлено закономірний вплив діяльності ОМС (у даному

випадку — Київської міської ради) у сфері інновацій на

специфіку економічних процесів, що відбуваються у на!

селеному пункті.

Зважаючи на значний вплив ОМС на різноманітні

складові інноваційного циклу населеного пункту/ре!

гіону, необхідно враховувати доведену у ряді публікацій

загальну тенденцію до скорочення інноваційних циклів

[9] у основних документах, які затверджують ОМС з ме!

тою забезпечення інноваційного розвитку територій. До

основних локальних нормативно!правових актів, як відо!

мо, відносяться: рішення місцевих рад, розпорядження

сільських, селищних, міських голів, рішення виконкомів,

тощо. Отже, основні впливи органів і посадових осіб
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місцевого самоврядування на характер і динаміку про!

тікання інноваційних циклів здійснюються через наведені

нормативні акти.

Можливості використання потенціалу і подолання заг!

роз будь!якого етапу розвитку суспільства криються у спе!

цифіці феномену комплементарності циклів різного харак!

теру і типу. Для сфери місцевого самоврядування в першу

чергу йдеться про інтегрований підхід до декількох видів

економічних циклів, і, що не менш важливо — поєднання з

циклами інших типів, які перетинаються з економічними,

зокрема — інноваційний цикл, що, як було показано вище,

також враховується у діяльності ОМС. А.В. Коротаєв, С.В.

Цирель здійснили напрацювання у сфері побудови комп!

лексної моделі економічних та інноваційних циклів, вчени!

ми доведено, що цикл С.Кузнеца є третьою гармонікою Кон!

дратьєвської хвилі [10]. А.А. Акаєв пише про кореляцію

циклів різних видів [2]. Що стосується вищезазначеної ко!

реляції економічних і інноваційних циклів, у контексті дано!

го дослідження значна увага приділяється інноваційним

циклам з ряду причин. По!перше, вони є невід'ємною скла!

довою циклів економічного розвитку населених пунктів і

регіонів. По!друге, сама природа інновацій є елементом

еволюційного процесу, будучи включеною до системи "вик!

ликів" і "відповідей" (за Дж.Тойнбі), причому більш адап!

тивно і гнучко реагують на вказані "виклики" саме ОМС,

оскільки, за своєю природою, характеризуються принци!

пами автономії — організаційної, правової фінансової,які,

власне, і забезпечують відповідну адаптивність. По!третє,

саме через інновації реалізовується зв'язок економічного

розвитку із циклами соціального, політичного, культурно!

го, наукового, тощо, розвитку територіальних громад і рег!

іонів в цілому, пов'язаного зі сплесками творчої енергії мас

(О. Чижевський) і формуванням класу пасіонаріїв (М. Гумі!

льов). Японський вчений Хіроока у 2006 р. довів кореляцію

інноваційного циклу і К!циклу: "…і підтвердив, що дифузія

інновацій повністю синхронізується з підвищувальною ста!

дією К!Циклу і досягає максимуму у області найвищого піку

циклу" [2]. Грунтуючись на цьому, вибудував свою концеп!

цію А.А. Акаєв. Врахування подібних закономірностей і

тенденцій є необхідним при здійсненні прогнозної та пла!

нувальної функції ОМС.

Узагальнюючим положенням щодо ролі інновацій у про!

цесах суспільного розвитку може стати наступне: вони вис!

тупають необхідною фазою еволюційного циклічного посту!

пу, убезпечуючи від "руху по колу" і забезпечуючи, таким

чином, зняття ентропії і розв'язання кризових ситуацій. Хви!

леподібний характер виникнення інновацій пов'язаний "з

фазами науково!технічних і економічних циклів" [13], як заз!

начає В.С. Новіков. Тому є підстави інтерпретувати феномен

інновацій як "вбудований" елемент та атрибутивну ознаку

циклічного розвитку суспільства, що знаходить свій яскра!

вий вияв на рівні територіальних громад та регіонів.

З точки зору Г. Менша, "в період депресії запускається

інноваційний процес, який викликає перш за все процес "по!

дачі енергії" у виснажену економічну систему" [12]. У тако!

му контексті доцільним видається побудувати програми

соціально!економічного і культурного розвитку, виходячи

з комплементарного стану декількох циклів функціонуван!

ня основних середовищ. Що стосується організації діяль!

ності ОМС, варто у програмах, планах діяльності і регла!

ментах, передбачити періоди, особливо сприятливі для інно!

ваційної діяльності (традиційно — нижня фаза циклів). Такі

дані можуть бути одержані з прогнозів, побудованих на ком!

плексній оцінці факторів впливу ендогенного і екзогенного

характеру.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження обгрунтовано

специфіку соціально!економічних криз у контексті склад!

ної екзогенної циклічності з використанням підходів мето!

дології динамічних відкритих систем; із застосуванням па!

радигми комплементарності розроблено підходи до діяль!

ності органів місцевого самоврядування щодо подолання

соціально!економічних криз у контексті екзогенної цикліч!

ності.

Перспективи подальших досліджень пов'язані із роз!

робкою алгоритму прогнозної діяльності органів місцево!

го самоврядування в умовах складної екзогенної цикліч!

ності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення захисту населення і територій від над!

звичайних ситуацій (далі — НС) різного характеру є од!

нією з важливіших функцій держави щодо забезпечен!

ня стійкого розвитку та національної безпеки країни і за!

лишається актуальним питанням, що постає перед орга!

нами державного управління в сучасних умовах. Але ре!

формування у цій сфері потребує зважених та раціональ!

них рішень з урахуванням соціальних економічних, пол!

ітичних умов, які склалися у країні, та глобалізаційних

процесів, що відбуваються у світі.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Дослідженням різних аспектів забезпечення природ!

но!техногенної безпеки та цивільного захисту присвячені

праці вітчизняних науковців, серед яких: Андреєв, Ю. Бі!

лоус, Г. Іщенко, Л. Жукова, А. Качинський, С. Кузнічен!

ко, В. Михайлов, Г. Рева, О. Труш, І. Шпильовий та інші.

Але з прийняттям Кодексу цивільного захисту України

(далі — Кодекс) та затвердженням на його підставі по!

становою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №

11 Положення про єдину державну систему цивільного

захисту (далі — Положення) зазначена система зазнала

певних змін.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження єдиної державної сис!

теми цивільного захисту (далі — ЄДСЦЗ), а саме її скла!

дових, завдань та режимів функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення реалізації державної політики у сфері

цивільного захисту у мирний час та в особливий період

здійснюється ЄДСЦЗ [1: 2].

ЄДСЦЗ є сукупністю органів управління, сил і засобів

центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради

міністрів Автономної Республіки Крим (далі — АР Крим),

виконавчих органів рад, підприємств, установ та органі!

зацій, які забезпечують реалізацію державної політики

у сфері цивільного захисту [2].

Основними завданнями ЄДСЦЗ є забезпечення го!

товності міністерств та інших центральних та місцевих

органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду!

вання (далі — ОМС), підпорядкованих їм сил і засобів

до дій, спрямованих на запобігання і реагування на НС;

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виник!

ненню НС; навчання населення щодо поведінки та дій у

разі виникнення НС; виконання державних цільових про!

грам, спрямованих на запобігання НС, забезпечення ста!

лого функціонування підприємств, установ та органі!
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зацій, зменшення можливих матеріальних втрат; опра!

цювання інформації про НС, видання інформаційних

матеріалів з питань захисту населення і територій від

наслідків НС; прогнозування і оцінка соціально!еконо!

мічних наслідків НС, визначення на основі прогнозу по!

треби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ре!

сурсах; створення, раціональне збереження і викорис!

тання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, не!

обхідних для запобігання і реагування на НС; оповіщен!

ня населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне

та достовірне інформування про фактичну обстановку і

вжиті заходи; захист населення у разі виникнення НС;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

щодо ліквідації наслідків НС, організація життєзабезпе!

чення постраждалого населення; пом'якшення можли!

вих наслідків НС у разі їх виникнення; здійснення заходів

щодо соціального захисту постраждалого населення;

реалізація визначених законом прав у сфері захисту на!

селення від наслідків НС, в тому числі осіб (чи їх сімей),

що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій;

інші завдання, визначені законом [1].

Керівництво ЄДСЦЗ здійснює Кабінет Міністрів Ук!

раїни.

Безпосереднє керівництво діяльністю ЄДСЦЗ

здійснює Державна служба України з надзвичайних си!

туацій (далі — ДСНС).

ЄДСЦЗ складається з постійно діючих функціональ!

них і територіальних підсистем та їх ланок. Типові поло!

ження про функціональну і територіальну підсистеми зат!

верджуються Кабінетом Міністрів України.

Функціональні підсистеми ЄДСЦЗ (далі — функ!

ціональні підсистеми) створюються центральними орга!

нами виконавчої влади у відповідній сфері суспільного

життя з метою захисту населення і територій від НС у

мирний час та в особливий період, забезпечення готов!

ності підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямова!
них на запобігання і реагування на НС. Безпосереднє ке!

рівництво діяльністю функціональної підсистеми

здійснюється керівником органу чи суб'єкта господарю!

вання, що створив таку підсистему [2].

Положення про функціональні підсистеми розроб!

ляються на підставі типового положення про таку підси!

стему і затверджуються центральними органами вико!

навчої влади, що їх створили, за погодженням із цент!

ральним органом виконавчої влади, який забезпечує

формування та реалізує державну політику у сфері цив!

ільного захисту. У разі якщо діяльність центральних

органів виконавчої влади спрямовується і координуєть!

ся Кабінетом Міністрів України через відповідного

міністра, зазначені положення затверджуються такими

міністрами за погодженням із центральним органом ви!

конавчої влади, який забезпечує формування та реалі!

зує державну політику у сфері цивільного захисту.

До складу функціональних підсистем входять орга!

ни управління та підпорядковані їм сили цивільного за!

хисту, відповідні суб'єкти господарювання, які викону!

ють завдання цивільного захисту.

Відповідно до Положення про ЄДСЦЗ центральні

органи виконавчої влади створюють функціональні

підсистеми [2]:

Мінагрополітики — підсистему захисту сільськогос!

подарських рослин і тварин (через Держветфітослужбу);

підсистему охорони і захисту лісів (через Держлісагент!

ство); підсистему запобігання і реагування на НС у сфері

рибного господарства (через Держрибагентство);

МВС — підсистему забезпечення охорони громадсь!

кого порядку і організації безпеки дорожнього руху;

Мінприроди — підсистему моніторингу навколишнь!

ого природного середовища; підсистему запобігання та

ліквідації НС в зоні відчуження і зоні безумовного (обо!

в'язкового) відселення (через ДАЗВ); підсистему проти!

паводкових заходів (через Держводагентство); підсис!

тему спостереження, контролю, прогнозування геологі!

чних і геофізичних процесів та забруднення підземних

вод (через Держгеонадра);

Мінекономрозвитку — підсистему державного ма!

теріального резерву (через Держрезерв);

Міненерговугілля — підсистему безпеки електрое!

нергетичного та ядерно!промислового комплексів;

підсистему безпеки нафтогазового комплексу; підсисте!

му безпеки вугільно!промислового комплексу;

Мінінфраструктури — підсистему запобігання і реа!

гування на загрозу або виникнення НС на залізничному

транспорті; підсистему запобігання і реагування на заг!

розу або виникнення НС на морському і річковому транс!

порті в акваторії торговельних портів, організації пошу!

ково!рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовсь!

кого морів; підсистему запобігання і реагування на заг!

розу або виникнення НС у дорожньому господарстві (че!

рез Укравтодор);

Мінрегіон — підсистему безпеки у сфері експлуатації

об'єктів житлово!комунального господарства;

МОЗ — підсистему медичного, біологічного та пси!

хологічного захисту населення; підсистему забезпечен!

ня санітарного та епідеміологічного благополуччя насе!

лення;

Мінпромполітики — підсистему запобігання НС і

ліквідації їх наслідків в організаціях і на об'єктах галу!

зей промисловості;

МОН — підсистему навчання дітей дошкільного віку,

учнів та студентів діям у НС (з питань безпеки життє!

діяльності);

Міноборони — підсистему запобігання НС і ліквідації
їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідом!

чих об'єктах і територіях;

Мінкультури — підсистему запобігання НС і ліквідації

їх наслідків на об'єктах культури та захист об'єктів куль!

турної спадщини, планування заходів щодо евакуації ма!

теріальних цінностей, що належать до національної куль!

турної спадщини;

ДСНС — підсистему реагування на НС, проведення

аварійно!рятувальних та інших невідкладних робіт;

Держкомтелерадіо — підсистему інформування на!

селення про загрозу та виникнення НС;

Держатомрегулювання — підсистему безпеки об'єк!

тів ядерної енергетики.

Територіальні підсистеми ЄДСЦЗ (далі — терито!

ріальні підсистеми) діють в АР Крим, областях, містах

Києві та Севастополі з метою здійснення заходів щодо

захисту населення і територій від НС у мирний час та в

особливий період у відповідному регіоні [2].

Положення про територіальні підсистеми розробля!

ються на підставі типового положення про таку підсис!

тему і затверджуються відповідно Радою міністрів АР

Крим чи місцевими державними адміністраціями за по!

годженням із центральним органом виконавчої влади,

який забезпечує формування та реалізує державну по!

літику у сфері цивільного захисту.

Ланки територіальних підсистем створюються Радою

міністрів АР Крим — у районах АР Крим; районними,

районними у містах Києві та Севастополі державними ад!

міністраціями — у районах, районах у містах Києві та

Севастополі; ОМС — в обласних центрах, у містах об!

ласного і районного значення. Положення про ланку те!
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риторіальної підсистеми затверджується органом, що її

створив.

Безпосереднє керівництво територіальною підсис!

темою, її ланкою покладається на посадову особу, яка

очолює орган, що створив таку підсистему, ланку. Без!

посереднє керівництво територіальною підсистемою АР

Крим покладається на Раду міністрів АР Крим [2].

До складу територіальних підсистем та їх ланок вхо!

дять органи управління та підпорядковані їм сили ци!

вільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання.

У складі ЄДСЦЗ функціонують постійно діючі орга!

ни управління цивільного захисту, координаційні орга!

ни, сили цивільного захисту функціональних і терито!

ріальних підсистем.

Постійно діючими органами управління цивільного

захисту, до повноважень яких належать питання орга!

нізації та здійснення заходів цивільного захисту, є на дер!

жавному рівні — Кабінет Міністрів України, ДСНС, а та!

кож центральні органи виконавчої влади, що створюють

функціональні підсистеми, та підрозділи з питань ци!

вільного захисту у складі їх апаратів; на регіональному

рівні — Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Се!

вастопольська міські держадміністрації, підрозділи з

питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі,

територіальні органи ДСНС; на місцевому рівні — рай!

онні, районні у мм. Києві та Севастополі держадмініст!

рації, виконавчі органи міських (міст республіканського

АР Крим і міст обласного значення) рад, підрозділи з

питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі,

виконавчі органи селищних та сільських рад, підрозділи

територіальних органів ДСНС; на об'єктовому рівні —

керівні органи підприємств, установ та організацій, а та!

кож підрозділи (посадові особи) з питань цивільного за!

хисту, які утворюються (призначаються) такими органа!

ми відповідно до законодавства [2].

Координаційними органами є на загальнодержавно!
му рівні — Державна комісія з питань техногенно!еко!

логічної безпеки та НС; на регіональному рівні — комісії

з питань техногенно!екологічної безпеки та НС АР Крим,

областей, мм. Києва та Севастополя; на місцевому рівні

— комісії з питань техногенно!екологічної безпеки та НС

районів, міст, районів у містах, селищ; на об'єктовому

рівні — комісії з питань НС підприємств, установ та орган!

ізацій. Діяльність зазначених комісій провадиться відпо!

відно до положень про них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкрет!

ної НС на державному, регіональному, місцевому та об!

'єктовому рівні у разі потреби утворюються спеціальні

комісії з ліквідації наслідків НС, діяльність яких прова!

диться відповідно до положень про такі комісії.

Для забезпечення управління у режимі повсякден!

ного функціонування органами управління та силами ци!

вільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодо!

бового чергування та забезпечення функціонування си!

стеми збору, оброблення, узагальнення та аналізу

інформації про обстановку в районах виникнення НС

функціонують на державному рівні: оперативно!черго!

ва служба державного центру управління в НС ДСНС;

оперативно!чергові (чергові, диспетчерські) служби цен!

тральних органів виконавчої влади (у разі їх утворення);

на регіональному рівні: оперативно!чергові служби

пунктів управління Ради міністрів АР Крим, обласних,

Київської та Севастопольської міських держадмініст!

рацій; оперативно!чергові служби центрів управління в

НС територіальних органів ДСНС; оперативно!чергові

(чергові, диспетчерські) служби територіальних органів

центральних органів виконавчої влади, підприємств, ус!

танов та організацій (у разі їх утворення); на місцевому

рівні: чергові служби райдержадміністрацій та виконав!

чих органів міських рад; оперативно!чергові (чергові,

диспетчерські) служби територіальних органів централь!

них органів виконавчої влади, підприємств, установ та

організацій (у разі їх утворення); на об'єктовому рівні —

чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та

організацій (у разі їх утворення) [2].

У разі виникнення НС до роботи центрів управління

в НС залучаються представники заінтересованих органів

державної влади.

Для забезпечення сталого управління суб'єктами за!

безпечення цивільного захисту та виконання функцій, пе!

редбачених на особливий період, використовується дер!

жавна система пунктів управління [1].

Для управління ЄДСЦЗ використовується телекому!

нікаційна мережа загального користування, телекомуні!

каційна мережа спеціального призначення та державна

система урядового зв'язку.

До складу сил цивільного захисту ЄДСЦЗ входять

Оперативно!рятувальна служба цивільного захисту; ава!

рійно!рятувальні служби; формування цивільного захи!

сту; спеціалізовані служби цивільного захисту; пожеж!

но!рятувальні підрозділи (частини); добровільні форму!

вання цивільного захисту.

Оперативно!рятувальна служба цивільного захисту

функціонує в системі ДСНС.

Центральні органи виконавчої влади утворюють

спеціалізовані служби цивільного захисту [2]:

Мінагрополітики — спеціалізовану службу із захис!

ту сільськогосподарських тварин і рослин;

Міненерговугілля — спеціалізовану службу енергетики;

Мінрегіон — інженерну спеціалізовану службу та ко!

мунально!технічну спеціалізовану службу;

Мінекономрозвитку — спеціалізовану службу тор!

гівлі та харчування;
Держрезерв — спеціалізовану службу матеріально!

го забезпечення;

МОЗ — медичну спеціалізовану службу;

Мінінфраструктури — спеціалізовану службу транс!

портного забезпечення;

ДСНС разом з Адміністрацією Держспецзв'язку,

Держкомтелерадіо — спеціалізовану службу зв'язку та

оповіщення;

МВС — спеціалізовану службу охорони громадсь!

кого порядку;

ДСНС — протипожежну спеціалізовану службу;

Мінпромполітики — технічну спеціалізовану службу.

До складу сил цивільного захисту функціональних

підсистем входять спеціалізовані професійні аварійно!

рятувальні служби; об'єктові аварійно!рятувальні служ!

би; об'єктові формування цивільного захисту; галузеві

та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

державні пожежно!рятувальні підрозділи (частини), що

забезпечують відомчу пожежну охорону; добровільні

формування цивільного захисту.

До складу сил цивільного захисту територіальних

підсистем входять підрозділи (частини) Оперативно!ря!

тувальної служби цивільного захисту; регіональні, кому!

нальні, об'єктові аварійно!рятувальні служби та аварій!

но!рятувальні служби громадських організацій; об'єктові

та територіальні формування цивільного захисту; тери!

торіальні та об'єктові спеціалізовані служби цивільного

захисту; добровільні формування цивільного захисту.

Облік сил цивільного захисту на державному рівні ве!

деться ДСНС, а регіональному рівні — її територіальни!

ми органами.
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Для ЄДСЦЗ залежно від масштабу і особливостей

НС, що прогнозується або виникла, в Україні або в ме!

жах конкретної її території встановлюється один із та!

ких режимів: повсякденного функціонування; підвище!

ної готовності; НС; надзвичайного стану [1; 2].

В умовах нормальної виробничо!промислової, рад!

іаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідроме!

теорологічної, техногенної та пожежної обстановки та

за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій ЄДСЦЗ фун!

кціонує в режимі повсякденного функціонування.

Основними завданнями, що виконуються ЄДСЦЗ у

режимі повсякденного функціонування, є забезпечення

спостереження, гідрометеорологічного прогнозування

та здійснення контролю за станом навколишнього при!

родного середовища та небезпечних процесів, що мо!

жуть призвести до виникнення НС на потенційно небез!

печних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і при!

леглих до них територіях, а також на територіях, на яких

існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологіч!

них явищ і процесів; забезпечення здійснення плануван!

ня заходів цивільного захисту; здійснення цілодобово!

го чергування пожежно!рятувальних підрозділів; роз!

роблення і виконання цільових та науково!технічних

програм запобігання виникненню НС і зменшення мож!

ливих втрат; здійснення планових заходів щодо запо!

бігання виникненню НС, забезпечення безпеки та захи!

сту населення і територій від таких ситуацій, а також за!

ходів щодо підготовки до дій за призначенням органів

управління та сил цивільного захисту; забезпечення го!

товності органів управління та сил цивільного захисту до

дій за призначенням; організація підготовки фахівців

цивільного захисту, підготовка керівного складу та

фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і

здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчан!

ня населення діям у разі виникнення НС; створення і по!

новлення матеріальних резервів для запобігання виник!
ненню НС, ліквідації їх наслідків; організація та прове!

дення моніторингу НС, визначення ризиків їх виникнен!

ня; підтримання у готовності автоматизованих систем

централізованого оповіщення про загрозу або виникнен!

ня НС [2].

У разі загрози виникнення НС за рішенням відповід!

но Кабінету Міністрів України, Ради міністрів АР Крим,

обласних, Київської чи Севастопольської міських дер!

жавних адміністрацій для ЄДСЦЗ у повному обсязі або

частково для окремих її територіальних підсистем тим!

часово встановлюється режим підвищеної готовності [1;

2].

Підставами для тимчасового введення в Україні

або в межах конкретної її території для ЄДСЦЗ режи!

му підвищеної готовності на державному рівні є заг!

роза виникнення НС державного рівня; на регіональ!

ному рівні — загроза виникнення НС регіонального

рівня; на місцевому рівні — загроза виникнення НС

місцевого рівня [2].

Основними завданнями, що виконуються ЄДСЦЗ у

режимі підвищеної готовності, є здійснення оповіщення

органів управління та сил цивільного захисту, а також

населення про загрозу виникнення НС та інформування

його про дії у можливій зоні НС; формування оператив!

них груп для виявлення причин погіршення обстановки

та підготовки пропозицій щодо її нормалізації; посилен!

ня спостереження та контролю за гідрометеорологічною

обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних

об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або

за його межами, території, на якій існує загроза виник!

нення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів,

а також здійснення постійного прогнозування можли!

вості виникнення НС та їх масштабів; уточнення (у разі

потреби) планів реагування на НС, здійснення заходів

щодо запобігання їх виникненню; уточнення та здійснен!

ня заходів щодо захисту населення і територій від мож!

ливих НС; приведення у готовність наявних сил і засобів

цивільного захисту, залучення у разі потреби додатко!

вих сил і засобів [2].

У разі виникнення НС за рішенням відповідно Кабі!

нету Міністрів України, Ради міністрів АР Крим, облас!

них, Київської чи Севастопольської міських державних

адміністрацій для ЄДСЦЗ у повному обсязі або частко!

во для окремих її територіальних підсистем тимчасово

встановлюється режим НС [1; 2].

Підставами для тимчасового введення в Україні або

в межах конкретної її території для ЄДСЦЗ режиму над!

звичайної ситуації на державному рівні є виникнення НС,

що класифікується як ситуація державного рівня; на ре!

гіональному рівні — виникнення НС, що класифікується

як ситуація регіонального рівня; на місцевому рівні —

виникнення НС, що класифікується як ситуація місцево!

го рівня [2].

Режим підвищеної готовності та режим надзвичай!

ної ситуації в Україні або в межах конкретної її території

вводиться за рішенням Кабінету Міністрів України — на

території усієї держави або її окремих регіонів; за рішен!

ням Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Се!

вастопольської міських держадміністрацій — на тери!

торії відповідного регіону; за рішенням райдержадміні!

страцій та ОМС — на території відповідного району

(міста) [2].

Рівень НС визначається відповідно до Порядку кла!

сифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затверд!

женого постановою Кабінету Міністрів України від

24.03.2004 № 368.

Основними завданнями, що виконуються ЄДСЦЗ у
режимі надзвичайної ситуації, є здійснення оповіщення

органів управління та сил цивільного захисту, а також

населення про виникнення НС та інформування його про

дії в умовах такої ситуації; призначення керівника робіт

з ліквідації наслідків НС та утворення у разі потреби спец!

іальної комісії з ліквідації наслідків НС; визначення зони

НС; здійснення постійного прогнозування зони можли!

вого поширення НС та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків НС,

залучення для цього необхідних сил і засобів; організа!

ція та здійснення заходів щодо життєзабезпечення по!

страждалого населення; організація та здійснення (у разі

потреби) евакуаційних заходів; організація і здійснення

радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та ме!

дичного захисту населення і територій від наслідків НС;

здійснення безперервного контролю за розвитком НС

та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них

територіях; інформування органів управління цивільно!

го захисту та населення про розвиток НС та заходи, що

здійснюються [2].

Режим надзвичайного стану для ЄДСЦЗ у повному

обсязі або частково для окремих її територіальних підси!

стем тимчасово встановлюється у межах території, на

якій введено правовий режим надзвичайного стану відпо!

відно до Закону України "Про правовий режим надзви!

чайного стану".

У період дії надзвичайного стану ЄДСЦЗ функціо!

нує відповідно до вимог Кодексу та з урахуванням особ!

ливостей, що визначаються згідно із Законом України

"Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими

нормативно!правовими актами.
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Основними завданнями, що виконуються ЄДСЦЗ у

режимі надзвичайного стану, є виконання завдань відпо!

відно до Закону України "Про правовий режим надзви!

чайного стану".

В особливий період ЄДСЦЗ функціонує відповідно

до вимог Кодексу та з урахуванням особливостей, що

визначаються згідно із Законами України "Про право!

вий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підго!

товку та мобілізацію", а також іншими нормативно!пра!

вовими актами [1].

З моменту оголошення рішення про мобілізацію

(крім цільової) або доведення його до виконавців сто!

совно прихованої мобілізації чи введення воєнного ста!

ну в Україні або в окремих її місцевостях ЄДСЦЗ пере!

водиться у режим функціонування в умовах особливого

періоду в повному обсязі або у межах відповідних регі!

онів.

Підготовка ЄДСЦЗ до виконання завдань цивільно!

го захисту в умовах особливого періоду здійснюється

завчасно у мирний час. Переведення ЄДСЦЗ у режим

функціонування в умовах особливого періоду здійс!

нюється відповідно до актів Президента України, Кабі!

нету Міністрів України, планів цивільного захисту на

особливий період. Виконання завдань цивільного захи!

сту під час функціонування ЄДСЦЗ в умовах особливого

періоду здійснюється у взаємодії з відповідним військо!

вим командуванням. Функціонування ЄДСЦЗ та заходи

цивільного захисту в особливий період здійснюються

відповідно до планів цивільного захисту на особливий

період.

Для організації діяльності ЄДСЦЗ Кабінетом

Міністрів України розробляється план основних заходів

цивільного захисту України на відповідний рік, а для

організації діяльності функціональних і територіальних

підсистем, їх ланок центральними та місцевими органа!

ми виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим, ОМС
розробляються відповідні плани основних заходів цив!

ільного захисту на відповідний рік [2].

Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків

НС центральними та місцевими органами виконавчої

влади, Радою міністрів АР Крим, ОМС, суб'єктами гос!

подарювання із чисельністю працюючого персоналу

більш як 50 осіб розробляються плани реагування на

НС.

Заходи щодо забезпечення функціонування сил ци!

вільного захисту під час цільової мобілізації здійснюють!

ся відповідно до плану проведення цільової мобілізації

та Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мо!

білізацію" з урахуванням особливостей, визначених Ко!

дексом.

З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків

НС на об'єктах підвищеної небезпеки розробляються

плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких

об'єктах.

З метою організації взаємодії між органами управл!

іння та силами цивільного захисту функціональних і те!

риторіальних підсистем, їх ланок під час ліквідації

наслідків конкретних НС зазначеними органами та си!

лами відпрацьовуються плани такої взаємодії.

Організаційно!методичне керівництво плануванням

діяльності ЄДСЦЗ здійснює ДСНС.

З метою забезпечення здійснення заходів в ЄДСЦЗ

щодо запобігання виникненню НС проводяться по!

стійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій. Для

їх проведення створюється та функціонує система моні!

торингу і прогнозування НС у порядку, визначеному Ка!

бінетом Міністрів України.

Організація оповіщення про загрозу або виникнен!

ня НС здійснюється відповідно до положення, що зат!

верджується Кабінетом Міністрів України [2].

Оповіщення про загрозу або виникнення НС поля!

гає у своєчасному доведенні відповідної інформації до

органів управління цивільного захисту, сил цивільного

захисту, суб'єктів господарювання, що належать до

ЄДСЦЗ, та населення і забезпечується шляхом здійснен!

ня заходів, визначених у статті 30 Кодексу.

Органи управління цивільного захисту здійснюють

збір, підготовку, зберігання, оброблення, аналіз, пере!

дачу інформації з питань цивільного захисту та зобо!

в'язані надавати населенню через засоби масової ін!

формації оперативну та достовірну інформацію про заг!

розу виникнення та/або виникнення НС з визначенням

меж їх поширення і наслідків, а також про способи та

методи захисту від них.

Оприлюднення інформації про наслідки НС здійс!

нюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюєть!

ся за формами та у строки, встановлені ДСНС.

Керівництво проведенням аварійно!рятувальних та

інших невідкладних робіт у ЄДСЦЗ під час ліквідації

наслідків НС та управління силами цивільного захисту,

що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт

з ліквідації наслідків НС, який призначається та діє відпо!

відно до статті 75 Кодексу.

Для безпосередньої організації і координації ава!

рійно!рятувальних та інших невідкладних робіт з лік!

відації наслідків НС утворюється штаб з ліквідації її нас!

лідків, який є робочим органом керівника робіт з лік!

відації наслідків НС. Рішення про утворення та ліквіда!

цію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з

ліквідації наслідків НС.

Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на

НС або усуненням загрози її виникнення, виконують сили
цивільного захисту підприємства, установи чи організації,

де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної до!

помоги силами цивільного захисту адміністративно!те!

риторіальної одиниці, на території якої розташоване таке

підприємство, установа чи організація, а також відпові!

дними підрозділами ДСНС, Міноборони, МВС, МОЗ тощо

[2].

До виконання зазначених робіт повинні залучатися

насамперед сили цивільного захисту центрального орга!

ну виконавчої влади, до сфери управління якого нале!

жить об'єкт, на якому сталася аварія, що призвела до

виникнення НС, сили цивільного захисту ланки територ!

іальної підсистеми чи територіальної підсистеми на

відповідній території.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації

наслідків НС здійснюється органами управління, яким

підпорядковані такі сили відповідно до планів реагуван!

ня на НС.

У разі потреби до ліквідації наслідків НС за рішен!

ням керівника робіт з ліквідації наслідків НС залучають!

ся додаткові сили цивільного захисту.

Авіаційний пошук і рятування людей здійснюються

суб'єктами забезпечення цивільного захисту відповідно

до компетенції. Організація проведення авіаційного по!

шуку і рятування здійснюється ДСНС.

Залучення сил цивільного захисту до проведення за!

ходів цивільного захисту в особливий період здійснюєть!

ся згідно з планами цивільного захисту на особливий пе!

ріод.

Аварійно!рятувальні та інші невідкладні роботи про!

водяться відповідно до порядку, що визначається
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інструкціями, правилами, статутами, іншими норматив!

но!правовими актами та нормативними документами

щодо дій у НС, які затверджуються відповідними цент!

ральними органами виконавчої влади [2].

До робіт з ліквідації наслідків НС, які виконуються в

ЄДСЦЗ, можуть залучатися Збройні Сили України, інші

військові формування та правоохоронні органи спе!

ціального призначення відповідно до Конституції і за!

конів України.

До робіт із запобігання виникненню НС та ліквідації

їх наслідків можуть залучатися на добровільних або до!

говірних засадах громадські об'єднання за наявності в

учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного

рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом

такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації

наслідків НС.

Залучення сил цивільного захисту для надання до!

помоги іноземним державам здійснюється відповідно до

законодавства.

Сили цивільного захисту, крім добровільних форму!

вань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом

(кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захи!

сту з урахуванням необхідності проведення робіт у ав!

тономному режимі протягом не менше трьох діб.

В ЄДСЦЗ з метою своєчасного запобігання і ефек!

тивного реагування на НС організовується взаємодія з

питань визначення органів управління, які безпосеред!

ньо залучаються до ліквідації наслідків НС, склад і

кількість сил (засобів) реагування на них; погодження

порядку здійснення спільних дій сил цивільного захис!

ту під час ліквідації наслідків НС з визначенням основ!

них завдань, місця, часу і способів їх виконання; орга!

нізації управління спільними діями органів управління

та сил цивільного захисту під час виконання завдань за

призначенням; всебічного забезпечення спільних за!

ходів, що здійснюватимуться органами управління та
підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому

числі взаємного надання допомоги транспортними,

інженерними, матеріальними, технічними та іншими за!

собами [2].

Залежно від обставин, масштабу, характеру та мож!

ливого розвитку НС взаємодія організовується на загаль!

нодержавному рівні — безпосередньо між органами уп!

равління та силами функціональних і територіальних

підсистем; на регіональному, місцевому та об'єктовому

рівні — між територіальними органами центральних

органів виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим,

місцевими органами виконавчої влади, їх силами, а та!

кож суб'єктами господарювання.

З метою запобігання виникненню НС, мінімізації їх

можливих наслідків, організації узгодженого реагуван!

ня сил цивільного захисту на небезпечні події та НС між

оперативно!черговими (черговими, диспетчерськими)

службами органів виконавчої влади всіх рівнів,

підприємств, установ та організацій (у разі їх утворення)

і оперативно!черговими службами ДСНС організовуєть!

ся обмін інформацією про загрозу або виникнення НС

та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності

відповідної чергової служби.

Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобі!

гання виникненню НС та/або ліквідації їх наслідків

організовується через спеціально призначені оперативні

групи або представників відповідних центральних та

місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АР

Крим, ОМС, які залучаються до здійснення таких заходів.

Повноваження зазначених оперативних груп або пред!

ставників визначаються відповідними центральними та

місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів

АР, ОМС [2].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, з прийняттям Кодексу та затвердженням По!

ложення про ЄДСЦЗ в Україні сформовано ЄДСЦЗ (на

відміну від декількох дублюючих одна одну систем, що

передбачались законами України "Про цивільну оборону

України", "Про захист населення і територій від надзви!

чайних ситуацій техногенного та природного характеру"

та "Про правові засади цивільного захисту"), визначено її

основні завдання, складові та режими функціонування.

При цьому слід зазначити, що сьогодні система цен!

тральних органів виконавчої влади, які утворюють фун!

кціональні підсистеми та спеціалізовані служби цивіль!

ного захисту, зазнала змін. Так, зокрема, на підставі по!

станови Кабінету Міністрів України від 23.03.2014 № 94

"Про реорганізацію Міністерства промислової політики"

Мінпромполітики реорганізоване шляхом приєднання до

Мінекономрозвитку. Крім того, згідно з постановою Ка!

бінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оп!

тимізацію системи центральних органів виконавчої вла!

ди" Держветфітослужбу перетворено у Державну служ!

бу України з питань безпечності харчових продуктів та

захисту споживачів, яка спрямовується і координується

безпосередньо Кабінетом Міністрів України, а не через

Міністра аграрної політики та продовольства.

Отже, перетворення, що відбулися в системі цент!

ральних органів виконавчої влади, свідчать про не!

обхідність внесення відповідних змін до Положення про

ЄДСЦЗ.

Крім того, 27.04.2014 набув чинності Закон України

"Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий

режим на тимчасово окупованій території України", який

визначає статус АР Крим як окупованої території у складі
України.

Отже, на сьогодні, незважаючи на прийняття Кодек!

су та затвердженням Положення про ЄДСЦЗ, не можна

вважати ЄДСЦЗ остаточно сформованою та функціону!

ючою у повному обсязі на всій території України. Це доз!

воляє зробити висновок, що реформування у цій сфері

триватиме. Тож наукові дослідження залишатимуться ак!

туальними і надалі.
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Викриття та пізнання законів (закономірностей) дер!

жавного управління, специфічних сфері пожежної без!

пеки (далі — ПБ), є основою систематизації знань про

нього, розвитку теорії державного управління сферою

ПБ і вироблення корисних рекомендацій для практики.

Творче застосування специфічних законів державного

управління сферою ПБ дозволяє створювати умови для

сприятливої їх дії, на наукових засадах передбачати роз!

виток подій, формулювати обгрунтовані й реальні цілі

державного управління в різноманітних умовах забез!

печення необхідного рівня ПБ, ухвалювати раціональні

рішення по організації управління в умовах виникнення

пожеж, ефективно управляти діяльністю підрозділів, за!

діяних для гасіння та ліквідації наслідків пожеж.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМАТИКИ
Питаннями дослідження окремих питань державного

управління сферою ПБ у сучасній Україні займалися такі

відомі українські фахівці та вчені, як: В.М. Андрієнко, В. Ба!

лябас, М.В. Білошицький, М.В. Вознюк, Ю.М. Горбаченко,

Г.С. Грибенюк, С.Ф. Денисов, В.А. Доманський, В.П. Зос!

імов, Ю.Б. Ірхін, А.М. Капля, О.А. Коцар, М.А. Кришталь,

В.В. Ліпинський, Ю.Р. Лозинський, В.Д. Люблін, В. На!

заренко, К.М. Пасинчук, С.П. Потеряйко, В.П. Садковий,

О.О. Труш, М.В. Удод, Л.В. Ушаков, Т.О. Щерба та ін. Ра!

зом з тим, як показує аналіз, у результатах їхніх дослід!

жень частково відображені закони державного управлін!

ня, специфічні сфері ПБ, що призвело до застосування

різних підходів з боку цих фахівців і вчених до обгрунту!

вання принципів державного управління сферою ПБ,

кількість і зміст яких не збігається, а також створило про!

блему принципів державного управління сферою ПБ.
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M. Andrienko

LAWS OF PUBLIC ADMINISTRATION SPECIFIC TO FIRE SAFETY SPHERE

У статті визначено загальні закони боротьби з вогнем під час пожеж, а також уточнено сукупність
загальних законів державного управління. Шляхом творчого поєднання законів, специфічних існу�
ванню сфери пожежної безпеки, і загальних законів державного управління ідентифіковані та
сформульовані закони державного управління, специфічні для сфери пожежної безпеки.

The article defines general laws of firefighting during fire accidents and also specifies the total of
public administration general laws. By way of creative combining of laws specific to the fire safety
sphere existence and general laws of public administration, public administration laws specific to the
fire safety sphere are identified and laid down.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз спеціальної літератури з питань ПБ, у який

відповідним чином відображені питання державного

управління, вказує на відсутність результатів дослід!

жень законів державного управління, специфічних

сфері ПБ. Відсутність таких досліджень з боку украї!

нських вчених і фахівців пояснюється недостатністю

уваги, яка приділялася і приділяється питанням теорії

та практики державного управління сферою ПБ, і, у

першу чергу, з боку державних органів. Результатом

є складний стан пожежної безпеки в нашій країні, що

постійно висвітлюється в Національній доповіді про

стан техногенної та природної безпеки в Україні [1—

6].

Виходячи з умов ситуації, що склалася, необхідним,

на нашу думку, є ідентифікація загальних законів бо!

ротьби з вогнем під час пожеж, і з їх урахуванням —

специфічних законів державного управління сферою

ПБ.

Дослідження, проведені дисертантом з використан!

ням спеціалізованих літературних джерел щодо причи!

но!наслідкових зв'язків виникнення пожеж, а також так!

тики і засобів гасіння вогню під час пожеж, дозволяють

стверджувати, що загальні закони боротьби з вогнем

під час пожеж відображають найбільш суттєві зв'язки

та відносини між пожежами й іншими явищами суспіль!

ного життя. За результатами досліджень загально

відомі закони боротьби з пожежами можна сформулю!

вати таким чином: залежність стану пожежної безпеки

від заходів профілактичної роботи, загальної культури,

рівня знань і поінформованості суспільства стосовно

способів забезпечення пожежної безпеки та наслідків

від пожеж; залежність динаміки процесу горіння від

природи горючих речовин і умов горіння; залежність

способів боротьби з вогнем під час пожежі від кількості

й якості задіяних пожежного обладнання і спеціальної
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техніки; залежність ефективності гасіння вогню під час

пожежі від відповідності тактики дій рятувальних

підрозділів цілям (завданням) гасіння вогню й умовам

обстановки, що склалась під час пожежі; залежність

результатів гасіння вогню під час пожежі від співвідно!

шення сил і засобів, задіяних для гасіння, і масштабів

пожежі та динаміки вогню, від рівня професійної підго!

товки керівництва й особового складу рятувальних

підрозділів, рівня психологічної готовності рятуваль!

ників та низки інших факторів.

Визначення специфічних законів державного управ!

ління сферою ПБ вимагає уточнення сукупності загаль!

них законів державного управління, які можна спроек!

тувати на сферу ПБ з урахуванням низки загальних за!

конів боротьби з вогнем під час пожеж.

Аналіз літературних джерел [7—19] показав, що до

складу таких законів можна віднести: залежність орга!

нізаційних форм і методів державного управління від

державного устрою, стану матеріально!технічної бази,

соціально!економічних відносин у суспільстві та умов

управління; єдність організаційно!методологічних основ

на всіх рівнях державного управління; збереження про!

порційності й оптимального співвідношення всіх струк!

турних елементів системи державного управління;

єдність і співпідпорядкованість критеріїв ефективності,

які використовуються в процесах державного управ!

ління; відповідність потрібного часу на вирішення зав!

дань державного управління часу, який є в наявності;

залежність ефективності вирішення завдань державно!

го управління від обсягу та об'єктивності використаної

інформації.

Поєднання законів, специфічних існуванню сфери

ПБ, тобто загальних законів боротьби з вогнем під час

пожеж, і загальних законів державного управління доз!

воляє ідентифікувати та сформулювати закони держав!

ного управління, специфічні для сфери ПБ:

— залежність організаційних форм і методів дер!

жавного управління від структури державних органів,

що відповідають за реалізацію державної політики в

сфері ПБ, стану існуючої матеріально!технічної бази в

сфері ПБ, соціально!економічних відносин у суспільстві

та умов здійснення управління;

— єдність організаційно!методологічних основ на

всіх рівнях державного управління сферою ПБ;

— збереження пропорційності й оптимального

співвідношення всіх структурних елементів системи дер!

жавного управління сферою ПБ;

— сумісність технічних засобів і систем, що вико!

ристовуються для забезпечення функціонування систе!

ми державного управління сферою ПБ, на всіх її рівнях;

— єдність і співпідпорядкованість критеріїв ефек!

тивності, які використовуються в процесах державного

управління сферою ПБ;

— відповідність потрібного часу на вирішення зав!

дань державного управління сферою ПБ часу, який є в

наявності або визначений;

— залежність ефективності вирішення завдань дер!

жавного управління сферою ПБ від обсягу, об'єктив!

ності й оперативності інформації, що використовуєть!

ся.

Закон залежності організаційних форм і методів

державного управління від структури державних ор!

ганів, що відповідають за реалізацію державної політи!

ки в сфері ПБ, стану існуючої матеріально!технічної

бази в сфері ПБ, соціально!економічних відносин у

суспільстві та умов здійснення управління розкриває, на

нашу думку, найбільш істотні причинно!наслідкові зв'яз!

ки та залежності організаційних форм і методів держав!

ного управління від засобів, форм і способів забезпе!

чення необхідного рівня ПБ в країні і боротьби з вог!

нем під час пожеж, а також технічної оснащеності са!

мих органів управління. При цьому слід зазначити, що

механізм дії закону досить складний і багатогранний.

Для нього характерна наявність як прямих, так і зворот!

них зв'язків між організацією та методами державного

управління, з одного боку, і матеріально!технічною ба!

зою забезпечення державного управління — з іншого.

Зміни матеріально!технічної бази в умовах процесу

інформатизації нашого суспільства вимагають своєчас!

ного удосконалення організації і методів державного

управління. Саме використання гнучких організаційних

форм і методів державного управління, їх адаптивність

до змін матеріально!технічної бази та умов здійснення

державного управління слід вважати заставою високо!

го наукового рівня державного управління сферою ПБ

в Україні.

Закон єдності організаційно!методологічних основ

на всіх рівнях державного управління сферою ПБ відоб!

ражає взаємозв'язки структурних форм і методів дер!

жавного управління у всіх керівних, підлеглих і взаємо!

діючих державних органах. Методологічні основи по!

будови та функціонування системи державного управ!

ління сферою ПБ, принципи організації державного

управління сферою ПБ і методи роботи державних

органів під час вирішення завдань державного управлі!

ння сферою ПБ мають бути загальними на всіх рівнях

державного управління сферою ПБ. Знання сутності та

механізму дії закону дозволяє з наукової позиції: виз!

начати структуру системи державного управління сфе!

рою ПБ; забезпечувати взаємодію між державними

органами на всіх рівнях і у всіх владних структурах; об!

грунтовано підходити до розподілу функцій і організації

взаємовідносин між різними ланками управління по вер!

тикалі й горизонталі. Наслідком дії закону слід вважа!

ти розробку відповідних керівних документів, що сто!

суються державного управління в сфері ПБ, а також

документів, які стосуються функціонування сфери ПБ в

Україні.

Закон збереження пропорційності й оптимального

співвідношення всіх структурних елементів системи дер!

жавного управління сферою ПБ відображає зв'язки та

залежності як між окремими ланками системи держав!

ного управління сферою ПБ, так і всередині кожної лан!

ки. Механізм дії цього закону проявляється в нормі уп!

равління, яка регламентує кількість об'єктів (суб'єктів)

управління, які безпосередньо замикаються на один

орган управління. З урахуванням сучасного світового

досвіду та процесу автоматизації державного управлін!

ня сферою ПБ в Україні рекомендується дотримуватися

норми у межах від 5 до 9 об'єктів (суб'єктів).

Закон сумісності технічних засобів і систем, що ви!

користовуються для забезпечення функціонування си!

стеми державного управління сферою ПБ на всіх її

рівнях відображає, на нашу думку, одну з найважливі!
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ших умов забезпечення ефективності взаємодії різно!

манітних систем у ході спільного вирішення завдань

державного управління сферою ПБ. У зв'язку з актив!

ним розвитком технічного забезпечення управління,

широким використанням засобів автоматизації й інфор!

матизації питання їх сумісності та інтегрування стали

важливою умовою стійкого функціонування всіх скла!

дових системи державного управління сферою ПБ.

Інформатизація українського суспільства вже давно

перейшла межі окремих комп'ютерів і невеликих ком!

п'ютерних локальних мереж. Сучасність характери!

зується масовим використанням комп'ютерної техніки

та Інтернет!ресурсів, що вимагає забезпечення програм!

ної сумісності, тобто забезпечення роботи комплексу

автоматизованих засобів в системі державного управ!

ління сферою ПБ з використанням єдиних або повністю

сумісних програмних продуктів.

Закон єдності та співпідпорядкованості критеріїв

ефективності, які використовуються в процесах держав!

ного управління сферою ПБ, визначає зв'язок між за!

гальною метою державного управління сферою ПБ, суть

якої полягає в забезпеченні необхідного рівня пожеж!

ної безпеки в умовах змін зовнішніх і внутрішніх умов

існування сфери ПБ в Україні, і окремими цілями дер!

жавних органів і інституцій, які діють і взаємодіють для

досягнення загальної мети. Наявність низки локальних

цілей не дозволяє знайти такий універсальний критерій

ефективності державного управління сферою ПБ, який

би дозволив визначати ступінь досягнення цілей на будь!

якому рівні управління. У зв'язку з цим, враховуючи

світовий досвід, має застосовуватися сукупність кри!

теріїв ефективності, яка повинна бути узгоджена з "де!

ревом" цілей. При цьому вимога єдності та співпідпо!

рядкованості критеріїв обумовлює підпорядкованість

локальних критеріїв критеріям, які використовуються на

більш високому рівні. Саме у такому випадку всі ланки

системи державного управління сферою ПБ будуть дія!

ти як складові єдиного цілого, спрямовуючи свої зусил!

ля на досягнення загальної цілі. Враховуючи це, вимога

єдності та співпідпорядкованості критеріїв ефективності

вже знайшла своє безпосереднє відображення в стан!

дартизації нормативів у сфері ПБ.

Закон відповідності потрібного часу на вирішення

завдань державного управління сферою ПБ часу, який

є в наявності або визначений чи встановлений, відобра!

жає одну з головних вимог до державного управління

сферою ПБ — своєчасність і оперативність ухвалення

та реалізації управлінських рішень. Залежність ефектив!

ності гасіння вогню під час пожежі від відповідності так!

тики дій рятувальних підрозділів цілям (завданням) га!

сіння вогню і умовам обстановки, що склалась під час

пожежі, вимагає оперативних дій з боку органів управ!

ління з урахуванням балансу часу — існуючого й по!

трібного, що є часто суперечливим явищем в умовах

гасіння вогню в ході боротьби рятувальних підрозділів

з пожежею. Головною вимогою цього закону є приве!

дення потрібного часу у відповідність з існуючим часом

з високим ступенем гарантії шляхом впровадження су!

часних заходів щодо скорочення циклу управління і

циклу дії рятувальних підрозділів. Досягнення відпові!

дності можна вважати одним з надважливих шляхів

зменшення кількості пожеж у країні, а також зменшен!

ня збитків у наслідок пожеж, особливо в умовах таких

крупних техногенних аварій, як на Чорнобильській АЕС,

і лісових пожеж у засушливий період року.

Закон залежності ефективності вирішення завдань

державного управління сферою ПБ від обсягу, об'єктив!

ності та оперативності інформації, що використовуєть!

ся, відображає сталі зв'язки та залежності, які об'єктив!

но існують у державному управлінні сферою ПБ між

якістю виконання завдань управління та обсягом і ха!

рактеристиками інформації, що використовується в інте!

ресах їх вирішення. Для вирішення кожного завдання

державного управління сферою ПБ органам управлін!

ня потрібний відповідний обсяг інформації, яка має бути

об'єктивною й оперативною. Збільшення або зменшен!

ня кількості даних не призводить до однозначних змін

ефективності ухвалених рішень і часу, що витрачається

при цьому. Механізм дії цього закону показує, що зі

збільшенням обсягу інформації, яка надходить, ефек!

тивність рішення, що ухвалюється, зростає. Разом з тим,

після накопичення відповідного обсягу інформації по!

дальше її збільшення вже не призводить до істотного

зростання ефективності управлінського рішення. За

умов забезпечення необхідного об'єму інформації, яка

не повністю відповідає критеріям об'єктивності та опе!

ративності, ухвалене управлінське рішення може вия!

витися частково або повністю не ефективним.

ВИСНОВКИ
Наведені вище закони державного управління сфе!

рою ПБ слід вважати базовими для обгрунтування су!

купності принципів, що є визначальними для державно!

го управління сферою ПБ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існуючі реалії соціогосподарського розвитку Украї!

ни вимагають проведення глобальних системних ре!

форм із застосуванням сучасних фінансово!економіч!

них механізмів державного регулювання в усіх сферах

суспільного життя. Однак проблематичним є недоско!

налість, а в більшості випадків — відсутність ефектив!

них механізмів, здатних за мінімального втручання з

боку державних інституцій забезпечити сталий самороз!

виток суспільства і економіки [1, с. 439]. Особливо це

стосується суттєвої трансформації регулювальної ролі

держави в царині житлово!комунального господарства, у

тому числі сфери благоустрою населених пунктів —

найбільш соціально вразливої за умов переходу на конку!

рентно!ринкові відносини та необхідної адаптації до євро!

пейських фінансово!економічних стандартів і нормативів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань застосування фінансово!еко!

номічних механізмів в житлово!комунальному госпо!

дарстві, включаючи сферу благоустрою населених

УДК 351.82:64
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IMPROVING FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF GOVERNMENTAL REGULATION
IN AREA OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS

Предметом дослідження у статті є вироблення пропозицій з удосконалення фінансово�еко�
номічних механізмів державного регулювання благоустрою населених пунктів. Проаналізова�
но останні дослідження, що стосуються застосування фінансово�економічних механізмів дер�
жавного регулювання в цій сфері. Розкрито недоліки чинного законодавства із зазначеного пи�
тання. За результатами дослідження надано рекомендації, які полягають у покращенні умов
конкуренції; поліпшенні тарифного регулювання та залученні соціально�відповідального бізнесу
у сферу благоустрою населених пунктів.

The research object of this article is preparing improvement of financial and economic mechanisms
of state regulation in beautification of human settlements. There are examined recent research
concerning financial and economic mechanisms of state regulation in this area. There are disclosed
the shortcomings of the existing legislation concerning this question. As a result of researches our
are provided recommendations to improving the conditions of competition; tariff regulation and
socially responsible business in the area of beautification of human settlements.

Ключові слова: державне регулювання, сфера благоустрою населених пунктів, благоустрій, житлово#

комунальне господарство, державна політика, державне управління, нормативно#правове регулювання.
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пунктів, знайшли своє відображення у працях вітчиз!

няних науковців і практиків державного управління:

О.М. Білянського, Л.М. Бражнікової, Г.О. Крамаренко,

О.О. Лук'янченка, Н.І. Олійник, В.П. Полуянова та ін.

Водночас розгляд фінансово!економічних механізмів в

житлово!комунальному господарстві розглядався у за!

гальній формі без урахування специфіки сфери благо!

устрою населених пунктів.

Окремі дослідження торкаися проблем застосуван!

ня фінансово!економічних механізмів у різних підсис!

темах сфери благоустрою населених пунктів: поводжен!

ня з побутовими відходами (В.С. Міщенко), озеленення

населених пунктів (О.М. Бурак). Зазначені досліджен!

ня через окремий розгляд підсистем сфери благоуст!

рою не забезпечують удосконалення фінансово!еконо!

мічних механізмів загалом у сфері благоустрою насе!

лених пунктів і носять сегментарний характер.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Водночас удосконалення фінансово!економічних

механізмів державного регулювання сфери благоуст!
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рою населених пунктів, на наш погляд, має бути спря!

моване на запровадження конкурентних відносин через

проведення конкурсів з виконання робіт у цій сфері, роз!

витку приватно!публічного партнерства та міжмуніци!

пального співробітництва, поліпшення тарифного регу!

лювання, залучення соціально!відповідального бізнесу

та адаптацію європейських фінансово!економічних

стандартів, нормативів тощо.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розробці пропозицій з удос!

коналення фінансово!економічних механізмів держав!

ного регулювання сфери благоустрою населених

пунктів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виходячи з попередніх досліджень, доцільно проана!

лізувати можливості удосконалення фінансово!економ!

ічних механізмів державного регулювання в сфері бла!

гоустрою населених пунктів за наступними напрямами:

1) покращення умов конкуренції;

2) поліпшення тарифного регулювання;

3) залучення соціально!відповідального бізнесу.

Умови переходу на ринкові відносини передбача!

ють, насамперед, покращення умов конкуренції. Це

можливо досягти завдяки залученню до роботи у сфері

благоустрою населених пунктів суб'єктів господарюван!

ня приватної форми власності.

Безумовно, подальше залучення приватних структур

у житлово!комунальне господарство неможливе без відпо!

відного законодавчо!нормативного та організаційного

забезпечення на загальнодержавному рівні [2, с. 175].

Транспарентні та чіткі конкурсні процедури при укла!

данні контрактів органами державної влади або органа!

ми місцевого самоврядування зі сторонніми організація!

ми щодо надання житлово!комунальних послуг населен!

ню, утримання об'єктів благоустрою, впливають на якість

надання таких послуг населенню та якість проживання в

населених пунктах, на ефективність їх розвитку як склад!

ної соціально!економічної системи держави. Використан!

ня конкурсних торгів має важливе значення як для грома!

ди, так і для безпосередніх їх учасників та сприяє ефек!

тивному використанню муніципальних ресурсів. Така фор!

ма залучення приватного капіталу у житлово!комунально!

му господарстві набула значного поширення в світовій

практиці. Так, міжнародний досвід залучення на кон!

трактній основі — "outsourcing" приватних компаній по!

казав, що послуги здешевлюються на 20—30% [3, с. 81].

Хоча органи місцевого самоврядування є відпові!

дальними за надання таких послуг, це не значить що

вони повинні надавати їх власними силами. Органи

місцевого самоврядування можуть укладати контракти

на надання тих послуг, які приватний сектор виконує

краще й ефективніше, та встановлюють, при цьому, ви!

моги щодо їх рівня та якості.

Слід зазначити, що згідно з даними Мінрегіону Ук!

раїни лише 10% (майже 50 тис.) об'єктів благоустрою

утримуються підприємствами, визначеними на конкур!

сних засадах [4]. У різних підсистемах сфери благоуст!

рою населених пунктів задіяно від 23% до 85% суб'єктів

господарювання приватної форми власності. Так, у

сфері поховання задіяно 85% суб'єктів господарюван!

ня приватної форми власності, у сфері паркування

транспортних засобів — 81%, в утриманні вулично!до!

рожньої мережі населених пунктів — 49%, в зовнішнь!

ому освітленні населених пунктів — 31%, у сфері по!

водження з побутовими відходами — 27%, в озелененні

населених пунктів — 23% [4]. Наведені показники за!

лучення суб'єктів господарювання приватної форми

власності до сфери благоустрою населених пунктів

свідчать про привабливість відповідної підсистеми даної

сфери, а їх рівень про зацікавленість бізнесу працюва!

ти в тій чи іншій підсистемі сфери.

Водночас, відповідно до статті 15 Закону України

"Про благоустрій населених пунктів" органи державної

влади та органи місцевого самоврядування можуть

утворювати підприємства для утримання об'єктів бла!

гоустрою державної та комунальної власності [5]. У разі

відсутності таких підприємств органи державної влади

та органи місцевого самоврядування в межах своїх по!

вноважень визначають на конкурсних засадах балансо!

утримувачів таких об'єктів.

На нашу думку, положення статті 15 Закону України

"Про благоустрій населених пунктів" [5] мають містити

вимогу щодо обов'язковості проведення конкурсного

відбору з визначення підприємства для утримання об'єктів

благоустрою державної та комунальної власності. І лише

у разі відсутності зацікавленості в утриманні таких об'єктів

органи державної влади та органи місцевого самовряду!

вання можуть утворювати підприємства для їх утримання.

Це призведе до покращення конкурентного середовища

в сфері благоустрою населених пунктів, що в свою чергу

сприятиме залученню інвестицій, розвитку державно!при!

ватного партнерства і міжмуніципального співробітницт!

ва, покращить якість надання послуг у цій сфері та оптим!

ізує витрачання фінансових ресурсів.

Поряд з ринковими механізмами державного регулю!

вання в соціально!чутливих підсистемах сфери благоуст!

рою населених пунктів об'єктивно необхідне застосування

тарифного регулювання. Його доцільно застосовувати при

наданні соціально!важливих для населення послуг, які

характеризуються обмеженою конкуренцією, мають оз!

наки монопольного становища. Встановлення тарифів на

такі послуги здійснюється у відповідності до затвердже!

них Кабінетом Міністрів України порядків.

До таких послуг за законодавством відносяться на!

ступні:

— послуги з вивезення побутових відходів (Закон

України "Про житлово!комунальні послуги" — Порядок

формування тарифів на послуги з вивезення побутових

відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів

України від 26.07.2006 №1010);

— послуги з утримання прибудинкових територій

(Закон України "Про житлово!комунальні послуги" —

Порядок формування тарифів на послуги з утримання

будинків і споруд та прибудинкових територій, затвер!

джений постановою Кабінету Міністрів України від

01.06.2011 №869);

— послуги з користування майданчиками для плат!

ного паркування транспортних засобів (Закон України

"Про благоустрій населених пунктів" — Порядок фор!

мування тарифів на послуги з користування майданчи!

ками для платного паркування транспортних засобів,
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затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 02.03.2010 №258);

— послуги з користування громадськими вбираль!

нями (Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

[5] — наразі відповідний Порядок не затверджено).

Зазначені Порядки побудовані на витратному методі.

Тобто при затверджені органами місцевого самовряду!

вання відповідних тарифів необхідно обгрунтувати пла!

новані витрати. За цією процедурою проходить значний

час для розрахунків, подання, розгляду, затвердження

та оприлюднення тарифів на відповідні послуги. Коригу!

вання тарифів відбувається майже за тим же сценарієм.

Вочевидь, надавачі послуг в сфері благоустрою на!

селених пунктів втрачають час та ресурси з моменту

настання змін у витратах, оскільки, як правило, вони

збільшуються через інфляційні процеси, збільшення

законодавством ставок мінімальної заробітної плати, на

яку нараховуються податки.

На наш погляд, для таких послуг у деяких випадках

доцільно здійснювати автоматичне коригування (без

проходження будь!яких процедур за певним алгорит!

мом): коригування на індекс інфляції, оприлюднений

Держстатом України, та при змінах у розмірах мінімаль!

ної заробітної плати, встановленої законодавством. При

цьому необхідно затвердити тарифну сітку у прив'язці

до мінімальної заробітної плати на такі види послуг.

Потребують також удосконалення і положення за!

значених Порядків. Так, Порядок формування тарифів на

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій, затверджений постановою Кабінету Міністрів

України від 01.06.2011 №869 [6] потребує наступних змін.

По!перше, у Порядку передбачені лише витрати з по!

ливу дворів, клумб і газонів. Однак полив дерев не перед!

бачений. Також відсутні витрати з утримання зелених на!

саджень. Види робіт з утримання зелених насаджень виз!

начені наказом Держжитлокомунгоспу України від

23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку, проведен!

ня ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених

пунктів". Зокрема до таких робіт, крім поливу також відно!

сяться: підживлення, обрізання, видалення аварійних де!

рев, підсівання газонів, косіння трави, збирання та виве!

зення скошеної трави та опалого листя тощо.

По!друге, витрати з освітлення місць загального ко!

ристування включають лише заробітну плату електриків

та вартість електроенергії, і не включають необхідні ма!

теріальні витрати для утримання об'єктів зовнішнього

освітлення. Водночас види робіт з утримання визначені

наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003

№154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту

та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів".

Зокрема до таких робіт відносяться: заміна електроламп,

ліквідація пошкоджень електромереж, освітлювальної

арматури та устаткування, фарбування металевих опор

та арматури, а також їх очищення від оголошень та рек!

лами, заміна дроселів та відбивачів тощо.

По!третє, Порядком передбачені витрати з прове!

дення поточного ремонту конструктивних елементів,

зливової каналізації, елементів зовнішнього упоряджен!

ня, розташованих на закріпленій в установленому по!

рядку прибудинковій території (зокрема, спортивних,

дитячих та інших майданчиків), визначаються з ураху!

ванням кошторисної вартості кожного виду робіт відпо!

відно до державних будівельних норм та правил. При!

мірний перелік робіт з поточного ремонту на прибудин!

ковій території визначено наказом Держжитлокомун!

госпу України від 10.08.2004 №150. Однак у цьому пе!

реліку відсутні роботи з поточного ремонту об'єктів

зовнішнього освітлення та зелених насаджень.

Ще одним з важливих аспектів державного регулю!

вання сфери благоустрою населених пунктів є удоско!

налення підходів до формування тарифів у поводженні

з побутовими відходами.

У 2012 році внесено зміни до профільних законів

щодо державного регулювання тарифоутворення по!

слуг з поводження з побутовими відходами, які внесли

правовий дисбаланс у тарифоутворення із перероблен!

ння та захоронення побутових відходів.

Згідно з ст. 7 Закону України "Про житлово!кому!

нальні послуги" [7] повноваження щодо встановлення

цін/тарифів на житлово!комунальні послуги віднесено

до органів місцевого самоврядування (крім тарифів на

перероблення та захоронення побутових відходів, які

встановлюються національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері комунальних послуг).

Однак відсутність відповідних норм у Законі Украї!

ни "Про ліцензування певних видів господарської діяль!

ності" не дають змоги Національній комісії проводити

тарифне регулювання у цій сфері. Таким чином, вста!

новлення тарифів у сфері поводження з побутовими

відходами в частині їх перероблення та захоронення

фактично паралізовано.

На наш погляд, формування тарифів в сфері повод!

ження з побутовими відходами потребує наступного

удосконалення.

В умовах децентралізації влади, питання встановлен!

ня тарифів на послуги з перероблення та захоронення по!

бутових відходів має бути віднесено до компетенції органів

місцевого самоврядування, про що необхідно внести

відповідні зміни до Закону України "Про місцеве самовря!

дування в Україні". Тим паче, що в жодній розвиненій євро!

пейській країні схожого підходу в цій сфері немає. В пи!

таннях державного регулювання необхідно залишити пра!

вове регулювання підходів до формування тарифів.

Згідно із ст. 13 Закону України "Про житлово!кому!

нальні послуги" [7] до житлово!комунальних послуг відне!

сено тільки послугу з вивезення побутових відходів. Це

створює правовий дисбаланс на законодавчому рівні, ос!

кільки до житлово!комунальних послуг не віднесено по!

слуги з перероблення та захоронення побутових відходів,

як це передбачено Законом України "Про відходи" [8].

Послуга поводження з побутовими відходами має бути

віднесена лише до комунальних послуг, і виключена із по!

слуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової тери!

торії. А ця послуга може ділитися на послуги з вивезення,

переробки та захоронення побутових відходів, що буде

відповідати положенням Закону України "Про відходи" [8].

Водночас законодавство дозволяє приймати органам місце!

вого самоврядування відповідні рішення щодо виключен!

ня послуги з вивезення побутових відходів із складу послуг

з утримання будинків і споруд та прибудинкової території,

що в результаті збільшило рівень оплат послуг [4].

Необхідно врегулювати операції з утилізації побуто!

вих відходів. Ця операція поводження з побутовими відхо!

дами згідно із Законом України "Про відходи" [8] не вклю!
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чена до жодної послуги (вивезення, перероблення та за!

хоронення). Тому наразі не вирішується питання щодо та!

рифоутворення для сміттєспалювальних заводів, які зай!

маються утилізацією побутових відходів з виробленням

теплової енергії та відбором вторинних матеріалів — ме!

талу після спалювання для подальшої переробки.

Потребує впровадження тарифікації та відокрем!

лення в окрему послугу поводження з відходами елект!

ричного та електронного обладнання, про що треба

внести відповідні зміни до Закону України "Про відхо!

ди" [8], включивши їх до побутових відходів для їх ок!

ремого збирання та подальшої переробки.

Загалом необхідно суттєво удосконалити Порядок

формування на послуги з вивезення побутових відходів,

який затверджено постановою Кабінету Міністрів Украї!

ни від 26.07.2006 №1010 [9]. Серед необхідних змін до

цього Порядку можна відмітити наступні:

1. Необхідно уточнити в п. 34 категорію груп споживачів.

Так, групи споживачів поділяються на населення, бюджетні

установи та інші споживачі. Як правило, тарифи для насе!

лення встановлюють нижче за тарифи для інших споживачів.

Водночас до тарифів для населення мають бути прирівняні

тарифи для житлово!експлуатуючих організацій, об'єднань

співвласників багатоквартирних будинків та управляючих

компаній, що утримують житлові будинки.

2. Існує проблема з встановлення тарифів для ре!

гіональних об'єктів поводження з побутовими відхода!

ми, наприклад, полігонів для захоронення побутових

відходів. Існують випадки коли для мешканців інших

населених пунктів фактично використовують тарифи

для інших споживачів, які є значно дорожчими. Тому

необхідно у законодавстві надати відповідні повнова!

ження місцевим державним адміністраціям для встанов!

лення таких тарифів.

3. При плануванні витрат під час формування та!

рифів необхідно враховувати затверджені органами

місцевого самоврядування норми утворення побутових

відходів, а у разі їх не затвердження використовувати

мінімальні норми, що встановлені постановою Кабіне!

ту Міністрів України від 10.12.2008 №1070 "Про затвер!

дження Правил надання послуг з вивезення побутових

відходів" і про що необхідно внести відповідні зміни.

4. Пунктом 6 Порядку визначено, що витрати, об'єк!

тивне нормування яких неможливе, плануються з урахуван!

ням економічно обгрунтованих планованих витрат за попе!

редній рік, прогнозу індексів цін підприємства та на підставі

планованих кошторисів. Потребують удосконалення поло!

ження щодо "планованих витрати за попередній рік", в час!

тині визначення витрат для новостворених підприємств.

г) В існуючому Порядку в п. 8 відсутні положення

формування тарифів для роздільно!зібраних побутових

відходів. На наш погляд, тарифи мають формуватись

окремо для роздільно!зібраних побутових відходів та

змішаних побутових відході, що є.

6. Завжди виникає запитання, як враховувати дохо!

ди, що потенційно можуть надходити підприємствам від

продажу відсортованої або роздільно зібраної вторин!

ної сировини. Пункт 25 Порядку стимулює лише енер!

гозбереження. На нашу думку в пункт 25 треба допов!

нити стимулюванням, заходів з ресурсозбереження, в

частині залишення у розпорядженні суб'єктів господа!

рювання доходів від продажу вторинної сировини.

Ще одним напрямом удосконалення фінансово!еко!

номічних механізмів державного регулювання в сфері

благоустрою населених пунктів має стати — залучення

соціально!відповідального бізнесу. Під соціальною відпо!

відальністю бізнесу розуміється відповідальне ставлення

будь!якої компанії до свого продукту або послуги, до спо!

живачів, працівників, партнерів; активна соціальна пози!

ція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні,

взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у

вирішенні найгостріших соціальних проблем. Соціальна

відповідальність бізнесу сприяє сталому розвиткові, у тому

числі здоров'ю і добробуту суспільства; зважає на очіку!

вання зацікавлених сторін; відповідає чинному законодав!

ству і міжнародним нормам поведінки; інтегрована у

діяльність організації та практикується в її відносинах [10].

Статтею 24 Закону України "Про благоустрій насе!

лених пунктів" [5] передбачено, що підприємства, уста!

нови, організації, які розміщуються на території об'єкта

благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними те!

риторію або брати пайову участь в утриманні цього об!

'єкта. Межі та режим використання закріпленої за

підприємствами, установами, організаціями території

визначають відповідні органи державної влади та орга!

ни місцевого самоврядування залежно від підпорядку!

вання об'єкта благоустрою.

Крім того, статтею 15 цього ж закону встановлено,

що власник тимчасової споруди торговельного, побу!

тового, соціально!культурного чи іншого призначення,

розташованої на території об'єкта благоустрою держав!

ної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечи!

ти належне утримання прилеглої до тимчасової спору!

ди території або може брати пайову участь в утриманні

цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укла!

деного із підприємством або балансоутримувачем.

Тобто законодавством передбачена можливість

участі соціально!відповідального бізнесу в сфері бла!

гоустрою населених пунктів. Водночас, на нашу думку,

більш глибокого залучення соціально!відповідального

бізнесу потребують питання санітарного очищення на!

селених пунктів.

Останнім часом території населених пунктів засмі!

чені несанкціонованими сміттєзвалищами, яких стає

дедалі більше і куди переважним чином потрапляють

відходи, що є вторинною сировиною. Також існуюча

система поводження з побутовими відходами, відповідні

економічні та організаційні механізми в державі не доз!

воляють комплексно вирішувати питання сучасного по!

водження з побутовими відходами, у тому числі відок!

ремлювати вторинну сировину на етапі збирання побу!

тових відходів для їх подальшої переробки.

Новий виток з децентралізації влади в європейських

країнах у питаннях поводження з побутовими відходами

відбувся з прийняттям директив 94/62/ЄС "Про упаков!

ку та відходи пакування" та 2002/96/ЄC "Про відходи

електричного та електронного обладнання", якими було

залучено соціально!відповідальний бізнес до вирішення

питань, що покладені на органи місцевого самоврядуван!

ня, а саме: щодо поводження з побутовими відходами.

Адаптація вітчизняного законодавства України до цих

директив дозволить нам за рахунок залучення бізнесу до

вирішення питань переробки побутових відходів зменши!

ти обсяг захоронення побутових відходів.
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Враховуючи зазначене, на сьогодні удосконалення

фінансово!економічних механізмів державного регулю!

вання сфери благоустрою населених пунктів полягає у по!

кращенні умов конкуренції, поліпшенні тарифного регу!

лювання та залученні соціально!відповідального бізнесу.

Для забезпечення запровадження зазначених

підходів необхідно внести зміни до Закону України "Про

благоустрій населених пунктів" [5], де передбачити обо!

в'язковість проведення конкурсного відбору з визначен!

ня підприємства для утримання об'єктів благоустрою

державної та комунальної власності, що призведе до

покращення конкурентного середовища в сфері благо!

устрою населених пунктів.

Крім того, необхідно здійснити розробку та затвер!

дження Порядку формування тарифів на послуги з ко!

ристування громадськими вбиральнями; удосконалити

Порядок формування тарифів на послуги з утримання

будинків і споруд та прибудинкових територій, затвер!

джений постановою Кабінету Міністрів України від

01.06.2011 №869 [6] щодо включення витрат з утриман!

ня та поточного ремонту елементів благоустрою, а саме:

зелених насаджень та об'єктів зовнішнього освітлення;

удосконалити Порядок формування тарифів на послу!

ги з вивезення побутових відходів, затверджений поста!

новою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010

[9] щодо формування тарифів для населення, міжмуні!

ципальних тарифів, уточнення планування витрат та сти!

мулювання ресурсозбереження. Крім того, у Порядках

необхідно запровадити застосування спрощених

підходів до корегування тарифів при інфляційний про!

цесах та зміні розмірів мінімальної заробітної плати.

Також у підсистемі поводження з побутовими відхо!

дами необхідно децентралізувати встановлення тарифів

на послуги із перероблення та захоронення побутових

відходів, внести необхідні зміни щодо єдиної терміно!

логії у Закони України "Про відходи" [8] та "Про житло!

во!комунальні послуги" [7]. У цю підсистему залучити

соціально!відповідальний бізнес шляхом адаптації євро!

пейських директив: 94/62/ЄС "Про упаковку та відхо!

ди пакування" та 2002/96/ЄC "Про відходи електрич!

ного та електронного обладнання.

У подальших розвідках необхідно розробити концеп!

туальні засади формування системи єдиних підходів до

державного регулювання сфери благоустрою населених

пунктів для забезпечення соціально!економічної ефек!

тивності її розвитку в інтересах наближення до євро!

пейських стандартів якості життєдіяльності населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Ефективність вітчизняної системи надання соціаль!

них послуг залишається на сьогодні вкрай низькою. По!

треба в обсягах таких послуг для осіб, що перебувають

у складних життєвих обставинах і не можуть їх само!

стійно подолати у декілька разів перевищує їх пропози!

цію, їх якість є незадовільною, а самі соціальні послуги

фактично підмінені різними пільгами, соціальними ви!

платами, матеріальною допомогою та ін. Варто відміти!

ти, що ще в 2003 р. було прийнято Закон України "Про

соціальні послуги" [8], який де!юре став поворотною

точкою в трансформації системи соцзабез, яку успад!

кувала Україна з радянських часів її історії, в сучасну

європейську систему надання соціальних послуг. Утім,

де!факто положення багатьох статей вказаного закону

не вдається втілити на практиці. Однією з причин цього

є відсутність належної розробленості та впровадження

механізмів державного управління соціальними послу!

гами як у галузевій науці, так і в нормотворчій та прак!

тичній діяльності, пов'язаної з наданням соціальних по!

слуг в Україні.
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ОСВІТНІЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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EDUCATIONAL MECHANISM IN PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIAL SERVICES
IN UKRAINE: THE CURRENT STATE OF IMPLEMENTATION

У статті дано визначення поняття "освітній механізм державного управління соціальними
послугами". Виявлено, що стан професійної підготовки фахівців для системи надання соціаль�
них послуг в Україні є незадовільним. Виокремлено та проаналізовано ключові проблеми, що
виникають в Україні в ході реалізації освітнього механізму державного управління соціальними
послугами та визначено магістральні напрями його удосконалення.

In the article the term of 'public administration of social services' has been defined. It was revealed
that the state in staffing of social services in Ukraine is unsatisfactory. The key current issues that
arise in Ukraine in the course of the implementation of educational mechanism in public administration
of social services have been determined and analyzed, as well as the main areas for improvement
have been identified.

Ключові слова: державне управління, освітній механізм, соціальні послуги, кадрове забезпечення.

Key words: public administration, educational mechanism, social services, staffing.

Питання проведення грунтовних наукових дослід!

жень механізмів державного управління соціальними

послугами актуалізується також і в контексті: інтеграції

України до ЄС, що сьогодні є одним із пріоритетних зав!

дань держави; забезпечення реалізації визначених Ос!

новним законом України прав і свобод людини і грома!

дянина; наближення стандартів життя українців до євро!

пейських. Про необхідність модернізації діючої систе!

ми надання соціальних послуг, зокрема шляхом розроб!

лення та впровадження ефективних механізмів держав!

ного управління такими послугами, зазначається в Стра!

тегії реформування системи надання соціальних послуг

та в затвердженому Кабінетом Міністрів України відпо!

відному плані заходів на 2013—2016 роки [6]. А відтак,

вказана тематика має науково!прикладну значимість, є

витребуваною реаліями сьогодення, що власне і зумо!

вило її вибір автором та потребу в проведенні в межах

даної статті дослідження окремих її аспектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Джерельною базою написання цієї статті стала низ!

ка наукових праць, публікацій вітчизняних вчених і дос!
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лідників, які через призму різних галузей науки в тій чи

іншій мірі досліджували аспекти професійної підготов!

ки фахівців для системи надання соціальних послуг на!

селенню. Термінологія дослідження, концептуальні за!

сади та теоретичні проблеми розвитку професійної

підготовки соціальних працівників, в розрізі державно!

управлінської та педагогічної науки вивчалися автором

в енциклопедичних виданнях з державного управління,

педагогіки та соціальної роботи, авторами яких є укра!

їнські вчені В. Бакуменко, М. Білинська, І. Грицяк, В. За!

горський, Ю. Ковбасюк, В. Князєв, А. Михненко, П. На!

долішній, І. Розпутенко, Ю. Сурмін, В. Кремінь, І. Ми!

гович, К. Астахова, І. Звєрєва, Н. Кривоконь, Л. Міщик,

В. Поліщука та ін.

Кращому розумінню спектру професійної підготов!

ки соціальних працівників, питань розроблення навчаль!

них планів та реалізації професійної підготовки в Україні

сприяли роботи Л. Тюпті, І. Іванової, Т. Семигіної, Н. Ка!

баченко, А. Ярошенко, Т. Шаповалової, В. Васильєва,

М. Головатого та ін. Науковий інтерес автора виклика!

ли ідеї щодо вдосконалення навчального процесу за

Болонською системою, які викладено в працях В. Кре!

меня, Г. Шевченко, С. Болюбаша, С. Ніколаєнка та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на інтерес науковців, дослідників до

різних аспектів державного управління, професійної

підготовки, освітній механізм державного управління

соціальними послугами залишається недостатньою

мірою розкритим наразі на теоретичному рівні. Багато

хто з науковців схиляється до думки, що освіта в сис!

темі соціального захисту населення є здебільше пробле!

мою педагогічною, з чим автор погоджується частково.

Як переконує практика, масштаби та наслідки впливу цієї

проблеми виходять за межі педагогіки, оскільки низь!

кий рівень професійної підготовки фахівців сфери на!

дання соціальних послуг призводить до неефективного

використання матеріальних і фінансових ресурсів, низь!

кої якості соціальних послуг та ін. Неналежне кадрове

забезпечення надання соціальних послуг в Україні, го!

ловним аспектом якого є освітній механізм державного

управління, не тільки негативно позначається на ефек!

тивності та якості таких послуг, але й фактично "пара!

лізує" реалізацію ст. 17 (регламентує кадрове забезпе!

чення в цій сфері) Закону України "Про соціальні по!

слуги" [8] та відповідні галузеві реформи. Статтю при!

свячено професійному навчанню, підготовці, перепідго!

товці та підвищенню кваліфікації соціальних праців!

ників, які автор досліджує через призму освітнього ме!

ханізму державного управління соціальними послугами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сучасного стану реалі!

зації освітнього механізму державного управління соці!

альними послугами в Україні.

Для досягнення визначеної мети поставлено такі

завдання: дати визначення поняття "освітній механізм

державного управління соціальними послугами"; визна!

чити сучасний стан і виокремити проблеми реалізації ос!

вітнього механізму державного управління соціальни!

ми послугами в Україні; сформулювати стратегічні на!

прями удосконалення освітнього механізму державно!

го управління соціальними послугами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На початку проведення дослідження статті доціль!

но розкрити базове поняття, а саме: "освітній механізм

державного управління соціальними послугами", під

яким автор пропонує розуміти державно!управлінські

принципи, форми та методи впливу на професійне на!

вчання, підготовку, перепідготовку, підвищення квалі!

фікації та атестацію фахівців у сфері надання таких по!

слуг.

Освітня складова є важливим питанням не тільки для

сфери надання соціальних послуг, але й для будь!якої

іншої сфери чи галузі в суспільстві. "Кадри вирішують

все" — ця крилата фраза радянських часів, не втрати!

ла, а, навпаки, в реаліях сьогодення набуває все більшої

актуальності в Україні. Дійсно, в епоху інформаційного

суспільства, базовими складовими якого є інформація

та знання, рушійною силою його розвитку є не стільки

фінансовий капітал чи засоби виробництва, як людина,

її знання, вміння, рівень кваліфікації, професійні якості,

що сьогодні ототожнюється з поняттям людський капі!

тал.

Соціальні працівники є одним із ключових чинників,

що впливає на ефективність державного управління со!

ціальними послугами, якість та інші параметри їх надан!

ня. З практики добре відомо, що низькі рівні підготов!

ки, кваліфікації та професіоналізму соціальних праців!

ників зумовлюють неналежне виконання покладених на

них функціональних повноважень і обов'язків, знижу!

ють ефективність використання бюджетних соціальних

видатків та інших ресурсів.

Утім, поведений аналіз окремих статистичних даних

[8, с. 30] дає підстави стверджувати про незадовільні

рівні кадрового забезпечення, фахової підготовки пра!

цівників вітчизняної системи надання соціальних послуг.

Так, у 2012 р. в установах, закладах Міністерства со!

ціальної політики України (далі   Мінсоцполітики) та в

його територіальних органах працює приблизно 148 тис.

осіб, з яких тільки 16,5 тис. осіб мають вищу фахову

освіту! Судячи з наведених вище даних, професійно

підготовлених соціальних працівників в Україні катаст!

рофічно не вистачає. Варто відмітити, що соціальні зак!

лади, служби відрізняються між собою специфікою

діяльності, а відтак, потребують кваліфікованих кадрів

різних рівнів підготовки та спеціалізацій.

Неналежне забезпечення кваліфікованими кадрами

системи соціальних послуг вкрай негативно позначаєть!

ся на успішності та ефективності управління, здійсню!

ваного на всіх її рівнях управління. Дефіцит кваліфіко!

ваних кадрів певною мірою гальмує і процес реформу!

вання системи соціального захисту населення. Втім,

варто відмітити, що здійснювані сьогодні у вітчизняній

системі соціального захисту реформи відзначаються

хаотичністю, безсистемністю, непослідовністю та не!

завершеністю. Очевидно, що якість навчання, підготов!

ка та підвищення кваліфікації соціальних працівників за!

лежить від реформ та політики в галузі освіти.
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Відповідно до ст. 1 Закону України "Про соціальні

послуги"  8  соціальні послуги надають соціальні праці!

вники, які є професійно підготовленими фахівцями та

мають необхідну кваліфікацію у сфері соціальної ро!

боти. Іншими словами, надавати соціальні послуги ма!

ють право працівники, що отримали відповідний рівень

освіти. Професійна підготовка соціальних працівників

в Україні перебуває в стадії трансформації.

Нашарування реформ у галузі освіти та системі соці!

ального захисту дуже ускладнює якість професійної

підготовки соціальних працівників. Ці реформи змуси!

ли перш за все, провести аналіз вітчизняних і міжнарод!

них класифікаторів професій та виконуваних профе!

сійних функцій напряму підготовки "соціальна робота"

і показали невідповідність їх галузі знань 0402 "Соціо!

логія", тому що згідно класифікатора видів економіч!

ної діяльності (КВЕД) соціальні послуги віднесено до

галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" і було уза!

конено Постановою Кабінету Міністрів України в 2007

році.

Відповідно до класифікатора професій [7], почина!

ючи з 2010 р. фахівців "соціальні працівники" згрупова!

но за кодом 346 та розмежовано з фахівцями групи

"соціолог". З метою приведення державної системи кла!

сифікації, кодування техніко!економічної та соціальної

інформації у відповідність до міжнародної статистичної

Класифікації видів діяльності NACE в Україні з 1 січня

2012 р. набув чинності класифікатор видів економічної

діяльності ДК 009:2010 (далі   КВЕД). Відповідно до

КВЕД [2] соціальні послуги не віднесено до окремого

виду економічної діяльності, а згруповано в галузі "Охо!

рона здоров'я та надання соціальної допомоги" за ко!

дом Q 87 (надання послуг догляду із забезпеченням

проживання) та Q 88 (надання соціальної допомоги без

забезпечення проживання).

Аналіз зарубіжної практики щодо визначення рівнів

кваліфікації та професійних угрупувань соціальних пра!

цівників [9, с. 10—11]  дав змогу сформулювати такі

тези:

— соціальні працівники, що мають відповідну про!

фесійну підготовку та рівень кваліфікації є ключовими

надавачами соціальних послуг;

— національні системи класифікацій професій со!

ціальних працівників розробляють відповідно до описів

професійних груп ISCO!88*, що полегшує переведення

національних даних і міжнародний обмін професійною

інформацією;

— у країнах світу загальноприйнятого підходу до

визначення рівнів класифікації соціальних працівників

немає — спільними є вимоги до базової освіти в со!

ціальній роботі (рівень бакалавра) та досвід професій!

ної діяльності.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про вищу осв!

іту" [4] в Україні можна отримати освіту за спеціальні!

стю "соціальна робота" таких освітньо!кваліфікаційних

рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і

магістр. У вищих навчальних закладах (далі   ВНЗ) підго!

товка фахівців всіх освітньо!кваліфікаційних рівнів за

вказаними напрямом і спеціальністю здійснюється за

відповідними освітньо!професійними програмами. За!

раз в Україні освіту за спеціальністю "соціальна робо!

та" галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" можна

отримати в більш як 50 навчальних закладах І — IV рівнів

акредитації, в галузевих інститутах, інститутах післядип!

ломної освіти та перекваліфікації. Провідними ВНЗ Ук!

раїни, що здійснюють підготовку в галузі знань 1301

"соціальне забезпечення" напряму підготовки "соці!

альна робота" є: Київський національний університет

ім. Т.Г. Шевченка, Національний педагогічний універси!

тет ім. М. Драгоманова, Національний університет "Киє!

во!Могилянська Академія", Східноукраїнський націо!

нальний університет ім. В. Даля, Донецький державний

університет ім. Лесі Українки, Харківський державний

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Львівський

державний університет "Львівська політехніка", Відкри!

тий міжнародний університет розвитку людини "Украї!

на" та ін. [9, с. 30—33].

Освітня підготовка соціальних працівників здійс!

нюється у ВНЗ за спеціальними програмами, в яких виз!

начено відповідні вимоги до рівня оволодіння певною

сукупністю умінь, навичок, необхідних для майбутньої

професійної діяльності. Відповідно до ст. 7 проекту

Закону України "Про вищу освіту" [5] документ про вищу

освіту державного зразка видається ВНЗ тільки за ак!

редитованою освітньою програмою.

Емпіричний досвід, набутий автором у вітчизняній

освітній галузі, дає підстави стверджувати про від!

сутність узгоджених, уніфікованих навчальних планів,

дисциплін, програм практики, інших навчальних доку!

ментів. Навчально!методичною базою за напрямом

підготовки "соціальна робота" є напрацьовані переваж!

но за кордоном досвід і практика, експертно!аналітичні

матеріали міжнародних проектів, здійснених в Україні.

А відтак, в Україні відсутня загальноприйнята на дер!

жавному рівні єдина модель професійної підготовки

соціальних працівників.

Суттєвим недоліком освітнього механізму держав!

ного управління соціальними послугами є відсутність

єдиних стандартів ліцензування напряму підготовки

"соціальна робота" галузі знань 1301 "соціальне забез!

печення" на підставі яких розробляються навчальні пла!

ни з тих дисциплін вивчення яких і забезпечує відповід!

ний рівень професійної підготовки. На вирішення цієї

ситуації Міністерством освіти і науки України створена

науково!методична комісія (НМК) з розроблення єди!

ного стандарту з ліцензування та акредитації напряму

підготовки "соціальна робота", але це процес дуже кро!

піткий і на даний час ВНЗ розробляють навчальні про!

грами галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" на!

пряму підготовки "соціальна робота" через призму сво!

го бачення і вносять туди дисципліни, орієнтуючись на

тих науковців, яких вони мають у своєму арсеналі (со!

ціологів, психологів, педагогів, юристів тощо). Прове!

дений фахівцями НМК аналіз показав, що не всі ВНЗ

внесли до навчальних планів відповідні корективи, які

пов'язані зі зміною галузей знань 0402 "соціологія" на

1301 "соціальне забезпечення".

На думку автора, програми підготовки соціальних

працівників обов'язково мають: враховувати психо!

логічні та профорієнтаційні характеристики студента,____________________________
Примітка. ISCO 88 — від англ. International Standard Classification of Occupations — Міжнародна стандартна класифікація

професій, яку ухвалено на Міжнародній конференції статистики праці Міжнародного бюро праці.
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профіль і специфіку соціальної служби, в якій він має

намір працювати; бути зорієнтованими на засвоєння

відповідних теоретичних знань і практичних навиків.

Наприклад, якщо студент буде працювати в соціальній

службі сім'ї, дітей та молоді, то в навчальних дисциплі!

нах (дитяча, вікова та соціальна психологія, соціальна

педагогіка тощо) повинна бути врахована специфіка

роботи саме з цими категоріями населення, якщо в де!

партаменті з надання соціальних послуг, то майбутній

випускник повинен вміти складати план, робити обгрун!

тування, економічні розрахунки соціальних послуг, за!

повнювати звітну документацію. А відтак, дисципліни

повинні бути спрямовані на вивчення відповідних функ!

ціональних завдань і обов'язків. Всупереч цій логіці,

сьогодні у ВНЗ, що проводять підготовку соціальних

працівників, вивчаються і виносяться на державні екза!

мени дисципліни з соціології, психології, при цьому не

зважаючи на зміну галузі знань. Так, випускники Націо!

нального технічного університету "Київський політехн!

ічний інститут" складають іспит з соціології і захища!

ють дипломну роботу, у Відкритому міжнародному уні!

верситеті розвитку людини "Україна" захищають дип!

ломну роботу і складають державні іспити з соціології,

соціальної психології, соціальної роботи [3, с. 67].

Як відомо, на сьогодні переважна більшість соціаль!

них служб, установ сфери надання соціальних послуг в

Україні має державну форму власності та відносяться

до державного суспільного сектору. Втім, сучасна прак!

тика підготовки соціальних працівників у ВНЗ свідчить

про відсутність у навчальних планах вивчення дисциплін

з державного управління соціальними службами, цією

галуззю в цілому, відсутні також відповідні підручники.

Як наслідок, випускники ВНЗ за фахом соціальний пра!

цівник мають погану обізнаність про рівні державного

управління соціальними послугами та соціального за!

хисту, функціональні повноваження, що виконують

відповідні центральні, регіональні та місцеві органи уп!

равління, їх рівні взаємодії та відповідальності тощо.

На думку автора, для усунення зазначених вище

недоліків при акредитації напряму підготовки "соціаль!

на робота" необхідно зобов'язати вносити в норматив!

ну частину навчальних планів ВНЗ дисципліни галузі

знань 1301 "соціальне забезпечення", державного

управління системою соціального захисту населення.

Професійна підготовка соціальних працівників обов'яз!

ково має бути спеціалізованою, чітко спрямованою на

отримання певної спеціалізації в наданні соціальних

послуг різним категоріям клієнтів(дітям!сиротам, інва!

лідам, людям похилого віку тощо). У цьому контексті

важливо прийняти до уваги, що: спеціальність — це су!

купність знань, умінь і навичок, отриманих в результаті

навчання, що забезпечують виконання певного виду

професійної діяльності відповідно до кваліфікації, що

присвоюється; спеціалізація — це категорія професій!

ної освіти, вид занять для набуття здатності виконувати

окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в

межах спеціальності [1, с. 868].

У продовження викладено вище варто відмітити, що

на сьогодні немає професійної спеціалізації за напря!

мом підготовки "соціальна робота" освітньо!кваліфіка!

ційного рівня спеціаліст і магістр. Як наслідок, студен!

ти мають певний рівень обізнаності про систему соціаль!

ного захисту населення, але в достатній мірі не отриму!

ють знання та не набувають вмінь з конкретного напря!

му професійної діяльності. Наприклад, з надання палі!

ативної та хоспісної допомоги, з соціальної роботи з

наркозалежними, соціальної роботи вдома, соціально!

трудової адаптації, соціально!фізичної реабілітації

тощо. Розробленню видів спеціалізації підготовки со!

ціальних працівників сфери надання соціальних послуг

має передувати здійснення грунтовного аналізу освіт!

ньо!кваліфікаційних характеристик галузі знань 1301

"соціальне забезпечення" напряму підготовки "соціаль!

на робота".

На думку автора, на період відсутності спеціалізації

напряму підготовки "соціальна робота" проблему уком!

плектування соціальних установ, закладів і служб фа!

хівцями відповідного профілю роботи (соціальна робота

вдома, соціальна робота з паліативної та хоспісної до!

помоги тощо) можна вирішити шляхом атестації со!

ціальних працівників, фахівців що надають соціальні по!

слуги. Критеріями такої атестації мають стати набутий

працівниками практичний досвід, знання, вміння та на!

вики роботи з різними категоріями клієнтів з надання

соціальних послуг.

У зв'язку з підписанням Україною Болонської Дек!

ларації та перехід на підготовку фахівців за освітньо!

кваліфікаційними рівнями бакалавр!магістр, з'явились

певні прогалини, тому що в цьому переліку випадає два

освітньо!кваліфікаційні рівні підготовки, що існували в

старій моделі освіти України: молодший спеціаліст та

спеціаліст. Як відомо, система соціального захисту по!

требує соціальних робітників з надання соціальних по!

слуг, тому, що соціальні послуги надаються за трьома

рівнями: вищий рівень — планування, координація та

контроль за наданням соціальних послуг (магістри); се!

редній рівень — обгрунтування, економічні обрахунки

соціальних послуг, документальний супровід (бакалав!

ри, спеціалісти); нижній рівень — безпосереднє обслу!

говування та надання соціальних послуг (молодші спе!

ціалісти — соціальні робітники). При трансформації ос!

вітньо!кваліфікаційних рівнів за стандартами Болонсь!

кого системи соціальні робітники випадають з цього

переліку, що вимагає додаткових змін та перепрофілю!

вання тих закладів, які цю підготовку здійснювали і за!

провадження змін нормативно!правового характеру в

освітньо!кваліфікаційних рівнях.

Слід акцентувати увагу і на тому, що Болонська си!

стема освіти націлена на практичну складову підготов!

ки фахівців, тоді як успадкована Україною від СРСР

система професійної освіти базувалася на двох скла!

дових: теоретично!методологічній та практичній. А спе!

ціалізація професії передбачає, насамперед, науково!

педагогічну та науково!дослідну підготовку [1, с. 473].

Калькування зарубіжних освітніх технологій без враху!

вання набутого позитивного досвіду минулого може

призвести до втрати теоретично!методологічної скла!

дової навчального процесу, що звузить рівень профес!

ійності фахівця системи соціального захисту населен!

ня.

Важливе значення в професійній підготовці соціаль!

них працівників, як надавачів соціальних послуг має

практика. Аналіз навчальних планів ВНЗ показав, що

години виділені на практичну підготовку дуже різнять!
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ся між собою і складають розрив від 10 % до 30% на!

вчального часу [2, с. 37]. Такий розрив є неприпусти!

мим, а тому необхідно обгрунтовано, за єдиним показ!

ником встановити необхідний для практичної підготов!

ки студентів відсоток.

На підставі викладеного вище можна резюмувати,

що сьогодні рівні професійної підготовки фахівців спе!

ціальності "соціальна робота" галузі знань 1301 "соці!

альне забезпечення" та застосування випускниками ВНЗ

отриманих знань і вмінь є вкрай низькими, що зумовле!

но певними причинами, зокрема:

— слабкими зв'язками ВНЗ з інституційними струк!

турами системи соціального захисту, суб'єктами, що на!

дають соціальні послуги та недостатньою співпрацею з

представниками міжнародних донорських проектів, га!

лузі освіти, ВНЗ щодо внесення в навчальні програми

напрацьованого у проектах матеріал, практичного дос!

віду впровадження інноваційних технологій надання

соціальних послуг, на базі чого можна було б розроб!

ляти і вносити корективи в підручники;

— високі навантаження й інтенсивність графіку ро!

боти соціальних працівників, відсутність погодження

між територіальними органами, структурними підроз!

ділами соціального захисту населення та ВНЗ про вне!

сення відповідних змін до робочого процесу призво!

дять до пасивності, небажання з боку державних служ!

бовців і соціальних працівників позитивно вирішувати

питання проходження практики та стажування сту!

дентів у соціальних службах, галузевих державних зак!

ладах та ін.;

— відсутністю належного фінансування заходів

щодо проходження студентами практики в організаціях,

установах, закладах, соціальних службах системи соці!

ального захисту, незацікавленістю соціальних праців!

ників виконувати додаткові навантаження.

З огляду на викладене вище та набутий автором

емпіричний у сфері соціального захисту досвід дає йому

змогу внести пропозицію щодо необхідності налагод!

ження зв'язків, співпраці між Мінсоцполітики України і

МОН України з питань розроблення організаційно!ад!

міністративної структури практичної підготовки сту!

дентів ВНЗ, визначення матеріальної мотивації праців!

ників системи соціального захисту та забезпечення

відповідного контролю зі сторони ВНЗ щодо проход!

ження практики студентів в організаціях, установах,

закладах та соціальних службах з акцентуванням уваги

на якості її проведення.

Потребує невідкладного вирішення питання на!

вчально!методичного забезпечення навчального про!

цесу галузі знань "соціальне забезпечення" напряму

підготовки "соціальна робота". На сьогодні розроб!

лення методичного забезпечення навчального проце!

су для новоствореної галузі знань 1301 "соціальне за!

безпечення" відбувається вкрай повільно. Внаслідок

чого студентам доводиться використовувати для на!

вчання підручники "старого" зразка, затверджених

МОН ще в 1996 р. для галузі знань "соціологія", на

базі якої до 2007 р. здійснювалася професійна

підготовка соціальних працівників. Організаційні не!

доліки у вирішенні вказано питання певною мірою

пов'язані з відсутністю неналежного фінансування

процесу створення пакетів навчально!методичних

комплексів, розроблення для галузі знань 1301 "соц!

іальне забезпечення" нових підручників, посібників,

найбільш важливими з яких є технології та специфіка

надання соціальних послуг, профілактика соціально!

економічних явищ серед маргінальних груп, інно!

ваційні підходи до соціальної роботи та ін. Зрозуміло,

що зволікання з вирішенням цього питання вкрай не!

гативно позначається на якості професійної підготов!

ки соціальних працівників та, як наслідок, — на якості

надання соціальних послуг.

Важливим аспектом освітнього механізму держав!

ного управління соціальними послугами є підвищен!

ня кваліфікації та перепідготовка соціальних праців!

ників, яка має проводитися з урахуванням кращого

вітчизняного та зарубіжного досвіду, сучасних інно!

ваційних підходів, здійснюваних сьогодні в Україні

реформ. Вітчизняна система надання соціальних по!

слуг не може функціонувати ефективно, а положен!

ня Закону України "Про соціальна послуги" [8] ст. 17,

що визначає вимоги до кадрового забезпечення сфе!

ри таких послуг, виконуватися повною мірою, якщо

тільки 9 % працівників цієї галузі мають вищу фахо!

ву освіту [8, с. 30]. А відтак, актуальною є потреба в

підвищенні кваліфікації соціальних працівників, яку

відповідно до ст. 7 Закону [8] мають право проводи!

ти навчальні заклади (в т. ч. заклади післядипломної

освіти) з відповідною ліцензію. Здійснений автором

аналіз окремих навчальних планів підвищення квалі!

фікації та перепідготовка соціальних працівників ви!

явлено: формальний підхід до їх розроблення; зоріє!

нтованість змісту навчального матеріалу на теоре!

тичні аспекти системи соціального обслуговування,

слабкий зв'язок з практикою та побіжність у розкритті

технологічних процесів, впроваджуваних інновацій і

здійснюваних сучасних реформ у вітчизняній сфері

надання соціальних послуг.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати проведеного вище дослідження дають

підстави зробити такі висновки:

1. Запропоновано авторське визначення поняття

"освітній механізм державного управління соціальни!

ми послугами" як сукупність принципів, форм і методів

державно!управлінського впливу на професійне на!

вчання, підготовку, перепідготовку, підвищення квалі!

фікації та атестацію фахівців у сфері надання соціаль!

них послуг.

2. Визначено, що кадрове забезпечення сфери на!

дання соціальних послуг, складовою якого є освітній

механізм державного управління такими послугами, є

вкрай незадовільним (приблизно 9 % працівників у цій

сфері мають фахову освіту), що, по суті, унеможливлює

реалізацію ст. 17 чинного Закону України "Про соціальні

послуги" та здійснювані у цій сфері трансформації. Ра!

зом з тим, аналіз зарубіжної практики виявив, що со!

ціальні послуги мають право надавати соціальні праці!

вники, що отримали відповідну базову освіту, пройшли

професійну підготовку та мають рівень кваліфікації в цій

сфері не нижче бакалавра.

3. Вивчення наукових джерел та емпіричний

досвід, набутий автором в освіті та в системі соціаль!
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ного захисту населення, дали змогу виокремити про!

блеми, що виникають у процесі реалізації освітньо!

го механізму державного управління соціальними

послугами, найбільш важливими з яких є такі:

відсутність визначеної на державному рівні моделі,

уніфікованої навчально!методичної бази фахової

підготовки соціальних працівників; немає єдиних

стандартів ліцензування й акредитації напряму підго!

товки "соціальна робота" галузі знань 1301 "соціаль!

не забезпечення"; відсутність спеціалізованої про!

фесійної підготовки соціальних працівників, зокре!

ма в сфері надання соціальних послуг конкретним

категоріям клієнтів; спрямованість навчального про!

цесу на отримання студентами теоретичних знань,

що не відповідають значною мірою сучасним вимо!

гам, та брак практичної підготовки, яка забезпечує

перетворення теоретичних знань в практичні; нена!

лежне фінансування заходів щодо проходження сту!

дентами практики, розроблення навчально!методич!

них комплексів тощо.

4. На підставі результатів проведеного досліджен!

ня автором визначено такі вектори удосконалення

освітнього механізму державного управління соціаль!

ними послугами: розроблення та впровадження дер!

жавної політики щодо професійного навчання, підго!

товки, перепідготовки, підвищення кваліфікації й ате!

стації фахівців у сфері надання таких послуг, не!

від'ємними складовими якої мають бути відповідні дер!

жавні професійні стандарти, система ліцензування та

акредитації ВНЗ; покращення фінансування системи

соціальних послуг, включаючи її освітню складову;

посилення взаємодії між Мінсоцполітики України і

МОН України, між ВНЗ і суб'єктами, що надають соц!

іальні послуги, територіальними органами соціально!

го захисту, освіти, представниками міжнародних про!

ектів з питань удосконалення підготовки соціальних

працівників.

До перспективних напрямів подальших розвідок у

даному напрямі слід віднести: аналіз інструментів осві!

тнього механізму державного управління соціальними

послугами (професійна підготовка, перепідготовка та

підвищення кваліфікації соціальних працівників); про!

ведення наукових досліджень щодо розроблення спе!

ціалізацій галузі знань 1301 "соціальне забезпечення"

напряму підготовки "соціальна робота".
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ВСТУП
Протягом останніх років відновлювальні джерела

енергії стали одним з найважливіших критеріїв сталого

розвитку країн. Здійснюється запровадження нових та

вдосконалення вже існуючих технологій, виведення їх

до економічно ефективного рівня та розширення сфе!

ри використання. Попит на відновлювальну енергію має

тенденцію до зростання не лише в Україні, а й на світо!

вому ринку, що пов'язано з дефіцитом паливно!енерге!

тичних ресурсів, необхідністю охорони навколишнього

середовища, зростанням цін на енергоресурси та необ!

хідністю досягнення енергонезалежності країни.

Найбільш ефективним методом вирішення проблеми об!

меженості власних ресурсів для забезпечення потреб

всіх сфер господарювання України в паливі є саме роз!

виток відновлювальної енергетики (далі — ВЕ), який не

тільки забезпечить вирішення зазначених вище про!

блем, а й дасть змогу забезпечити політичну неза!

лежність нашої країни від зовнішніх чинників та зроби!

ти стан і розвиток національної економіки більш про!

гнозованим.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ МАЛОЇ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ,
ТЕНДЕНЦІЇ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

O. Stoyan,
Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

THE RESEARCH OF THE DEVELOPMENT LEVEL OF SMALL HYDROPOWER OF UKRAINE:
FEATURES, TRENDS, AND ENERGY POTENTIAL

Досліджено стан, особливості й тенденції розвитку малої гідроенергетики України. Наведено
основні показники розвитку малої гідроенергетики України, особливості та тенденції у будівництві/
реконструкції об'єктів малої гідроенергетики у 2010—2014 рр. Визначено роль та значення запро�
вадження виробництва енергії з використанням малих гідроелектростанцій в Україні. Системати�
зовано основні переваги та недоліки використання у відновлювальній енергетиці енергії, вироб�
леної малими гідроелектростанціями. Окреслено перспективи розвитку та запропоновано клю�
чові напрями вдосконалення механізмів державного регулювання у сфері малої гідроенергетики
України в контексті розвитку відновлювальної енергетики.

The level, peculiarities and tendencies of the development of small hydropower of Ukraine are
investigated. The basic indicators of the development of small hydropower in Ukraine, characteristics
and trends in construction/ reconstruction of small hydropower plants in 2010—2014 are shown. The
role and meaning of the introduction of energy production with the use of small hydropower plants in
Ukraine are defined. The main advantages and disadvantages of using energy produced by small
hydropower plants in regenerative energy in general are systematized. The prospects of future
development are defined and the key directions of improvement of mechanisms of state regulation in the
field of small hydropower of Ukraine in the context of the development of renewable energy are proposed.

Ключові слова: відновлювальна енергетика, державне регулювання, малі гідроелектростанції, потен#

ціал розвитку.

Key words: renewable energy, state regulation, small hydropower plants, the potential of development.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідженням питання переваг використання

відновлюваних джерел енергії (далі — ВДЕ) займались

вітчизняні фахівці, зокрема: оцінювання енергетичного

потенціалу сонячної енергетики здійснено в працях

О.Т. Возняк, М.Є. Яніва [1]; аналіз сучасного стану та

перспектив розвитку біоенергетики висвітлено в працях

Г.Г. Гелетухи, Т.А. Желєзної [2]. Перспективи заміщен!

ня традиційних паливно!енергетичних ресурсів за раху!

нок використання енергії ВДЕ розглянуто А.Р. Щокіним,

С.О. Кудрею, Б.Г. Тучинським [3].

Вітчизняні вчені та практики також розглядають

використання малої гідроенергетики як одного з ва!

ріантів зменшення енергетичної залежності України

від імпортної нафти та газу. Зважаючи на актуальність

окресленої тематики, у статті поставлено завдання

дослідити основні особливості, тенденції та потенці!

ал розвитку малої гідроенергетики України та запро!

понувати шляхи подальшого вдосконалення ме!

ханізмів державного регулювання у сфері зазначено!

го напряму ВЕ.
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РЕЗУЛЬТАТИ
До країн, які найбільш інтенсивно

розвивають технології і ринки відновлю!

вальних джерел енергії (далі — ВДЕ), в

першу чергу відносяться: США, країни

ЄС (у першу чергу Швеція, Австрія,

Фінляндія, Німеччина, Португалія, Іспа!

нія), Японія, Китай. Останнім часом ак!

тивізувалися в цьому напрямі Бразилія та

Індія. Зростає вартість акцій компаній,

які займаються ВДЕ. Це, на нашу думку, дасть мож!

ливість пришвидшити розвиток технологій та їх впро!

вадження у промислове виробництво.

У прогнозі Національного агентства з питань забез!

печення ефективного використання енергетичних ре!

сурсів (Forecast of the Renewable Energy Agency) зазна!

чається траєкторія розвитку ВДЕ, яка, виходячи з тех!

нічного потенціалу в 15 ТВт/год, ставить за мету на 2030

р. 150 ТВт/год і на 2050 р. 250 ТВт/год [4].

Згідно з інформацією Міністерства енергетики та

вугільної промисловості України, у 2013 р. частка елек!

троенергії з відновлюваних джерел енергії (вітер, сон!

це, біомаса, малі гідроелектростанції) у загальному об!

сязі виробництва зросла з 0,32 до 0,64%. Як бачимо, з

кожним роком збільшуються обсяги інвестицій у віднов!

лювальну енергетику, що свідчить про перспективи по!

мітного зростання зазначеного напряму видобутку елек!

троенергії вже найближчим часом.

Виробництво електроенергії електростанціями на

відновлюваних джерелах енергії, за винятком великих

гідроелектростанцій, у 2013 р. зросло вдвічі — з 638,6

млн кВт!год у 2012 р. до 1 247 млн кВт!год.

Залежно від місцевих умов, різні країни і регіони

віддають перевагу різним видам ВДЕ. Проте найбільш

перспективними видами ВДЕ є мала гідроенергетика,

вітроенергетика, біоенергетика, сонячна енергетика.

Як вже зазначалося вище, метою нашого досліджен!

ня є визначення основних особливостей, тенденцій та

потенціалу розвитку малої гідроенергетики України та

окреслення шляхів подальшого вдосконалення ме!

ханізмів державного регулювання у сфері зазначеного

напряму ВЕ.

 В Україні нараховується понад 63 тис. малих річок

і водотоків загальною довжиною 135,8 тис. км, з них

близько 60 тис. (95%) — дуже малі (довжина менше

ніж 10 км), їх сумарна довжина — 112 тис. км, тобто

середня довжина такого водотоку — 1,9 км. Більшість

малих річок довжиною менше ніж 10 км мають площу

водозбору від 20,1 до 500 км2 (87% всієї кількості і 72%

всієї довжини малих річок України). Малих річок з пло!

щею водозбору від 50,1 до 100 км2 нараховується 890

(28% всієї кількості), а 797 річок (25%) мають площу

водозбору 20,1—50 км2 [5].

До основних переваг використання у відновлю!

вальній енергетиці саме енергії виробленої малими

гідроелектростанціями можна віднести, зокрема, такі:

— експлуатація діючих малих ГЕС дає можливість

виробляти понад 400 млн кВт.год електроенергії за рік,

що еквівалентно щорічній економії 120 тис. т дефіцит!

ного органічного палива;

— малі ГЕС дають змогу зберегти природний ланд!

шафт;

— відсутній негативний вплив на якість води, вона

повністю зберігає природні властивості й може викори!

стовуватися для водопостачання населення;

— вироблену електроенергію на малих ГЕС можна

використовувати для покриття пікового дефіциту елек!

троенергії в енергосистемі;

— регулювання частоти, напруги та резервування

потужності шляхом розвитку генерації на малих ГЕС за!

безпечує покращення якості та надійності електропос!

тачання;

— будівництво малих ГЕС забезпечує акумулюван!

ня води для забезпечення потреб сфер економіки краї!

ни і захист прилеглих територій від паводків;

— питомі викиди забруднювачів при отриманні оди!

ниці енергії на традиційних ГЕС: 3,6—11,6 г/(кВт·год)

діоксиду вуглецю (далі — CO
2
); 0,009—0,024 г/

(кВт·год) SO2; 0,003—0,006г/(кВт·год) озоноруйную!

чих оксидів азоту (далі — NOx);

— на відміну від інших видів, основне обладнання

для малих ГЕС виробляють на території України і за

якістю воно не поступається аналогічній продукції ви!

робників Європи, а також дешевше в кілька разів;

— вітчизняні виробники мають великий досвід ро!

боти в цьому напрямі і технологічні напрацювання, які

важливі для будівництва нових гідростанцій.

До недоліків досліджуваного виду ВДЕ можна відне!

сти виникнення ризику підтоплення земель, проте ви!

користання комплексу природоохоронних та захисних

заходів дає змогу вирішити зазначену проблему.

Основні показники розвитку малої гідроенергети!

ки України наведені в таблиці 1.

З метою всебічного дослідження процесу розвитку

малої гідроенергетики України розглянемо тенденції в

будівництві/реконструкції об'єктів малої гідроенерге!

тики у 2010—2014 рр. Результати дослідження наведе!

но в таблиці 2.

Сьогодні на відновлення таких малих ГЕС необхідно

значно менше зусиль як завдяки меншій кількості необ!

хідної дозвільної документації, так і у зв'язку із збере!

женням у багатьох випадках інфраструктури (дамб тощо).

Зауважимо, що відновлення та будівництво нових

станцій у регіонах відбувається не відповідно до потен!

ціалу малих рік у цих регіонах. Найбільший потенціал

малих рік (близько 61%) мають Закарпатська,

Львівська, Івано!Франківська та Чернівецька області, а

використовують лише 0,6% потенціалу.

Разом з тим, 59% кількості станцій розташовано у

Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській

та Житомирській областях, потенціал яких становить

близько 14%.

Розвиток сучасних малих гідроелектростанцій (далі

— малі ГЕС) України має два можливі шляхи розвитку:

Джерело: складено за даними [6].

Таблиця 1. Основні показники розвитку малої
гідроенергетики України

Кількість об’єктів 
електроенергетики 

Встановлена потужність, 
МВт 

Відпуск електроенергії в 
оптовий ринок електроенергії, 

млн кВт·год 
станом на 
31.12.2013 

станом на 
31.03.2014 

станом на 
31.12.2013 

станом на 
31.03.2014 за 2013 рік за 1 квартал 

2014 року 
ГЕС до 10 
МВт 

93 95 76,5 76,9 286,0
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1) відновлення старих ГЕС, частково або повністю зруй!

нованих; 2) будівництво нових. Протягом останніх років

головні зусилля бізнесу були спрямовані у першу чергу

на відновлення малих енергетичних гідрооб'єктів, яке

здійснювалося в регіонах з відносно невисоким потен!

ціалом: у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тер!

нопільській, Житомирській областях. Більшість з них

були побудовані ще у середині минулого століття, коли

в Україні нараховувалось близько тисячі малих ГЕС і

були введені в експлуатацію у 1980!х рр. унаслідок пе!

Таблиця 2. Інформація щодо збудованих/реконструйованих об'єктів малої гідроенергетики
у 2010—2014 роках

Джерело: систематизовано за даними [6—8].

№ 
з/п Гідрографія Розташування 

Встановлена 
потужність 

(кВт) 

Рік 
спору-
дження 

Реконстру-
йовано/ 

споруджено 

«Зелені» 
тарифи без 

ПДВ, 
коп/кВт·год 

Власник/ 
орендодавець 

1 Бардівська 
ГЕС 

Прип’ять (Дніпро) - Уж 
Житомирська обл., 
Коростенський р-н, с. 
Барди 

180 - 2011 182,99 ТОВ «Аква 
Вітта» 

2 Білоусівська 
ГЕС 

Південний Буг - 
Солонка Вінницька 
обл., Тульчинський р-н, 
с. Білоусівка другий 

88 1937 2010 182,99 ТОВ «Подільська 
енергетична 
компанія» 

3 Золото-
ліпська ГЕС 

Дністер - Золота Липа 
Івано-Франківська обл., 
Тлумацький р-н, с. 
Золота Липа 

300 - 2010/2012 182,99 ТОВ «Енерго-
інвест» 

4 Кам’яно-
брідська ГЕС 

Південний Буг - Гнилий 
Тікич Черкаська обл., 
Лисянський р-н, с. 
Кам’яний Брід 

165 1951 2010 182,99 ТОВ «Подільська 
енергетична 
компанія» 

5 Красня-
нська ГЕС  

Тиса (Дунай) - Тересва 
Закарпатська обл., 
Тячівський р-н, с. 
Червона 

800 - 2011 182,99 ПП 
«Укрелектробуд» 

6 Крівоко-
лінська ГЕС 

Південний Буг - 
Гірський Тікич 
Черкаська обл., 
Тальнівський р-н, с. 
Криві Коліна 

324 1954 2012 182,99 ТОВ 
«Гідроресурс-К» 

7 Лади-
жинська ГЕС  

Південний Буг 
Вінницька обл., г. 
Ладижин 

7500 1964 2013 182,99 ПАТ 
«Західенерго» 

8 Лопатіцька 
ГЕС  

Прип’ять (Дніпро) - 
Уборть Житомирська 
обл., Олевський р-н, с. 
Лопатичі 

160 - 2010 182,99 ТОВ 
«Український 
енергетичний 
розвиток» 

9 Лугинська 
ГЕС  

Прип’ять (Дніпро) - Рів 
Житомирська обл., смт 
Лугини 

125 - 2011 182,99 ПП 
«Енерголісбуд-
2008» 

10 Мазу-
ровский ГЕС 

Дністер - Мурафа 
Вінницька обл., 
Харківський р-н, с. 
Мазурівка 

200 - 2011 182,99 ТОВ 
«Гідроенергія-1» 

11 Млініщівсь- 
ка ГЕС 

Тетерів (Дніпро) - Гуйва 
Житомирська обл., 
Житомирський р-н, 
с. Млинищі 

180 - 2010 182,99 ТОВ «Агропром-
Енерго» 

12 Млинова 
ГЕС 

Прип’ять (Дніпро) - Іква 
Рівненська обл., смт. 
Млинів 

362 1950 2010 182,99 ТОВ «Агропром-
енерго» 

13 Повчанська 
ГЕС 

Прип’ять (Дніпро) - Рів 
Житомирська обл., 
Лугинський р-н, с. Повч 

320 1956 2011 182,99 ПП 
«Енерголісбуд-
2008» 

14 Слобода-
Бушанська 
ГЕС 

Дністер - Мурафа 
Вінницька обл., 
Ямпільський р-н, 
с. Слобода-Бушанська 

200 - 2010/2012 182,99 ТОВ «Енерго-
інвест» 

15 Трояновська 
ГЕС 

Тетерів (Дніпро) - 
Гнилоп’ять 
Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. 
Троянів 

150 - 2011 182,99 ТОВ «Українсь-
кий енергетик-
ний розвиток» 

17 Чуднівська 
ГЕС 

Житомирська обл., смт 
Чуднів 

- - 2012 182,99 ТОВ «Чуднівська 
ГЕС» 

18 Мала ГЕС р. Шіпот, Закарпатська 
обл., Перечинський  
р-н,  
с. Туря-Поляна 

- - 2012 182,99 ПП 
«Комерцконсалт» 
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реходу країни на централізоване енергопостачан!

ня і використання великих теплоенергостанцій та

атомних енергостанцій.

Майбутнє досліджуваної сфери саме за будів!

ництвом нових малих ГЕС, у першу чергу, у двох

регіонах — Закарпаття і Прикарпаття, енергетич!

ний потенціал малих рік яких становить близько

двох третіх загальноукраїнського. На жаль, роз!

виток нових проектів наразі відбувається дуже по!

вільно. Це в першу чергу пов'язано з відсутністю

карт і єдиної бази даних за всіма місцями, які є по!

тенційно придатними для будівництва, що призво!

дить до довгої процедури оцінювання, розробки

проекту, погодження, так і з відсутністю належної

інфраструктури — опор ліній електропередач.

Крім того, впровадження нових проектів малих ГЕС

у Карпатському регіоні повинно супроводжувати!

ся комплексно, з урахуванням питань навколиш!

нього середовища, збереження унікальної фауни

регіону, його потреб. Новозбудовані малі ГЕС по!

винні забезпечувати не тільки виробництво та про!

даж енергії, а й протипаводковий захист місце!

вості, розвиток туристичного та рекреаційного

бізнесу в Карпатах.

У зв'язку з відносно високою собівартістю бу!

дівництва (відновлення) об'єктів малої гідроенер!

гетики її активний розвиток можливий лише за

підтримки з боку держави.

Чинні "зелені" тарифи і високий потенціал

гірських річок залучили в Карпати велику кількість про!

ектів з будівництва малих ГЕС, на сьогодні їх налічуєть!

ся близько 550.

Головним завданням держави в цьому напрямі є

створення широкої державної програми розвитку галузі,

яка б враховувала та систематизувала увесь комплекс

пов'язаних з нею проблем і забезпечувала найбільш

раціональне, обережне використання потенціалу малих

річок країни, та розробка державного плану розвитку

малих ГЕС із залученням експертів, представників

науки і природоохоронних організацій.

За даними асоціації "Укргідроенерго", за сприятли!

вих інвестиційних умов в Україні є можливість отрима!

ти додатково 1400—2000 МВт встановленої маневро!

вої потужності на відроджених та знову збудованих

малих гідроелектростанціях [9].

Загальний гідроенергетичний потенціал України ста!

новить понад 44 млрд кВт·год (у тому числі малих ГЕС

приблизно 3,0 млрд кВт·год). На сьогодні економічно

ефективний потенціал дорівнює близько 17,5 млрд

кВт·год, з них вже використовується близько 11 млрд

кВт·год (понад 60%). Таким чином, невикористаний

ефективний потенціал становить близько 6,5 млрд

кВт·год. Сьогодні в країні працює близько 80 відновле!

них станцій, енергія яких продається за "зеленим" та!

рифом [10].

Аналіз енергетичного потенціалу енергії малих

річок України та функціонування малих ГЕС на тери!

торії України свідчить, що в Україні є значний потен!

ціал розвитку цього виду відновлювальних джерел

енергії.

Україна має потужні ресурси гідроенергії малих рік

— загальний гідроенергетичний потенціал малих рік

України становить близько 12,5 млрд кВт.год, що дорі!

внює приблизно 28% загального гідропотенціалу всіх

рік України [11].

З метою уточнення термінології слід зазначити, що

технічний гідроенергетичний потенціал характеризує ту

частину водної енергії, яку можна використати техніч!

но і враховує всі втрати, пов'язані з виробництвом елек!

троенергії.

Економічний потенціал малих ГЕС доцільно розгля!

дати як частину енергії загального потенціалу ВДЕ, ви!

користання якої є доцільним з урахуванням економіч!

них, політичних, суспільних та інших чинників. Дані щодо

гідроенергетичного потенціалу малих ГЕС України на!

ведені в таблиці 3.

Аналіз даних таблиці 1; 2; 3 свідчить про значний

потенціал малих ГЕС. Малі ГЕС можуть стати потужною

основою енергозабезпечення для всіх регіонів Захід!

ної України, а для деяких районів Закарпатської та Чер!

нівецької областей — джерелом повного самоенерго!

забезпечення.

ВИСНОВКИ
Зауважимо, що державою наразі реалізується до!

сить ефективна політика підтримки гідроенергетики в

частині розвитку малих ГЕС, проте, для подальшого

розвитку малої гідроенергетики України, на нашу дум!

ку, необхідно вжити таких заходів, як:

— створення галузевої програми з розвитку гідро!

енергетики України;

— налагодження виробництва обладнання, проек!

тування та реалізації складних проектів;

— забезпечити високий рівень наукових досліджень

та підготовку кадрів для розвитку галузі;

№ 
з/п Області 

Гідроенергетичний потенціал
Загальний 
потенціал 

 

Технічний 
потенціал 

 

Доцільно-
економічний 
потенціал 

1 Вінницька 360 238 108
2 Волинська 115 76 35
3 Дніпропетровська 101 67 30
4 Донецька 189 125 57
5 Житомирська 336 222 101
6 Закарпатська 4532 2991 1357 
7 Запорізька 51 33 15
8 Івано-Франківська 399 263 120
9 Київська 200 132 60
10 Кіровоградська 170 112 51
11 Луганська 436 288 131
12 Львівська 1814 1197 544
13 Миколаївська 157 104 47
14 Одеська 38 25 11
15 Полтавська 396 261 119
16 Рівненська 304 201 91
17 Сумська 298 197 89
18 Тернопільська 427 282 128
19 Харківська 268 177 80
20 Херсонська 2 2 1
21 Хмельницька 304 200 91
22 Черкаська 331 219 99
23 Чернівецька 884 583 265
24 Чернігівська 178 118 54
25 АР Крим 211 139 63
Всього 12501 8252 3747

Таблиця 3. Гідроенергетичний потенціал
малих ГЕС України

Джерело: складено за даними [11].
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— забезпечення фізичного захисту об'єктів гідро!

енергетики від різних типів загроз;

— створення на базі гідроелектростанцій комплек!

сних об'єктів електрогенерації;

— вирішення комплексу проблем в економічній,

екологічній та соціальній сферах життєдіяльності та

господарювання в сільській місцевості, в тому числі і

районних центрах;

— розробка комплексних схем використання вод!

них ресурсів на регіональному рівні при будівництві но!

вих ГЕС;

— проведення реконструкції та заходів з продов!

ження експлуатації об'єктів гідроенергетики;

— розробка стратегії та галузевої програми розвит!

ку гідроенергетики до 2025 р.;

— розробка карти потенціалу річок України щодо

виробництва електроенергії тощо.

Виробництво електроенергії за допомогою малих

ГЕС дасть змогу досягти значної економії паливно!енер!

гетичних ресурсів, сприятиме децентралізації загальної

енергетичної системи та забезпеченню енергетичної

незалежності країни, що, у свою чергу, забезпечить

можливість вирішення проблем як в енергопостачанні

віддалених і важкодоступних районів сільської місце!

вості, так і в управлінні гігантськими енергетичними си!

стемами; а також сприятиме вирішенню комплексу еко!

номічних, соціальних та екологічних проблем у сільській

місцевості, в тому числі і районних центрах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Компетентність, професіоналізм державних служ!

бовців на всіх етапах розвитку держави зумовлює

успішність реалізації її цілей та завдань. Особливо сьо!

годні відчувається дефіцит професійної компетентності

сучасних працівників державних служб України.

УДК 351.853

І. В. Сухара,
здобувач, Інститут Законодавства Верховної Ради України

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

I. Sukhara,
Applicant for the The Legislation Institute of the Verhovna Rada of Ukraine

APPROACHES TO THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE AND ECOLOGICAL
COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS

У статті розглядаються підходи формування екологічної культури та екологічної компетент�
ності державних службовців у системі професійної підготовки фахівців державної служби
України.

Погіршення екологічної ситуації в Україні, яка все більше впливає на здоров'я людей, є атри�
бутом сучасності. Один з основних причин цього є низька ефективність системи державного
управління сектора охорони навколишнього середовища України. Потреба у фахівцях�екологів
у державній службі у зв'язку з погіршенням екологічної ситуації в Україні. У регіонах країни
страждають від ірраціонального, незбалансований економічний, надмірне виснадження при�
родних ресурсів, все більше число промислових скидів, побутового забруднення, впливу аварії
на Чорнобильській атомній електростанції та інших. Основним напрямом формування екологі�
чної культури державних службовців процес їх професійної підготовки.

The article considers the approaches of formation of ecological culture and ecological competence
of civil servants in the system of professional training of specialists of the state service of Ukraine.

The deterioration of the ecological situation in Ukraine, which increasingly affects people's health,
is an attribute of modernity. One of the main reasons is the low efficiency of the state management
system environmental sector of Ukraine. The need for specialists�ecologists in the public service
due to worsening environmental crisis in Ukraine. The regions of the country suffer from irrational,
unbalanced economic, excessive depletion of natural resources, the increasing number of industrial
discharges, domestic pollution, the impact of the accident at the Chernobyl nuclear power plant and
other.

The main direction of formation of ecological culture of civil servants is the process of their
professional training.

Ключові слова: державні чиновники, екологічна експертиза, екологічна культура, навчання, принципи

навчання.

Key words: government officials, environmental expertise, environmental culture, training, training principles.

Погіршення екологічної ситуації в Україні, яка все

більше впливає на здоров'я людей, є атрибутом сучас!

ності. Однією з основних причин є низька ефективність

системи державного управління природоохоронною

сферою України. Потреба підвищення рівня екологіч!

ної культури в державних службах зумовлена заго!
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стренням екологічної кризи в Україні. Регіони держа!

ви страждають від нераціонального, незбалансовано!

го господарювання, перевиснаження природних ре!

сурсів, підвищення рівня промислових скидів, побуто!

вих забруднень, впливу аварії на Чорнобильській АЕС

тощо.

Основним напрямом формування екологічної куль!

тури державних службовців є процес їх навчання.

Тому дуже актуальною є тема аналізу концептуаль!

них підходів до формування екологічної культури дер!

жавних службовців в системі їх професійної підготов!

ки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні комплексного дослідження проблемати!

ки екологічної культури та компетентності зокрема еко!

логічної компетенції державних службовців, особливо

тих, які працюють у системі управління охороною на!

вколишнього середовища досі не проводилося.

Сучасний стан і розробленість проблеми характе!

ризується наявністю значної кількості досліджень, при!

свячених аналізу, оцінці і процесам формування про!

фесійної діяльності державних службовців. Компе!

тентність як специфічна характеристика конкретної про!

фесійної діяльності суб'єкта розглядалася А. Кохом,

О.С. Кузьміним, Л.О. Петровською, Н.В. Кузьміною,

Ю.М. Жуковим, П.В. Растянниковим, Е.А. Яблоковою,

А.П. Ситніковим, O.A. Деркачем, Л.І Елшиною, Р.Л. Кри!

чевським, Л.І. Берестовим, С.Ю. Степановим, О.А. По!

ліщук, І.М. Семеновим, А.С. Гусєвою, А.К. Марковою,

А.А. Бодалевим, В. Крисаченко [5], О.Л. Пруцаковою

[8], М.К. Ярмистим [10].

Окремим аспектам вивчення формування екологіч!

ної культури майбутніх спеціалістів державних служб

у навчальних закладах присвятили свої дослідження

О.А. Король, Т.В. Кузнєцова, С.Н. Либідь, В.В. Львова,

П.Н. Пономарьова, Г.Д. Пустовіт, Г.Н. Тарасенко,

М.Н. Швед, В.И. Загвязинський [1], О. Кудрявцева [6],

Н.Р. Нижник [7], О.Г. Пухкал [9].

Але сьогодні ще не досліджені питання формуван!

ня екологічної культури у процесі практичної діяльності

державних службовців та дидактичних процесів, немає

досліджень формування екологічної компетентності з

урахуванням національних традицій та впливу менталь!

ності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз сучасних підходів до форму!

вання екологічної культури та екологічної компетент!

ності державних службовців в системі їх професійної

підготовки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО ЗМІСТУ
У всьому спектрі питань, які сьогодні вивчаються су!

часними дослідниками в сфері підвищення компетент!

ності та професіоналізму державних службовців, питан!

ня формування екологічної культури ще є відносно но!

вим та невивченим, яке дуже гостро встає у зв'язку с

тим, що людство дуже наблизилося до глобальної еко!

логічної кризи.

Згідно з В. Крисаченко [5], екологічна культура ви!

значається як одна з форм культури, як здатність лю!

дини відчувати живе буття світу, пристосовувати його

до себе, взаємоузгоджувати власні потреби і устрій при!

родного довкілля.

Екологічна культура — це функціональна основа

існування людини. Вона уможливлює доцільне і ефек!

тивне природокористування.

Екологічна культура — це цілепокладаюча діяль!

ність людини (включаючи і наслідки такої діяльності),

спрямована на організацію та трансформацію при!

родного світу (об'єктів та процесів) відповідно до

власних потреб та намірів. Вона звернена водночас і

до природного довкілля, і до внутрішнього світу лю!

дини.

Найближче до людини довкілля, у якому вона, ма!

ючи певний рівень екологічної культури, щодня прий!

має рішення щодо вибору стилю діяльності для збере!

ження навколишнього середовища, є її "полем (зоною)

відповідальності" [10].

Проявом екологічної культури у "зоні відповідаль!

ності" особистості є екологічна компетентність.

Колонькова О.О., Пустовіт Н.А., Пруцакова О.Л.,

аналізуючи поняття екологічної культури, приділяють

увагу такому поняттю як "екологічна компетентність

особистості". Згідно з цим, "компетентна особа — це

знаючий, провідний у певній сфері фахівець, який має

право відповідно до своїх знань та повноважень роби!

ти або вирішувати будь!що, судити про будь!що", а ком!

петентність у свою чергу є "характеристика володіння

знаннями, які дозволили б судити про будь!що, виказу!

вати відоме, авторитетну думка в певній сфері" [8].

Після аналізу різноманітних підходів до розуміння

поняття "екологічної компетентності" в залежності від

необхідності акцентувати певні сторони процесу фор!

мування екологічної компетентності майбутніх держав!

них службовців, можливо зробити висновок, що під еко!

логічною компетентністю розуміється:

— здатність особистості приймати рішення і діяти

так, щоб наносити довкіллю якомога меншої шкоди;

— прояв екологічної культури особистості у її "зоні

відповідальності" ("Зоною відповідальності" є та час!

тина довкілля, у якій кожна конкретна людина здійснює

власну діяльність і тому може реально впливати на її

стан);

— характеристику, що дає змогу сучасній особис!

тості відповідально вирішувати життєві ситуації, підпо!

рядковуючи задоволення своїх потреб принципам ста!

лого розвитку;

— здатність особистості до ситуативної діяльності

у побуті і природному оточенні, коли здобуті екологічні

знання, навички, досвід і цінності актуалізуються в умі!

ння приймати рішення і виконувати адекватні дії, усві!

домлюючи їх наслідки для довкілля;

— здатність застосовувати екологічні знання й

досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись

пріоритетністю екологічних цінностей і непрагматичною

мотивацією взаємодії з довкіллям на основі усвідомлен!

ня особистої причетності до екологічних проблем і

відповідальності за екологічні наслідки власної профе!

сійної і побутової діяльності;

— показник сформованості екологічної культури

особистості [5].

Аналіз різних підходів до трактування понять еко!

логічної культури і екологічної компетентності та їх
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співвідношення, надав можливість зробити такі виснов!

ки: відмінною рисою екологічної компетентності висту!

пає її реальний прояв у практичній екологоорієнтова!

ної діяльності, у конкретній екологічній ситуації, бути

екологічно компетентним — це екологічно доцільно дія!

ти в будь!якій сфері життєдіяльності (навчальної, про!

фесійної, здоров'єзбережувальної) на основі раніше

отриманих знань і досвіду. Екологічна компетентність у

системі особистості безпосередньо пов'язана з такою

категорією як екологічна культура, що є найважливішим

показником рівня сформованості екологічної компетен!

тності.

Концептуально важливо те, що екологічна компе!

тентність майбутніх державних службовців — харак!

теристика, набута в процесі навчання і виховання.

Отже, набуває першорядного значення положення

про взаємообумовленість, єдність навчання, вихован!

ня і розвитку особистості. Це положення в узагаль!

неному вигляді фіксується українськими вченими!пси!

хологами: "психічний розвиток опосередкований,

організований і спрямований вихованням і навчанням.

Виховання і навчання можна вважати формою психі!

чного розвитку людини" [8]. Істотно, що, за визначен!

ням психолога О. Кудрявцевої, принцип єдності на!

вчання і виховання у екологічній освіті реалізується

найповніше, у результаті чого формується цілісна

особистість [6].

Як результат навчання і виховання формування

екологічної компетентності майбутніх державних

службовців підпорядковується загальнодидактичним

закономірностям цих процесів. Система дидактичних

принципів грунтується на: зв'язку змісту й методів на!

вчання з національною культурою і традиціями; ви!

ховувальному характері навчання, науковості, систе!

матичності, наступності, свідомості й активності учнів,

наочності, доступності, індивідуалізації процесу на!

вчання, вивчення інтересів, здібностей, нахилів кож!

ного майбутнього службовця. Як система вимог, що

випливають із закономірностей цього процесу, за!

гальні принципи виховання майбутніх державних

службовців визначають його зміст, методику, органі!

зацію [7].

До них належать принципи формування екологічної

компетентності:

— суспільної спрямованості;

— виховання особистості в діяльності і спілкуванні;

— стимулювання внутрішньої активності особис!

тості;

— гуманізму в поєднанні з високою вимогливістю;

оптимістичного прогнозування;

— опори на позитивні якості майбутніх державних

службовців;

— урахування вікових та індивідуальних особливо!

стей майбутніх службовців;

— виховання в колективі;

— єдності і погодженості вимог, зусиль і дій на!

вчального закладу, родини і громадськості [1].

Принципи, за образним визначенням В. Загвя!

зинського, слугують мостом, що з'єднує теоретичні

уявлення з практикою. Принцип — це інструменталь!

не, дане у категоріях діяльності вираження педагогіч!

ної концепції, це методичне вираження пізнаних за!

конів і закономірностей, це знання про цілі, сутність,

зміст, структуру навчання, виражене у формі, що доз!

воляє використовувати їх в якості регулятивних норм

практики [1].

Принципи виховання майбутніх державних служ!

бовців як основні положення, на основі яких будується

цей процес, включають:

— принцип єдності і взаємозв'язку всіх аспектів ви!

ховання;

— принцип комплексного підходу до виховання;

— виховання у праці; поваги і вимогливості до осо!

бистості [7].

Оскільки навчання слугує цілям виховання і розвит!

ку, в основі визначення і використання принципів навчан!

ня лежать загальні принципи виховання — виховання

майбутніх спеціалістів державних служб у розвивальній

і збагачувальній діяльності, в колективі, у цілеспрямо!

ваній праці, поєднання вимогливості і поваги до особи!

стості та інші, а також загальні принципи організації

діяльності: передбачення і цілепокладання, відповід!

ності методів цілям і змісту діяльності, залежності уп!

равлінських рішень від конкретних умов тощо, — за!

значає В. Загвязинський [1]. Чимало принципів еколог!

ічної освіти і виховання являють собою конкретизацію

загальнодидактичних. Зокрема для формування еколо!

гічної компетентності майбутніх державних службовців

істотними є сформульовані В. Загвязинським у вигляді

системи принципи:

— розвивальний і виховний характер навчання;

— науковість змісту і методів навчального проце!

су, його зближення із сучасним науковим знанням і су!

спільною практикою;

— культуровідповідність, що розуміється як єд!

ність всіх досягнень культури (науки, мистецтва, релігії,

традицій тощо), як відповідність навчання світовій і ре!

гіональній культурі, як єдність свідомого і підсвідомо!

го;

— природовідповідність як відповідність внутрішній

природі людини, що розвивається, і умовам середови!

ща;

— систематичність у оволодінні досягненнями на!

уки і культури, системний характер навчальної діяль!

ності, теоретичних знань і практичних умінь майбутньо!

го державного службовця;

— активність, самостійність і свідомість школярів у

навчальній роботі, взаємозв'язок і єдність репродуктив!

ної і творчої діяльності, навчальної і дослідницької ро!

боти, освіти й самоосвіти;

— єдність конкретного і абстрактного (частково ви!

раженого у вимогах наочності), раціонального і емо!

ційного, репродуктивного і продуктивного як виражен!

ня комплексного підходу;

— доступність, урахування рівня підготовленості,

вікових та індивідуальних можливостей і особливостей

тих, хто навчається, співвіднесення зі ступенем склад!

ності того, що вивчається;

— грунтовність і міцність засвоєння ключових еле!

ментів, логіки, структури дисциплін, що вивчаються,

практичних умінь і навичок;

— створення позитивного емоційного клімату,

мотиваційне забезпечення діяльності і системи став!

лень;

— раціональне поєднання колективних та індивіду!

альних форм і способів навчальної роботи, що забез!
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печують розвиток особистості, її індивідуальну само!

реалізацію [6].

Як складова системи освіти в Україні екологічна

освіта майбутніх державних службовців грунтуєть!

ся на принципах демократизації, гуманізації і гуман!

ітаризації, національної спрямованості, відкритості,

безперервності, нероздільності навчання і вихован!

ня [8].

Серед основних принципів формування екологіч!

ної культури майбутніх державних службовців в Ук!

раїні висуваються наступні принципи, які вказані в таб!

лиці 1.

Наведені у таблиці 1 принципи не суміжні, а мають

різні сфери застосування. Зокрема принцип всезагаль!

ності, неперервності і наступності стосуються системи

екологічної освіти як під структури освітньої галузі вза!

галі; принцип міждисциплінарності відображає специф!

іку сучасного розуміння екології і визначає структуру!

вання екологічного змісту щодо шкільної ланки освіти.

Отже, вони потребують подальшого розширення та

уточнення з огляду на новітні освітні тенденції, особли!

вості досліджуваної якості — екологічної компетент!

ності, психологічні закономірності формування особи!

стості.

Означені принципи є основоположними для проце!

су формування екологічної культури майбутніх держав!

них службовців. Деякі з названих принципів відобража!

ють найзагальніші закономірності навчання, виховання,

розвитку особистості і мають першорядне, інші — підпо!

рядковане значення у формуванні екологічної компе!

тентності майбутніх спеціалістів, стосуючись окремих

аспектів цього процесу.

Існують дві концептуальні альтернативи формуван!

ня екологічної культури в системі професійного навчан!

ня державних службовців, які базуються на держав!

ницькій та громадівській концепціях [7].

Відповідно, перший варіант здійснюється шляхом

вбудовування в національну систему підготовки, пере!

підготовки державних службовців і формування дер!

жавного замовлення на навчання виборних і посадових

осіб державних служб, другий варіант — на засадах

диверсифікації організаційних форм і методів навчан!

ня з метою задоволення реальних кадрових потреб дер!

жавних служб України в умовах освітнього ринку і за

кошти місцевого бюджету. Третій варіант, який відпо!

відає концепції муніципального дуалізму, характери!

зується тією чи іншою формою поєднання централізо!

ваної (тотальне державне регулювання) та децентралі!

зованої (самоврядність) систем професійного навчан!

ня.

Водночас вимоги до рівня професійної екологічної

компетентності державних службовців мають бути уні!

фікованими, що зобов'язує дотримуватися певних

освітніх стандартів. Надання освітніх послуг в Україні

пов'язане з дотриманням державних освітніх стандартів,

формуванням рамкових вимог для суб'єктів професій!

ного навчання фахівців місцевого самоврядування. Це

певною мірою обумовлює практичне переважання "дер!

жавницького" підходу до створення системи навчання

посадових осіб державної служби.

Джерело: [7].

Принцип Характеристика принципів
1 2

Всезагальності, 
неперервності й 
наступності 
 

Забезпечує охоплення екологічною освітою та вихованням всіх 
верств населення через єдність ланок освіти України; узгодження 
зусиль різних установ, міністерств, відомств, громадських об'єднань; 
забезпечує умови, коли здобуті знання і досвід базуються на раніше 
засвоєних і водночас є основою для наступних, що, зрештою, сприяє 
розвитку екологічної культури і компетентності протягом усього 
життя людини 

Варіативності Забезпечує кожному можливість вибору рівня, змісту, темпу, форми 
екологічної освіти відповідно до вимог суспільства, особистісних 
здібностей та нахилів 

Системності і 
цілісності 

Відображає цілісність навколишнього середовища і забезпечує 
формування у майбутніх державних службовців розуміння єдності 
довкілля, взаємообумовленості його процесів, нерозривного зв'язку 
людини й природи 

Міждисциплінарності Обумовлюється характером сучасної екології як синтетичної науки та 
сфери практичної діяльності людини. Цей принцип реалізується в 
практиці освітньо-виховного процесу за допомогою міжпредметного 
підходу, який полягає в узгодженому використанні освітнього і 
виховного потенціалу всіх навчальних предметів, позаурочної 
роботи, самоосвіти та інших форм освіти з метою формування 
екологічної компетентності особистості 

Особистісної 
орієнтованості 

Екологічна освіта набуває особистісної орієнтованості за умов 
відповідності педагогічного впливу психологічному механізму 
формування цінностей особистості; забезпечення впливу змісту і 
технологій не лише на когнітивну, а й на емоційно-вольову, 
діяльнісну сфери особистості; диференціації педагогічного впливу з 
урахуванням вікових, типологічних та індивідуальних особливостей 
майбутніх спеціалістів 

Єдності місцевого, 
регіонального й 
глобального підходів 

Забезпечує ознайомлення з проблемами навколишнього середовища 
різного рівня і  практичну участь у вирішенні екологічних проблем 
найближчого оточення 

Практичної 
спрямованості 

Передбачає вирішення конкретних проблем довкілля передбачає 
набуття певних побутових та професійних екологічних умінь і 
навичок, їх розвиток та практичну реалізацію у відповідних у мовах 

Таблиця 1. Принципи формування екологічної компетентності
майбутніх державних службовців в Україні
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Розглянемо наявні переваги і недоліки цього підхо!

ду.

Перевагами "державницького" підходу є:

— можливість проведення єдиної державної кад!

рової політики, запровадження єдиних освітніх стан!

дартів, єдиних вимог до професійної екологічної ком!

петентності в системі публічного управління;

— функціонування національної системи підго!

товки, перепідготовки та підвищення екологічної ком!

петенції та кваліфікації державних службовців, яка

включає Національну академію державного управлі!

ння при Президентові України, її регіональні інститу!

ти державного управління та регіональні центри пе!

репідготовки та підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, на базі яких готуються маг!

істри державного управління та здійснюється підви!

щення кваліфікації;

— розвинуте нормативно!правове забезпечення

професійного навчання державних службовців на базі

національної системи підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації державних службовців [6].

Зазначений підхід містить деякі недоліки, серед

яких такий, що враховуючи предметну специфіку діяль!

ності службовців, навряд чи можна вважати, що необ!

хідний спектр компетенцій достатньо забезпечується

лише за двома освітніми спеціальностями "Державне

управління", "Державна служба" та низкою спеціалі!

зацій. На думку багатьох дослідників, професійна підго!

товка фахівців!держслужбовців мала б здійснюватися

у межах однієї цілісної спеціальності, назвою якої,

відповідно до статті 12 Закону України "Про вищу осві!

ту" мають відображатися неповторювані відносно інших

спеціальностей "узагальнені об'єкт або виробничі

функції та предмети діяльності" [7].

Підхід, заснований на громадівській концепції, міг

би сприяти подоланню цих недоліків, але він потребує

більшої фінансово!економічної самостійності та більшо!

го обсягу повноважень.

Прикладом інноваційного підходу до організації

навчання та наближення освітніх технологій до прак!

тичних потреб службовців є створення мережі регіо!

нальних навчальних центрів програми "Партнерство

громад" (за фінансової підтримки міжнародних орган!

ізацій). У центрах працюють кваліфіковані тренери, які

будують свою роботу з урахуванням того, що сьогодні

у світі відбувається кардинальний перегляд парадиг!

ми навчання як процесу передачі та засвоєння знань у

напрямі концепції "створення знань". Основою на!

вчальної діяльності є перетворення латентних знань у

явні в процесі тренінгів відповідно до індивідуальних

особливостей і конкретних потреб окремих груп служ!

бовців [2].

Викладені підходи до формування екологічної ком!

петентності є вихідними для формування засад профе!

сійного навчання та формування екологічної культури

державних службовців.

Зміст екологічної освіти державних службовців по!

винен бути спрямований на формування особистості з

екологічною світоглядною установкою на дотриман!

ня норм екологічно грамотної поведінки і виконання

практичних дій щодо захисту власного здоров'я і на!

вколишнього природного середовища і передбачає

розробку системи наукових знань (уявлень, понять, за!

кономірностей), які відображають філософські, при!

родничо!наукові, правові й морально!етичні, соціаль!

но!економічні, технічні й військові аспекти екологіч!

ної освіти [4].

Розвиток екологічної освіти державних службовців

має відбуватись на основі синтезу трьох основних

підходів (тенденцій), що сьогодні існують: тенденції

формування сучасних екологічних уявлень, тенденції

формування нового ставлення до природи і тенденції

формування нових стратегій та технологій взаємодії з

природою [8].

Вихідним положенням вищої екологічної освіти

державних службовців є продовження базової серед!

ньої освіти на наступному, більш високому рівні з ме!

тою формування у студентів високої екологічної куль!

тури, глибоких екологічних знань та біосферного

світогляду, підготовка бакалаврів, спеціалістів і

магістрів у всіх сферах екологічної практичної управ!

лінської, освітньої та наукової діяльності. Розвиток

вищої екологічної освіти повинен базуватися на комп!

лексному збалансованому поєднанні природничого,

технологічного, економічного, юридичного і соціо!

культурного підходів. При визначенні змісту вищої еко!

логічної освіти державних службовців і відборі матер!

іалів для залучення у навчальні програми необхідно

орієнтуватися на наступні критерії: наукову дос!

товірність екологічних показників і процесів, що відбу!

ваються у біосфері; просторово!географічні особли!

вості екологічних явищ, відмінність галузевих, локаль!

них, регіональних і глобальних екологічних проблем і

зв'язки між ними з врахуванням руху від близького до

далекого; адекватне відображення базових понять

(рівні існування, цикли, всезагальні взаємозв'язки, де!

мографічний вибух, розвиток, сумісний з довкіллям,

поєднання знання з сумнівом); збалансований біолог!

ічний, технологічний і соціологічний підхід при вирі!

шенні сучасних екологічних проблем [7].

Вища екологічна освіта майбутніх державних служ!

бовців має бути диференційованою, різноплановою,

охоплювати всі рівні професійної підготовки з урахуван!

ням потреб особистості, регіонів та держави.

Отже, розглянули принципи формування екологіч!

ної культури та екологічної компетентності державних

службовців в системі їх професійної підготовки, виді!

лили основні недоліки у існуючих підходах та запропо!

нували напрямки їх удосконалення.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Екологічна культура є відносно новою проблемою,

яка сьогодні дуже гостро встає перед людством у зв'яз!

ку з наближенням глобальної екологічної кризи. Про!

явом екологічної культури є екологічна компетент!

ність, основним напрямком формування якої є профе!

сійне навчання майбутніх та діючих державних служ!

бовців.

Процес формування екологічної компетентності

майбутніх державних службовців, повинен включати

наступні компоненти: формування адекватних екологі!

чних уявлень, формування ставлення до природи, фор!

мування системи вмінь і навичок (технології) взаємодії

з природою.

Особливої важливості у сучасних дослідженнях про!

цесу формування екологічної культури майбутніх дер!
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жавних службовців набувають питання формування еко!

логічної культури у процесі практичної діяльності дер!

жавних службовців та дидактичних процесів, формуван!

ня екологічної компетентності з урахуванням національ!

них традицій та впливу на неї ментальності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оподаткування — один із найважливіших засобів фінансо!

вого забезпечення діяльності країни. Враховуючи складну пол!

ітичну, економічну та соціальну ситуацію, яка склалася в Україні,

державний апарат управління, згідно з [1], прийняв рішення про

реформування податкового законодавства. Враховуючи дефіцит

Державного бюджету України та брак кредитних коштів, прове!

дені популярні адміністративні заходи податкової політики.

Основним завданням податкової реформи 2015 року в

Україні є забезпечення наповненості бюджету та приведен!

ня податкової системи у відповідність до європейських стан!

дартів. Основні аспекти реформування податкової системи

полягають у зміні структури податкових надходжень та роз!

ширенні бази оподаткування.

У таблиці 1 проведений SWOT — аналіз податкового

законодавства України зі внесеними змінами від 01.01.2015

року з оцінкою ймовірних наслідків для інноваційної сфери.

Скорочення кількості загальнодержавних податків та

зборів із 23 до 11 може призвести як до позитивних, так і до

негативних наслідків. Необхідний певний час та фінансові

витрати для адаптації систем бухгалтерського обліку до

нових норм, як для суб'єктів господарювання так і для по!

даткових адміністрацій. В подальшому, зменшення кількості
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CHANGES IN UKRAINIAN TAX LEGISLATION AND INCENTIVES FOR INNOVATION

Стаття розкриває питання стосовно реформування податкового законодавства. Податковий ко�
декс України з новими змінами вступає в силу з 01.01.2015 року, а отже, питання його аналізу
особливо активізувалися на початку поточного року. Реформування податкового законодавства
не могло не позначитися на загальному економічному становищі суб'єктів господарювання і в тому
числі на діяльності інноваційних підприємств.

У статті проводиться аналіз змін податкового законодавства та пов'язаних з ним нормативно�
правових актів, оцінка ймовірних наслідків для стану української економіки та сфери інновацій, а
також проведений порівняльний аналіз українського податкового законодавства з європейським
досвідом.

Матеріали статті розкривають актуальні питання податкового реформування в Україні, де за�
пропоновані рекомендації з огляду на проблеми та перспективи розвитку інноваційної економіки.

The article under review discloses the tax law reforming issues. The Tax Code of Ukraine with the new
changes came into force on 01.01.2015, therefore, the questions of its analysis have been especially
active in the beginning of the year. Reforming the tax legislation could not affect the general economic
situation of businesses, and including the innovative enterprises activity.

The article analyses the changes in tax law and related legal acts, the assessment of the likely
consequences for the Ukrainian economy and innovation, and the Ukrainian tax legislation with the
European experience comparative analysis.

The article reveals the urgent issues of the tax reform in Ukraine, where the recommendations are
proposed in view of the problems and prospects of development of innovative economy.
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податків і зборів зменшать загальний рівень витрат та часу

на обробку та збір даних, а також є умовою переходу до

єдиних європейських стандартів. Аналогічні наслідки харак!

терні і для нових змін стосовно адміністрування ПДВ — оп!

тимізація податкової політики підприємства та держави.

Галузь сільського господарства має певні особливості

складу витрат. Перехід до 4!ї групи матиме деякі негативні

наслідки для суб'єктів господарювання з низькими оборо!

тами. Для фірм, які міцно закріпилися на ринку нові умови

роботи будуть, скоріше, більш вигідними. Одночасне підви!

щення розмірів плати за землю будуть обмежувати підприє!

мницьку діяльність, у тому числі інноваційну.

 Зменшення ставки ЄСВ та продовження терміну подат!

кових канікул до 01.01.2016 р. для підприємств має стиму!

лювати інноваційну діяльність. Є ймовірність того, що на

підприємствах із значним фондом оплати праці необхідно

буде переглянути розміри заробітної плати.

Підвищення максимального порогу доходу до 300 тис.

грн. (в 2 рази) для платників єдиного податку є обов'язком

елементом реформування умов спрощеної системи оподат!

кування. Враховуючи зростання цін та девальвацію гривні,

державні органи влади вимушені переглянути ті розміри ста!

вок, які виражаються у абсолютних величинах.
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Найважливішим негативним аспектом нових змін у подат!

ковому законодавстві є відміна більшості пільг, які застосовува!

лись стосовно податку на прибуток підприємств. Відмінені

пільгові ставки для: сфери ІТ — 5%, пріоритетних інвестицій!

них проектів — 0%.

Загалом, зміни, які відбулися в податковому законодавстві

України охоплюють більш широке коло інтересів, і в першу чер!

гу стосуються фізичних осіб та врегулювання пропорційного

розподілу розміру податків між платниками.

Так, окрім змін, які впливають на інноваційну сферу, виді!

лимо такі:

— Впровадження податку на нерухоме майно. Нерухоме

майно, житлове та нежитлове, ставка до 2 % від мінімальної

зарплати за 1 кв. м, раз на рік. Не оподатковують квартири до

60 кв. м та будинки до 120 кв. м.

Наприклад, в ЄС нерухоме та інше майно підлягає оподат!

куванню на постійній основі щорічно в залежності від оціночної

вартості майна [9].

— Запровадження акцизного податку з реалізації через

роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових

виробів та палива. Розширений перелік платників акцизного

податку. Ставка податку встановлюватиметься місцевими орга!

нами влади у розмірі від 2% до 5% від обсягу реалізації. Введе!

ний акцизний податок на електроенергію та окремі моторні

транспортні засоби. До нового переліку додали платників: суб!

'єкти господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реа!

лізацію підакцизних товарів; оптові постачальники електричної

енергії; виробники електричної енергії, які мають ліцензію на

право здійснення підприємницької діяльності з виробництва

електричної енергії і продають її поза оптовим ринком; власни!

ки вантажних транспортних засобів, які ввозяться на митну те!

риторію України і переобладнуються в легкові автомобілі.

— Податок на обіг лотерей, який сплачуватиметься не із

суми виграшу, а із суми обороту.

— Податок на розкішні автомобілі (25 000 грн. на рік) —

об'єм двигуна понад 2,5 тис. см3 — для дизельного двигуна, 3

тис. см3 — для бензинового двигуна, та вік яких не перевищує 5

років.

Наприклад, в ЄС основними податками стосовно транспор!

тних засобів є: збір реєстрацію транспортного засобу та стосов!

но забруднення навколишнього середовища. На сьогоднішній

день існує проблема подвійного оподаткування власників транс!

портних засобів, які мігрують у межах ЄС [10].

— Збільшення збору до пенсійного фонду при купівлі ва!

люти з 0,5% до 2%, але цей збір ліквідовано для безготівкових

операцій. Збільшення розміру збору дозволить врегулювати

попит на готівкову іноземну валюту та збільшити надходження

до Державного бюджету України.

— Продовження військовий збору, який діятиме до набран!

ня чинності рішенням Верховної Ради України про завершення

реформи Збройних Сил України". Враховуючи складну політич!

ну, економічну та соціальну проблеми, військовий збір є одним

із заходів наповнення бюджету. Розширилась база оподатку!

вання — тепер об'єктом оподаткування є всі доходи фізичних

осіб.

— Відсутність вимоги про одноразове декларування гро!

шових коштів, майна та валютних цінностей фізичних осіб.

Нововведеннями 2015 року вдосконалено положення чин!

ного законодавства в частині податку на прибуток, ПДВ, подат!

ку на доходи фізичних осіб, акцизного податку, плати за корис!

тування надрами. Зокрема прийнятими змінами скасовано низ!

ку пільг щодо оподаткування податком на прибуток та ПДВ, які

були передбачені до 1 січня 2020 року згідно зі ст. 154 та пунк!

тами 15!21 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу Ук!

раїни в редакції 2010 року, впроваджено систему електронного

адміністрування ПДВ, яка дасть змогу скоротити можливості для

зловживання, створить умови для унеможливлення отримання

незаконного бюджетного відшкодування, збільшить надходжен!

ня до бюджету, розширено базу оподаткування акцизним по!

датком, зокрема за рахунок альтернативних видів палива, за!

проваджено новий загальнодержавний збір — військовий,

змінено порядок оподаткування пасивних доходів.

Очевидною перевагою зазначених змін є те, що вони спри!

ятимуть створенню умов для збільшення надходжень до бюд!

жету, забезпеченню справедливості в оподаткуванні, а також

фінансової стабільності.

Негативними наслідками податкового реформування 2015

року можуть стати:

— збільшення корупційної складової;

— приховування реальних доходів громадян;

— зловживання з боку фізичних осіб (у тому числі замож!

них верств населення), які направлені на зменшення бази опо!

даткування;

— нова система оподаткування рухомого та нерухомого

майна може спричинити застосування нових схем уникнення та

ухилення від податків.

Скасування більшості пільг, у тому числі для інноваційної

сфери має позитивну і негативну сторони. Очевидними негатив!

ними наслідками змін будуть: зменшення інвестицій, падіння

інноваційної активності, згортання або об'єднання деяких на!

Таблиця 1. Зміни податкового законодавства України 2015 р.

Джерело: складено автором за [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [12].

Зміни, що можуть стимулювати інноваційну 
діяльність 

Зміни, що можуть обмежувати інноваційну 
діяльність 

Скорочення кількості загальнодержавних податків 
та зборів із 23 до 11  

Запровадження додаткового імпортного збору на 
12 місяців  

Зменшення ставки єдиного соціального внеску 
(ЄСВ) для підприємств з заробітною платою в 3 рази 
більше від мінімальної  

Система електронного адміністрування ПДВ  

Галузь сільського господарства переходить до 4-ї 
групи платників єдиного податку. Зростання ставок 
для сільськогосподарських виробників в залежності 
від категорії земель, розмір плати за які зріс майже в 
3 рази  

Галузь сільського господарства переходить до 4-ї 
групи платників єдиного податку. Зростання 
ставок для сільськогосподарських виробників в 
залежності від категорії земель, розмір плати за 
які зріс майже в 3 рази  

Чистий дохід яких за звітний період не перевищує 
3 млн грн.  

Відмінені більшість пільг, які застосовувались 
стосовно податку на прибуток підприємств. 
Відмінені пільгові ставки для: сфери ІТ – 5%, 
пріоритетних інвестиційних проектів – 0%  

Система електронного адміністрування ПДВ Скорочення кількості загальнодержавних податків 
та зборів із 23 до 11  

Для платників єдиного податку підвищується до 300 
тис. грн. (в 2 рази) максимальний поріг доходу, що 
дозволяє обирати I групу єдиного податку та 
зменшуються майже в 2 рази відсоткові ставки 
єдиного податку з 3(5)% до 2% – у разі сплати ПДВ; 
з 5(7)% до 4%  

Збільшення ставки податку на доходи фізичних 
осіб (ПДФО) для доходів, які перевищують 10-ти 
кратний розмір мінімальної заробітної плати від 
17% до 20%  
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прямків інноваційної діяльності, та інші. Стосовно скасування

пільг, постійно йдуть дискусії. Враховуючи високу корупційну

складову у органах державної влади, ефективність надання пільг

для активізації економічної діяльності викликають великі сумн!

іви. Альтернативою можуть бути прямі державні інвестиції на

розвиток пріоритетних програм розвитку.

Враховуючи дефіцит Державного бюджету України, перед!

бачається скорочення видатків на сферу R&D — 1,7% від ВВП,

стаття 34 [11].

Вважаємо необхідним переглянути зміни до податкового

законодавства у напрямку:

— спрощеної системи оподаткування, статті 292!1, 293

ПКУ — дати можливість підприємствам сільського госпо!

дарства самостійно обирати групу оподаткування і поступо!

во переходити на ту, яка буде відповідати реальними фінан!

совими показниками;

— відмінити воєнний податок, який може підвищити со!

ціальну напруженість серед незахищених верств населення;

— у статті 350 ПКУ: збільшити повноваження податкової

міліції для перевірки на відповідність задекларованого рухомо!

го та нерухомого майна реальним даним.

ВИСНОВКИ
Першочерговими завданнями реформування Податкового

кодексу України 2015 року були: забезпечення та збільшення

надходжень до Державного бюджету України, приведення по!

даткової системи до європейських стандартів та врегулювання

поточних проблем адміністрування податків.

Прийняття нових змін податкового законодавства, повин!

но дати можливість:

— вирівняти негативне сальдо платіжного балансу, пере!

дусім за рахунок певного скорочення обсягу імпорту товарів і

збалансування зовнішньої торгівлі;

— мінімізувати темпи скорочення золотовалютних резервів

за рахунок зменшення їх витрат;

— забезпечити збереження та зростання надходжень до

Державного бюджету України;

— врегулювати попит на готівкову іноземну валюту;

— забезпечити дію основних принципів оподаткування:

справедливість, визначеність, зручність та економія.

Результати нових змін податкового законодавства повинні

простежуватися вже наприкінці 1!го кварталу 2015 року.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Держава як організаційна форма суспільного жит!

тя завжди діє в межах певних ідеологічних підтекстів,

настанов або мотивацій. Про ефективність державного

управління можливо говорити в тому разі, коли успіш!

но відбувається консолідація соціальних груп навколо

досягнення життєво важливих державних цілей, тобто

консолідація є вирішальними фактором самозбережен!

ня нації, що інтегрує народ і державу. У практичному

плані національна консолідація у цей відповідальний для

держави час має набути динамічного розвитку в склад!

ному процесі національного державотворення, що і спо!

нукає до дослідження цієї проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вітчизняних науковців, які вивчають процес

консолідації українського суспільства, необхідно назва!

ти праці: О. Оржель, Ю. Опалька, Г. Луцишиної, А. Ко!

лодій, В. Городяненка, І. Лопушинського, В. Крисачен!

ка, М. Пірен, Р. Шпорлюка, Л. Чупрія. У роботах зазначе!

них авторів наголошується на важливості консолідації сус!

пільства як важливого шляху підтримки української держав!

ності, як провідної мети сучасної національної політики.

Зокрема, у працях М. Пірен розглядається пробле!

ма формування і об'єднання політичної еліти, іі вагомої

ролі в процесах консолідації суспільства; О. Оржель

висвітлює недоліки в чинних підходах до консолідації

українського суспільства та визначає шляхи їх подолан!

ня; І.Лопушинський зауважує, що сьогодні ми повинні

максимально виявити та врахувати всі типові помилки

УДК 323.2

О. В. Петухова,
аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління,
Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНСОЛІДАЦІЯ: СУТНІСТЬ І ВИДИ

O. Petukhova,
postgraduate student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

CONSOLIDATION: DEFINITIONS AND TYPES

У статті проаналізовано визначення та параметри розуміння феномену консолідаціі. Розме�
жовано зміст таких понять, як "консолідація", "солідарність", "соборність". Сформульовані важ�
ливі узагальнення щодо особливостей та характеристик окремих видів консолідації.

The article analyzes the definition and understanding of the phenomenon of consolidation.
Differentiated content related concepts. Formulated important generalizations about the features
and characteristics of certain types of consolidation, required for association in the country and
building a strong state.

Ключові слова: консолідація, соборність, солідарність, соціальна згуртованість.

Key words: consolidation, unity, solidarity and social cohesion.

колишньої влади, яких вона припускалася під час своїх

спроб консолідації українського народу, з'ясовує виз!

начальну роль рідної мови в цьому процесі.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на велику кількість публікацій з теми

дослідження, залишаються нез'ясованими особливості

сутності консолідації та її окремих видів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення та чітке розмежування

змісту понять "консолідація", "соборність", "солідар!

ність" та визначення видів консолідації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток будь!якої нації залежить від того, на!

скільки суспільство є національно консолідованим.

Термін "консолідація" означає об'єднання, згурто!

ваність, спільність окремих осіб, груп, організацій та

спільнот з метою посилення боротьби для досягнення

загальної мети [4; 5].

Крім того, консолідація — це один із важливих за!

собів систематизації законодавства [6]. Деякі автори за!

уважують, що консолідація є самостійним логіко!гно!

сеологічним та ієрархічним видом систематизації нор!

мативно!правових актів, що можуть об'єднуватися за

інституціональною та галузевою ознакою [7, с. 5].

У соціально!педагогічному словнику консолідація

трактується як вид об'єднавчих процесів, злиття близь!

ких за мовою і культурою етносів у більш великі спільно!
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ти, налагодження між ними соціально!економічних та

культурно побутових зв'язків [8, с. 116]. У Політичній

енциклопедії консолідація визначається як процес об!

'єднання, зміцнення єдності й згуртованості соціальних

і політичних сил з метою ефективного вирішення загаль!

них завдань [9]; в Економічній енциклопедії консоліда!

цію подано як об'єднання навколо певної великої ідеї

або реалізації певної програми [10].

У політико!владних та державотворчих процесах

термін "консолідація" розглядається як різновид об!

'єднавчих процесів за умов досягнення суспільного кон!

сенсусу, що формується та утверджуються засобами

політичного правління та інтеграцією соціуму.

Практика формування механізмів консолідації являє

собою складний і суперечливий процес взаємовідносин

суспільних інститутів і інститутів держави. Непогод!

женість у діях громадянського суспільства і держави є

показниками їх занепаду. При цьому посередницька роль

інститутів громадянського суспільства перебуває в сис!

темі відносин "приватне життя — інститути держави" [11].

Отже, консолідація це:

інтегратор об'єднавчих процесів серед груп, спіль!

нот, компаній, інституцій, влади та держави.

Консолідація має на меті зміцнення позицій та ідео!

логем, покращення економічного стану та властивостей

системи відносин у суспільстві, нації, державі, тощо та

переважно орієнтується на довгострокові цілі.

Сучасні вітчизняні дослідники розглядають консо!

лідацію як багатопланове та складне поняття. Наведе!

мо деякі з них:

— вид об'єднувальних етнічних процесів (М. Пірен);

— головне соціально!політичне завдання розвитку

соціуму, діяльності владних структур, політичної систе!

ми (Б. Дем'яненко);

— позитивна і перспективна форма організації

(Р. Пилявець, Г. Луцишин);

— взаємодія і згода соціальних груп (М. Горшкова);

— самостійне завдання (В. Навроцький);

— чинник ефективних соціальних дій, що потребує

колективного розуму, колективної наснаги, стратегіч!

ної мети (М. Степико).

Слід зазначити, що всі ці визначення розглядають

консолідацію в двох іпостасях: як процес (дію) або вод!

ночас як і результат дії, що залежить від вибраних за!

собів, методів, здатних порушити цей процес.

Як об'єднавчий процес суспільства, консолідація

розпочалася ще в родинно!племінних територіальних

групах та поширюється зараз у сучасних етнічних

спільнотах як соціально!економічна та побутово!куль!

турна спільність.

У процесі консолідації, спрямованої на зміцнення

суспільства, як зазначають дослідники, необхідно ак!

центувати увагу на таких аспектах: родинне виховання;

державна політика; освіта та професійна підготовка

людського капіталу країни; адаптація соціальних дифе!

ренціацій соціуму; співіснування міжнаціональних та

міжконфесійних відмінностей; довіра як шлях стабілі!

зації соціуму.

Крім того, консолідація суспільства виступає запо!

рукою єдності державного організму, спроможна вико!

нувати державотворче завдання — зберегти, примно!

жити ідеї соборності та державотворення.

Орієнтація держави на ідеальну комунікативну

спільноту реалізує її конституційний обов'язок солідар!

ності, яка, у свою чергу не визнає тиску або примусу.

Консолідуюча ідеологія сповідує свою державу, обо!

роноздатність, загальні для всіх цінності, соціальний

захист.

Консолідація як рушійна сила з її головним інстру!

ментом — інформацією здатна концептуалізувати та

інтегрувати суспільну думку. Інакше кажучи, консоліда!

ція запускає процес реалізації суспільної волі як проце!

су взаємодії державної ідеології та ментальності су!

спільства.

Поряд з тим, консолідація в державі як процес —

це передусім спільна діяльність органів влади та інсти!

туційних структур громадянського суспільства, що здат!

на створити впорядкованість і стійкість країни і при цьо!

му отримує системний та правовий статус.

Консолідація як результат — це згода, заснована

на довірі й солідарності поглядів, спільних зусиль гро!

мадян, держави, політичних та громадських організацій.

У державному управлінні неможливо усвідомити

роль процесу консолідації без визначення й уточнення

понятійного апарату.

Слід зазначити, що в сучасному науковому лекси!

коні в процесі дослідження цієї проблематики широко!

го вжитку набули такі терміни, як: "консолідація", "со!

лідарність", "соборність".

"Консолідація" і "солідарність" — це однокореневі

споріднені слова, походять від латинського слова

"solidus", що перекладається "грунтовно", "без порож!

неч". Ці два поняття мають в своїй семантичній основі

ознаки явищ або предметів, що несуть у собі міць.

Ідея соціальної солідарності як соціального стану

єдності спільних інтересів, властива людству протягом

усієї його історії. Однак вважається, що солідарність і

солідаризм — це явища різного порядку.

Слово "солідаризм" французького походження і

означає — спільність інтересів та одностайність дій,

єдність, взаємозалежність, спільна відповідальність. У

науковий обіг цей термін у ХІХ ст. увів П'єр Леру (Фран!

ція), вивчався філософами й науковцями Ш. Жідом,

Ш!А. Бугле, Е. Дюркгеймом, Ш. Рістом, Л. Буржуа.

За визначенням Г. Пеша, солідаризм — це цілісна

соціальна система від родини до держави, що знахо!

дить свій вияв у добробуті народу.

Г. Гінс розглядав солідаризм як вчення про держав!

ний устрій та суспільство і вважав, що ідея солідаризму

стане головною ідеєю ХХ ст.

Солідаризм у сучасній науці розглядається як по!

літична ідеологія, філософське вчення, соціальна тех!

нологія з її управлінською практикою, базується на ідеї

загального блага, солідарних узгоджених інтересах,

сприяє побудові соціальної системи, де її члени волод!

іють правовими можливостями, інтереси яких можуть

бути консолідовані й солідаризовані для досягнення

консенсусної мети (спільного блага) [12, с. 10].

Важливим також є те, що солідаризм розгля!

дається як своєрідна стратегія мобілізації соціуму в

період серйозних криз або загроз і різко підвищує

мобілізаційні можливості соціуму та його ефек!

тивність за рахунок спільних інтересів і погоджених

дій [13, с. 5].
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Інакше кажучи, не може існувати суспільство без

солідаризму, оскільки жодна людина не є самодос!

татнім членом соціальної організації і особистістю стає

тільки в суспільстві [14, с. 62].

Власне, до ідеї солідарності належать: співвдношен!

ня соціальної справедливості й узгодження інтересів,

норм, цінностей, правил взаємодії з іншими людьми.

Походження солідарності пояснюється прагненням

людства до самозбереження та виникненням держави

(Т.Гоббс), суспільство виступає носієм економічної со!

лідарності, має могутній ресурсний потенціал розбу!

дови своєї держави (Ш.Жід, Леольд фон Візе). Дер!

жава ж є "досконалим союзом", оскільки солідарність

— це прагнення до спілкування з подібними собі

(Ґроцій); закон функціонування суспільства, у якому

норма солідарності вважається вищою за державу

(Л.Буржуа).

Тема людської загальної згоди та соціальної со!

лідарності була у полі зору соціолога Е.Дюркгейма. Він

розумів, що згуртована група приймає рішення та діє

відмінно, ніж її роз'єднані члени, і визнає суспільство

як факт існуючої консолідації співіснування. Со!

лідарність це — необхідна умова для соціальних транс!

формацій та змін.

У своїх міркуваннях Е.Дюркгейм пов'язував розви!

ток морального хаосу в суспільстві зі стрімкими зміна!

ми традиційних цінностей, відводив державі провідну

роль у забезпеченні порядку та регуляції суспільних

процесів.

Таким чином, під солідарністю, з одного боку, ро!

зуміється гармонійне поєднання суспільного та особи!

стого інтересів, добровільне служіння індивіда спільно!

му благу [15]; а з другого — певний вектор руху в істо!

ричному процесі [16, с. 78].

За всього розмаїття підходів до проблеми доцільно

говорити про те, що консолідація головним чином —

це взаємодія й згода соціальних груп, водночас як со!

лідаризація — це єднання індивідів усередині соціаль!

них груп і створених ними структур, їхня самоідентифі!

кація у формі усвідомлення належності до певного

співтовариства [17, с. 222]. При цьому солідарність існує

споконвіку, а солідаризм притаманний системі націо!

нального господарства й організації суспільних відно!

син у державному масштабі.

Доходимо висновку, що солідарність — це вічний

моральний та універсальний принцип існування суспіль!

ства, керується узгодженням та не визнає насильства,

особливо яскраво виявляється в кризові періоди. Со!

лідаризм має тенденції до змін, еволюціонує та зміню!

ється.

Історично ідея державності пов'язана з ідеєю собор!

ності як принципом спільності між людьми та їх терито!

ріальної єдності.

Політологічний словник визначає соборність як кон!

солідацію споріднених ідеологічних та суспільно!по!

літичних рухів на певних об'єднавчих засадах.

Термін "соборність" у науковій літературі почав

вживатися в середині ХІХ ст., виведений російським

християнським філософом О.Хом'яковим з принципу

соборності Православної Церкви. Існує думка, що сло!

во "соборність" вживалося ще за часи Київської Русі зі

змістом "цілісний", "єдиний".

Нового дихання соборність України набуває в се!

редині XIX — на початку XX ст.: українофільство Кири!

ло!Мефодіївського товариства, "Руська трійця", ідеї

Т.Шевченка, М.Драгоманова, В.Антоновича, М.Гру!

шевського, діяльність громад, українських національ!

но!демократичних партій, Центральної Ради, Українсь!

кої Народної Республіки [18].

У новітню епоху під час становлення національної

державності термін "соборність" почали використову!

вати у зв'язку з етнонаціональними консолідуючими

процесами у значенні "об'єднаний", "неподільний".

Тлумачний словник дає визначення соборності як

морально!філософського і соціального принципу, що

єднає індивідуальне і загальне або має на увазі єдність

усіх територій у державі [19]. Соборність також ужи!

вається як синонім до національної і державної єдності

[20, с. 120].

За визначенням Р.Пилявця, соборність це:

— духовний принцип з природним потягом народу

до єдності, спрямований на консолідацію всіх верств

суспільства для досягнення загальнонаціональних

цілей;

— символ єднання між людьми, водночас може ви!

ступати як ідея, принцип, явище чи стан.

Консолідація — це основа для зміцнення собор!

ності, ідеал, до якого слід прагнути спільноті. Сукупна

соборність людей та території, на думку Р. Пилявця,

утворює соборність України [21, с. 74—79].

Отже, доходимо висновку, що саме консолідація

суспільства виступає запорукою єдності державного

організму, спроможна виконувати державотворче зав!

дання зберегти та примножити ідеї соборності та дер!

жавотворення.

У науковій літературі зазвичай розрізняють кон!

солідацію політичну, соціальну, національну, етнічну

(М. Антипкін, І. Іванов, Н. Великая, І. Куць, Г. Луцишин,

М. Мадін, Є. Магда, О. Пашкова, С. Рогачев, І. Хинтба,

Е. Терешина та ін.)

"Консолідація політична" являє собою об'єднавчий

процес, результатом якого досягається консенсус у

розв'язанні нагальних проблем, що змушує політичних

акторів пристосовуватися або ототожнювати себе з но!

вими умовами існування. Як трансформаційна форма

політична консолідація покликана змінювати саму по!

літичну систему з її соціальними державними і недер!

жавними відносинами та політичним життям.

На думку науковців, політично консолідуватися мо!

жуть члени суспільства з різною етнічною, конфесіо!

нальною належністю, нерівним соціальним і культурним

становищем, діяльність яких може бути спрямована як

на підтримку існуючої політичної системи, так і на її

трансформацію. Трансформаційні процеси завжди пе!

ретворюють суб'єктів консолідації через нові політичні

й соціально!економічні обставини.

І. Хинтба зауважує, що політична консолідація відбу!

вається на психологічному, інституціональному й про!

цедурному рівнях. Аналізуючи певний масив літерату!

ри з даного питання на наш погляд, всі види консолі!

дації цього універсального процесу в державі відбува!

ються на цих трьох рівнях. У такому підході налагодити

спільну згоду можливо лише на довірі, співробітництві,

єдності поглядів діючих політичних акторів.
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Проте в державі триває нескінченний процес рефор!

мування державного управління з частковою розбалан!

сованістю ключових її компонентів: соціальної структу!

ри, політичної й ідеологічної систем.

Політичний аспект консолідації містить такі показ!

ники: оптимальність державного устрою (баланс між

централізацією та децентралізацією); реальна забезпе!

ченість прав національних та інших меншин, їх представ!

леність у владі; демократичні відносини між владою та

суспільством, захищеність громадянських прав і полі!

тичних свобод [22].

На наше глибоке переконання, сьогодні неврахуван!

ня суспільної волі та інтересів громадян стає вкрай не!

безпечним. Це вже призвело до соціально!політичної

кризи в державі, сприяє самоорганізації суспільства з

негативними настроями та провокує подальшу дезінтег!

рацію.

Політична консолідація в Україні досяжна тільки у

разі створення єдиного простору людської взаємодії

для всіх сегментів суспільства.

У науковій літературі також використовуються тер!

міни "соціальна консолідація" та "соціальна згурто!

ваність", у яких закладені спільні ознаки.

За визначенням А.Колота, соціальна згуртованість

— це:

— властивість суспільства, соціальних організацій і

груп, які об'єднані загальною батьківщиною, історією,

загальними цілями розвитку;

— фундамент громадянського суспільства;

— всеохоплюючий інструмент досягнення еконо!

мічних, соціальних цілей.

Саме у ході формування соціальної згуртованості

досягається консолідація в суспільстві, людина відчу!

ває солідарність і свою належність до соціуму [23, с.

11—19].

Соціальна згуртованість у контексті політики Євро!

пейського Союзу — це насамперед пріоритетна мета;

мірило політики; засіб економічного розвитку здатний

забезпечувати благополуччя всіх членів суспільства,

зменшувати диспропорції в розвитку суспільства, уни!

кати маргіналізації людей [24, с. 37—42].

На практиці консолідоване суспільство неможливе

без загальної мети, спільного інтересу, єдності дій, тоб!

то соціальна консолідація в державі являє собою об'єд!

нання громадян країни виходячи із ментальної та

ціннісної згоди з приводу розуміння назрілих загально!

значущих проблем та їх рішень.

При цьому слід ураховувати, що процес консолідації

суспільства може мати різні ідеологічні та соціально!

політичні мотиви від образів зовнішнього або внутріш!

нього ворога, протестного руху до єдності в загально!

національній ідеї.

Суспільство і особистість неподільно пов'язані один

з одним. Разом вони проходять творчий історичний про!

цес становлення і прагнуть зберегти в практичному зас!

тосуванні кращі традиції минулого. Оскільки держава

передусім є організацією, то її невід'ємним завданням

є стимулювання й регулювання спільності громадян,

виховування почуття солідарності в ім'я об'єднання су!

спільства і країни.

Словник лінгвістичних термінів визначає національ!

ну консолідацію як історичний процес формування й

розвитку нації, передумовою якої служить наявність

етнічної і мовної основи, території, культурних, побу!

тових та інших зв'язків [25].

Отже, на наш погляд, поняття національної консо!

лідації охоплює консолідацію політичну та соціальну.

Консолідація національна — це макрорівень соціальних

процесів консолідації, тобто, консолідація національна

— це компліментарність (інтеграція) різних соціальних

груп, етносів у державі, що становлять єдиний цілісний

соціальний організм і захищені громадянськими права!

ми та політичною свободою. Національна консолідація

не обов'язково розуміється як одностайність, але слугує

передумовою запобігання соціальних конфліктів.

Консолідація політична — це об'єднання зусиль

державних структур, політичних, громадських органі!

зацій та єднання громадян з приводу довгострокових

стратегій розвитку держави та їх реалізації.

Розрізняють міжетнічну та етнічну консолідацію як

внутрішню згуртованість самостійних етносів і єднання

їх у групу в складі етнічної спільноти. Така консолідація

відбувається на культурному підгрунті за сприянням

споріднених мов.

О. Антонюк виокремлює консолідацію етнічну,

міжетнічну та внутрішньоетнічну. Консолідація етнічна

— це вид об'єднувальних етнічних процесів. Міжетніч!

на консолідація — злиття кількох близьких за мовою

та культурою раніше самостійних етносів у нове збіль!

шене етнічне утворення; внутрішньоетнічна консоліда!

ція — соціальне згуртування всередині етнічної спільно!

ти в умовах нивілюванню розбіжності в рамках присутніх

груп [26, с. 404].

Такі поняття, як "консолідація політична","консолі!

дація національна", "консолідація етнічна" фактично

сконцентрували та кодифікували весь досвід організації

соціуму, взаємозв'язків його структур. Тому серед нау!

ковців останнім часом значного поширення набув по!

шук можливостей удосконалення системи державного

управління, спираючись на ці різновиди консолідації

суспільства.

Підсумовуючи результати проведеного досліджен!

ня багатогранного поняття "консолідація" слід зазна!

чити, що в діапазоні його різновидів науковці розрізня!

ють ще такі види: територіальну, суспільну, політично!

го режиму, демократичну, ціннісну, влади, еліти, громад!

ську, ситуативну (фрагментарну) консолідацію (К. Жу!

ков, Г. Луцишин, О. Новакова, Л. Приймак, Є. Риженко,

М. Степико, Дж. Хіглі та ін.).

ВИСНОВКИ
1. Сучасні вітчизняні дослідники розглядають кон!

солідацію як багатопланове та складне поняття, усві!

домлюють його як процес (дію) й водночас як і резуль!

тат дії. Сутність консолідації полягає в тому, що консо!

лідація: поширює ідею; має циклічний характер; ство!

рює умови для зміцнення позицій суверенітету та неза!

лежності в державі; виступає чинником систематизації

законодавства та системи управління; активізує вдос!

коналення організаційних форм та комунікації в системі

відносин "суспільство — нація — держава" тощо.

2. У державі феномен консолідації як процес

відіграє значну роль у втіленні довгострокових об'єднав!

чих процесів серед груп, спільнот, компаній, інституцій,
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влади та держави. Завдяки йому відбувається спільна

діяльність органів влади та інституційних структур гро!

мадянського суспільства, а впорядкованість і стабільність

у країні набуває системного та правового статусу.

3. У сучасному науковому лексиконі в процесі до!

слідження зазначеної проблематики широкого вжитку

набули такі терміни, як "консолідація", "солідарність",

"соборність". Риторика моралі, взаємних почуттів та

ціннісних орієнтацій присутня прямо чи опосередковано

в усіх трьох цих поняттях. Проте саме консолідація сусп!

ільства виступає запорукою єдності державного органі!

зму, спроможна виконувати державотворче завдання

зберегти та примножити ідеї соборності й державотво!

рення, зменшити дисбаланс суспільних інтересів.

4. Аналіз наукової літератури дав змогу виокреми!

ти такі основні види консолідації: національну, політич!

ну, соціальну, етнічну, територіальну, суспільну, політич!

ного режиму, демократичну, ціннісну, влади, еліти, гро!

мадську, ситуативну (фрагментарну).

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
На сьогодні ще малодослідженим та недостатньо си!

стематизованим на теоретичному рівні залишається кла!

сифікація видів консолідації суспільства, що і є, на нашу

думку, перспективним напрямом подальших досліджень.
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OF ADMINISTRATIVE SERVICES

У статті досліджено європейський досвід удосконалення системи надання адміністративних
послуг, законодавство, яке забезпечує надання адміністративних послуг та визначено перс�
пективи запровадження для України. Показано значення контролю якості даних послуг для
забезпечення високого рівня надання таких послуг. Автор показав, як країни Європейського
Союзу створили умови для розвитку ефективного державного управління у контексті взаємодії
"влада — населення". Аналізуються також окремі механізми державно�правового забезпечен�
ня системи надання адміністративних послуг у країнах ЄС, визначається їх соціально�економ�
ічний ефект. Показано необхідність запозичення ефективного досвіду країн Європейського
Союзу при удосконаленні української системи державного управління у контексті зовнішньої
політики євроінтеграції та підвищення стандартів якості соціальної політики. Основним зав�
данням реформування тут визначено розробку та впровадження механізмів моніторингу якості
надання адміністративних послуг.

In this article analysis european experience for improvement of the system for provision of
administrative services, administrative legislation for provision of services and prospects of
administering a for Ukraine. Displaying importance of data quality control services required to
implement the high quality provision of services. The authors show How the country European Union
gave the terms for state�owned development quality management in context of interaction "power
— population". Also mechanisms analysis separate state�legal system provision provision
administrative services in developing countries of the EU, is determined by socio�economic effect.
Shown need borrowing effect countries experience European Union for improvement in the state�
owned Ukrainian management system for external policy in the context and European Integration
and increase quality standard social policy. Primary tasks reforming development and here there
are mechanisms Introduction monitoring quality provision of the administrative services.
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Дана політика має достатньо різноманітний характер,

проте ключове значення у державному управлінні

соціального забезпечення населення відіграє надання

адміністративних послуг державними виконавчими адмі!

ністраціями, котрі на територіальному рівні забезпечу!

ють комунікацію держави і населення. З остаточним

утвердженням в Україні курсу на євроінтеграцію необ!
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хідним завданням української влади виступає залучен!

ня ефективних моделей надання адміністративних по!

слуг у системі державного управління у країнах Євро!

пейського союзу. У той же час наукової актуальності

набуває пошук ефективних практик реалізації системи

надання адміністративних послуг з метою розробки на!

прямів підвищення ефективності функціонування дано!

го елементу державного управління в Україні.

Стан наукової розробки проблеми та виділення не!

вирішених завдань. Останнім часом дослідження про!

блем надання адміністративних послуг відбувається у

царині наук державного управління та адміністративно!

го права. Серед останніх досліджень слід згадати ро!

боти І.І. Беца, Т.О. Буренко, В.О. Галам, В.В. Гордєєва,

В.Б. Градового, В.М. Завгородньої, М.І. Лахижа, Г.М. Пи!

саренко, О.П. Скорохода, О.І. Черчатого, Л.А. Шере!

метьевої та інших. Вчені заглиблювались у проблеми

функціонування системи надання адміністративних по!

слуг у країнах ЄС, проте недостатньо уваги було при!

ділено залученню механізмів стимулювання підвищен!

ня якості надання адміністративних послуг в українські

реалії державного управління.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою даної статті виступає характеристика євро!

пейського досвіду системи надання адміністративних

послуг, розгляд інструментів його удосконалення. Зав!

данням статті є формулювання рекомендацій щодо на!

прямів удосконалення вітчизняної системи надання ад!

міністративних послуг на сучасному етапі державотво!

рення.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
У країнах Європейського Союзу, де відкритість,

прозорість і підзвітність є обов'язковими умовами ро!

боти державних інститутів, уже створена відповідна

нормативно!правова база, розроблені концепції та про!

грами забезпечення стандартів якості таких послуг. Як

констатують В.В. Гордєєв та В.Б. Градовий, в Україні

стан реалізації адміністративної реформи навіть не

відповідає вимогам, що містяться в Концепції адмініст!

ративної реформи в Україні [1, с. 66].

Сектор послуг є настільки важливим в Європейсь!

кому Союзі, що їх належне забезпечення регулюється

первинним і вторинним законодавством, зокрема ста!

тями Договору про заснування Європейського Союзу

та Договору про функціонування Європейського Союзу,

окремого Протоколу до нього, а також кількома Дирек!

тивами, прецедентним правом, Хартією засадничих прав

Європейського Союзу. Зокрема Договір про функціо!

нування Європейського Союзу підкреслює важливість

послуг, що забезпечують загальні потреби людини. У

ст. 14 Договору чітко говориться, що Рада та Парламент

встановлюють правові принципи щодо надання держав!

них послуг. Ці принципи повинні визначатися шляхом

звичайної законодавчої процедури, що в Європейсько!

му Союзі означає надання пропозиції Європейською

Комісією, її ухвалення Радою та Парламентом [Договір]

[2].

Протокол № 26 Договору створює прозору, надійну

і міцну основу для надання широкого спектру послуг,

що становлять загальносуспільний інтерес включно з

економічними та неекономічними послугами. У прото!

колі № 26 зазначається, що Договір про Європейський

Союз та Договір про функціонування Європейського

Союзу жодним чином не порушують компетенції дер!

жав!членів уповноважувати третіх осіб надавати та

організувати послуги неекономічного характеру, що

забезпечують загальні потреби [3].

На додаток до існуючих чотирьох свобод, що регу!

люються Договором про функціонування Європейсько!

го Союзу, Європейський Союз забезпечує свободу на!

дання послуг з вищезазначеною директивою про послу!

ги Європейського Парламенту і Ради 2006/123 [4], низ!

кою рішень Суду ЄС, Хартією основних прав та іншими

актами вторинного законодавства.

Так, ст. 49 (1) Договору наголошує, що скасовують!

ся будь!які обмеження на вільне надання послуг у ме!

жах Союзу стосовно громадян держав!членів, які ко!

ристуються своїм правом на заснування та підприєм!

ницьку діяльність в іншій державі!члені, ніж та, грома!

дянину якої надаються послуги. Ст. 50 (1) Договору виз!

начає поняття послуг, що їх зазвичай надають за вина!

городу, тією мірою, якою вони не підпадають під дію

положень про свободу руху товарів, капіталу та осіб. У

ст. 50 (2) Договору наводяться види діяльності, які на!

лежать до послуг, зокрема: діяльність промислового,

комерційного характеру, реміснича та професійна

діяльність. Послуги, зазвичай, надаються на платній

основі, але в окремих випадках можуть надаватися без!

коштовно. В основному надання послуг означає

діяльність, яка приносить прибуток або іншу користь

взамін і оплачується, як правило, з приватних джерел,

хоча необов'язково особою, яка замовляє послугу. На!

приклад, навчання в закладах освіти, що фінансується

в основному державою, не є послугою згідно з норма!

ми Договору про функціонування Європейського Со!

юзу, а от медичне страхування згідно із законодавством

держави, в якій ця послуга була надана, вважається по!

слугою [2].

Необхідною умовою для того, щоб обмін послуга!

ми підпав під юрисдикцію Союзу, є існування факту пе!

ретину кордону держави!члена Європейського Союзу.

Спільна політика щодо юридичного регулювання окре!

мих секторів сфери послуг здійснюється на основі ок!

ремих нормативних актів. Серед них: шість директив

(2002/77/ЄС, 2002/58/ЄС, 2002/22/ЄС, 2002/21/

ЄС, 2002/20/ЄС, 2002/19/ЄС) та одне рішення щодо

сфери телекомунікацій; Директива щодо електроенергії

(2003/54/ЄС), Газова директива (2003/55/ЄС), По!

штова директива (97/67/ЄС), Біла книга щодо послуг

загальних економічних інтересів (СОМ (2004)374), По!

відомлення Комісії щодо державно!приватного парт!

нерства, Біла книга "Європейська транспортна політи!

ка до 2010 р.: час приймати рішення" [4].

Значну роль у регулюванні сфери послуг відіграв

Суд ЄС, який кілька разів виносив рішення по послугах

загальноекономічного інтересу. Рішення Суду ЄС забез!

печують основу для визначення загальноекономічного

інтересу на національному рівні. Однак кожне рішення

досягається на індивідуальній основі, з урахуванням

умов і національних особливостей держав!членів. Знач!

не місце в галузі послуг, що становлять спільний інте!

рес, відіграло рішення Суду ЄС від 24 липня 2003 р. у
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справі С!280/00 Альтмарк Транс, яке встановлює чо!

тири сукупні умови, що визначають надання державних

компенсацій за послуги як недержавну допомогу [5].

Дослідники констатують, що існує кілька правових

інструментів Європейського Союзу у сфері надання та

регулювання державних послуг: Договір про функціо!

нування ЄС через звичайні законодавчі процедури, Про!

токоли, що зазначають принципи та механізми для за!

безпечення застосування послуг, директиви, рішення

Суду ЄС, а також Хартія засадничих прав, в якій ство!

рені чіткі правові принципи, що гарантують доступ до

послуг загальноекономічного інтересу як основополож!

ного права. Ст. 14 Договору про функціонування ЄС та

Протокол № 26 "Послуги" Договору висуває до надна!

ціональних органів та держав!членів три основні вимо!

ги: забезпечення високого рівня якості послуг, їх без!

пеки та доступності, однакового ставлення та пропагу!

вання загального доступу і прав споживачів [2].

Відповідно до ст. 41 Хартії основоположних прав

Європейського Союзу (проголошена на Саміті в Ніцці у

грудні 2000 р., набула обов'язковості разом з Лісабонсь!

ким договором у грудні 2009 р.) [6] кожна особа має

право на належне управління, тобто на те, щоб устано!

ви, органи, служби та агенції Союзу розглядали її спра!

ву неупереджено, справедливо та протягом розумного

строку. Це право охоплює, по!перше, право на те, що

особу заслухають, перш ніж вживати до неї будь!які

індивідуальні заходи, по друге, — право кожного на

доступ до своєї особової справи з дотриманням закон!

них інтересів конфіденційності, професійної та комер!

ційної таємниці, по!третє — обов'язок адміністрації

обгрунтовувати свої рішення. Крім того, згідно зі ст. 43

Хартії кожен громадянин Союзу, кожна фізична або

юридична особа, яка проживає або має юридичну ад!

ресу на території держави!члена, має право звертатися

до Європейського Омбудсмена у випадках неналежно!

го управління в діяльності установ, органів, служб або

агенцій Союзу, за винятком Суду ЄС під час виконання

ним своїх судових функцій [7].

Задля найбільш ефективного впровадження в жит!

тя зазначених положень 6 вересня 2001 р. Європейсь!

кий Парламент схвалив резолюцію про затвердження

Європейського кодексу належної адміністративної по!

ведінки [8] (далі — Кодекс). Зазначений документ, ух!

валений з певними змінами на основі проекту Омбудс!

мана ЄС, хоча і не є формально обов'язковим, проте

користується значною повагою і авторитетом. Він спра!

вив значний вплив на законодавство і практику публіч!

ної служби в країнах ЄС [9], а також став основою прий!

няття етичних кодексів поведінки службовців окремих

інституцій Союзу, зокрема Європейської Комісії [10].

Крім того, порушення будь!якого з його положень служ!

бовцем чи установою на підставі ст. 43 Хартії і ст. 26

Кодексу може стати предметом скарги до Омбудсмана

ЄС. У свою чергу, виявлення Омбудсманом відповідно

до абз. 2 ч. 1 ст. 228 Договору про функціонування Євро!

пейського Союзу [11] фактів незадовільного управлін!

ня тягне за собою подальший розгляд питання устано!

вами, службами, органами або агенціями ЄС, а також

Європейським Парламентом і може спричинити суттєві

несприятливі наслідки як для інституцій Союзу, так і для

конкретних службовців. Як констатує В.М. Завгородня,

Кодекс, встановлюючи принципи і стандарти поведін!

ки, з одного боку, є орієнтиром для європейських інсти!

туцій і службовців у відносинах з громадянами та юри!

дичними особами. З іншого — закріплені у ньому поло!

ження є важливим інструментом для Омбудсмана у

здійсненні його правозахисних функцій. Крім того, Ко!

декс має значення і для громадян та юридичних осіб,

оскільки більш детально, ніж Хартія основоположних

прав Європейського Союзу, розкриває право на належ!

не управління [2].

Отже, основні принципи надання адміністративних

послуг у країнах ЄС лягли у основу законодавчого кар!

касу взаємодії органів місцевої влади та населення й

забезпечили вектори відносин у сфері надання таких

послуг, які мають специфічні правові форми діяльності

місцевої влади.

Однією з правових форм діяльності органів місце!

вої влади [12, с. 151] є їхня співпраця щодо надання

адміністративних послуг місцевому населенню. Річ у тім,

що в застосуванні концепції співпраці органів місцевої

влади в інших країнах враховується один із поширених

принципів державної політики, а саме: орієнтація органів

влади на потреби місцевої громади через надання якіс!

них послуг [13].

Держава, зі свого боку, постає партнером і гаран!

том сприятливого середовища для реалізації співпраці

органів місцевої влади: створює сталу правову базу,

виділяє кошти на програми партнерства та співпраці,

надає податкові пільги та технічну допомогу для ство!

рення проектів співпраці та ін. Наприклад, у Франції

після ухвалення парламентом закону, за якими органи

місцевої влади отримали більшу самостійність, як на!

слідок, було прийнято положення про співпрацю органів

влади та збільшилася частота випадків такої співпраці

для вдосконалення процедури надання послуг місцево!

му населенню [14, с. 38].

Для створення ефективних умов співпраці між орга!

нами місцевої влади укладаються угоди про співпрацю,

де основними елементами є: мета, обов'язки та відпо!

відальність партнерів, правила діяльності органів упра!

вління, фінансові процедури, умови прийняття нових

партнерів (у спосіб добровільного членства), арбітраж,

нагляд, порядок змін до угоди тощо. За умовами такої

угоди органи місцевої влади мають законне право прий!

мати власні рішення, які стосуються змісту угоди про

співпрацю, а також обов'язково несуть відповідальність

за адміністративні, операційні та фінансові аспекти на!

дання послуг місцевому населенню. Також серед основ!

них положень, що містяться в угоді про співпрацю, обо!

в'язково зазначається механізм контролю та оцінюван!

ня. Мова йде про юридичний і фінансовий контроль за

змістом угоди, що його проводять як державні органи,

так і створені асоціації органів місцевої влади [15]. Що

стосується фінансового аспекту, то плата за послуги

може стягуватися безпосередньо з громадян за отри!

мання дозволів, ліцензій та інших документів, а також

за рахунок внесків із бюджетів місцевих громад!учас!

ниць, що зазначається угодами про співпрацю [16, с.

88—89].

В європейських країнах одним із головних напрямів

співпраці між органами місцевої влади є створення

"універсамів послуг", які передбачають надання адмі!
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ністративних послуг завдяки розробленим у Європі нор!

мам функціональних груп послуг, що спрямовані на

сферу послуг для громадян [17, с. 77].

Для реалізації такої моделі надання адміністратив!

них послуг у Європі відбувається запровадження різних

видів "універсамів послуг". Це — "спільні бюро" з на!

дання адміністративних послуг; "єдині вікна" (Service

New Brunswick), які надають більше 90% адміністратив!

них послуг місцевого рівня під одним дахом; "кіоски із

самообслуговування", де особа може самостійно

віднайти повну інформацію, що стосується надання тієї

чи тієї послуги. Також поширеною є практика запровад!

ження "інформаційних бюро" [18, с. 32], які надають всю

необхідну інформацію громадянам по телефону про

послуги (від визначення органу, який надає послугу, до

вартості отриманої послуги) [13].

Аналізуючи досвід європейських країн щодо зако!

нодавчого унормування процесу надання адміністратив!

них послуг населенню органами місцевого самовряду!

вання, О.П. Скороход констатує, що у більшості з цих

країн ефективно діють кодифіковані акти, присвячені

детальній регламентації процедур діяльності органів

місцевої влади в частині їх взаємовідносин з фізичними

та юридичними особами. Зокрема у Естонії існують за!

кони про адміністративну процедуру, в Австрійській

Республіці — Загальний закон про адміністративну про!

цедуру, в Польщі — Кодекс адміністративного провад!

ження [19, с. 43].

Характерною рисою для нових країн!членів Євро!

пейського Союзу таких, як Латвія, Польща, Чехія, Угор!

щина є положення законів "Про місцеві органи влади",

в яких передбачено, що органи місцевого самовряду!

вання здатні самостійно вирішувати питання місцевого

значення, зокрема — питання задоволення потреб на!

селення шляхом організації та фінансування муніци!

пальних послуг. Відповідно до Закону Латвії "Про

місцеві органи влади" одна з головних функцій муніци!

палітетів полягає у тому, щоб організовувати надання

якісних муніципальних послуг населенню. Насамперед

йдеться про водозабезпечення і утримання каналіза!

ційної мережі, опалення, збір і вивіз сміття тощо [20, с.

164]. У Польщі муніципалітети задовольняють потреби

місцевого населення через надання окремих послуг на

місцевому рівні (транспортне обслуговування, вивіз

сміття тощо) або укладають угоди щодо надання цих

послуг з приватними підрядниками. Характерною особ!

ливістю законодавства європейських країн є розмежу!

вання муніципальних послуг за критеріями: обов'язкові

/ не обов'язкові [19, с. 43].

ВИСНОВКИ
Таким чином, необхідно зазначити, що у значній

кількості країн ЄС та у Великій Британії адміністративні

послуги надаються в основному органами місцевого

самоврядування. У той же час ключовим механізмом

стимулювання підвищення якості надання адміністра!

тивних послуг населенню виступає диверсифікована

система незалежної оцінки якості таких послуг, що не!

обхідно впровадити й в Україні. Необхідність упровад!

ження громадського контролю над якістю надання ад!

міністративних послуг в Україні зумовлена у першу чер!

гу існуючими застарілими підходами представників ви!

конавчої влади щодо потреб населення, а також необ!

хідністю контролю якості роботи суб'єктів надання

адміністративних послуг платниками податків як основ!

ними споживачами таких послуг. Тому перспективою по!

дальших досліджень виступає пошук напрямів зміни

парадигми відносин "влада — населення" у контексті

євроінтеграції зумовлює постійний моніторинг якості

надання адміністративних послуг як основний стимул

модернізації даного важливого механізму державного

управління у сучасних умовах державотворення в

Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Актуальність проблеми державного управління за!

хистом прав споживачів визначається важливістю до!

тримання прав громадян України у цій царині. Це без!

посередньо передбачено вимогами Конституції нашої

УДК 351.824.5

В. В. Толстоног,
аспірант, кафедри державного менеджменту,
Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ
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GOVERNMENT POLICY IN THE FIELD OF CONSUMER PROTECTION
AND ITS RELATIONSHIP WITH NATIONAL CONSUMER POLICY

Державна політика у сфері захисту прав споживачів в Україні має на меті, передусім, реаліза�
цію одного з основних прав та свобод українських громадян. Водночас, ця політика не може роз�
глядатися відокремлено від державної політики. Поняття державної споживчої політики розгля�
дається, як складна система цілеспрямованого організаційно�регулюючого впливу державних
органів усіх гілок державної влади та державних посадових осіб на соціальні процеси, суспільні
відносини, діяльність державних інститутів, підприємств, громадських організацій, поведінку
окремих громадян із загальною метою забезпечення розвитку споживчого ринку в інтересах гро�
мадян та водночас в інтересах усього суспільства. Державна споживча політика та політика у
сфері захисту прав споживачів досить тісно взаємопов'язані. Проте їх відносини не визначають�
ся відносинами цілого та частини. Стаття спрямована на аналіз взаємозв'язків між зазначеними
поняттями.

Government policy in the field of consumer protection in Ukraine seeks, above all, the realization
of one of the fundamental rights and freedoms of Ukrainian citizens. However, this policy can't be
seen in isolation from public policy. The concept of government policy consumer policy is seen as a
complex system of purposeful organizational and regulatory impact of all branches of state
government agencies and public officials in social processes, public relations activities of public
institutions, businesses, NGOs, the behavior of individuals with a common purpose of providing the
consumer market in the interests of citizens and at the same time in the public interest. State
consumer policy and the protection of consumer rights is closely related. However, their relationship
does not define a relationship and parts. The article aims to analyze the relationships between these
concepts.

Ключові слова: права споживачів, захист прав споживачів, державна політика у сфері захисту прав

споживачі, державна споживча політика.

Key words: consumer protection, consumer rights, public policy in the field of consumer protection, consumer

public policy.

держави. У статті 42 Основного Закону України прямо

вказується: "Держава захищає права споживачів,

здійснює контроль за якістю та безпечністю продукції

та усіх видів послуг і робіт…" [1].

Слід зазначити, що державна політика захисту прав

споживачів політика не може розглядатися відокрем!

лено від державної споживчої політики. Ці сфери дер!

жавної політики досить взаємопов'язані. Проте їх відно!
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сини не визначаються відносинами цілого та частини.

З'ясування характеру цих зв'язків дозволить ефектив!

ніше координувати політику у цих царинах, що, у свою

чергу, сприятимеме дотриманню конституційних прав

громадян України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблеми державного захисту прав споживачів в

Україні в останні роки активно розроблялися представ!

никами науки державного управління, правничих наук,

економістами. У числі найактивніших фахівців, що пра!

цюють у цьому напрямі слід назвати: І. Дудлу [2], О. Звє!

рєву [3], О. Крупника [4], A. Мазаракі [5], Л. Ніколаєву

[5], Г. Осетинську [6], Є. Ромата [7], О. Язвінську [5; 8]

та ін.

Проблеми формування споживчої політики дослід!

жуються у працях таких вчених і спеціалістів, як С. Ду!

бенко [9], О. Звєрєва [3], Ю. Мітяєва [10], В. Мужайло

[11], О. Овчарук [9], Н. Протасова [9], К. Максименко

[9], Є. Ромат [7], О. Слободянюк [11] та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою цієї статті є визначення характеру взаємові!

дносин між державною споживчою політикою та дер!

жавною політикою у сфері захисту прав споживачів.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Насьогодні існує декілька основних підходів до виз!

наченння сутності споживчої державної політики.

Так, українська вчена О.В. Звєрєва у визначенні дер!

жавної політики у споживчій сфері акцентує увагу на її

основних цілях та на важливість законодавчого забез!

печення: "Споживча політика — це політика держави,

спрямована на створення сприятливих умов для наси!

чення споживчого ринку якісними та безпечними това!

рами (роботами, послугами) і підвищення рівня захисту

здоров'я й безпеки споживачів, а також удосконалення

законодавства про захист прав споживачів" [3, с. 5].

Звертає на себе увагу комплексний підхід автора до

проблеми та акцент на взаємозв'язку спживчої політи!

ки держави із проблемою захисту здоров'я й безпеки

споживачів.

Автори книги "Держава і споживач" дають таке виз!

начення: "Суттю державної споживчої політики є забез!

печення високого правового рівня захисту саме з боку

держави, реалізації їхніх прав на безпеку, поінформо!

ваність, вибір, відшкодування збитків, здійснення кон!

тролю за якістю та безпекою продукції (робіт, послуг),

сприяння діяльності громадських організацій спожи!

вачів" [12, с. 10]. Треба відмітити дещо завузький підхід

до цієї проблеми, що обмежується правовим регулю!

ванням та сприянням діяльності громадських органі!

зацій.

Російська дослідниця цієї наукової проблеми

Ю.В. Митяєва вважає, що: "Споживча політика — це

процес діяльності системи суспільних, державних і му!

ніципальних інститутів, спрямований на захист законних

прав та інтересів споживача, формування активної гро!

мадянської позиції особистості в сфері споживання,

розвиток споживчої культури населення, вдосконален!

ня споживчого законодавства, в умовах традицій гро!

мадянського суспільства, що зароджуються, та станов!

лення правової демократичної держави" [10, с. 17]. Як

бачимо, авторка розглядає споживчу політику як інтег!

ровану діяльність органів державної влади, місцевого

самоврядування та громадських організацій споживачів.

Віддаючи належне цьому комплексному системному

підходу, значимо певний брак чіткості у цьому визна!

ченні.

На офіційному сайті центрального органу виконав!

чої влади, що опікується реалізацією споживчої пол!

ітики в Україні, — Держспоживінспекції України — у

визначенні наголошується на основних цілях політики:

"Споживча політика — створення сприятливих умов

для насичення споживчого ринку якісними та безпеч!

ними товарами (роботами, послугами), підвищення

рівня захисту здоров'я та безпеки споживачів, удос!

коналення законодавства України з захисту прав спо!

живачів, його адаптація до законодавства ЄС" [13].

Зауважимо, у визначенні споживчої політики йдеться

не тільки про захист споживачів від неякісних небез!

печних товарів. Ця важлива проблема теж зазначаєть!

ся. Але питанням захисту прав споживачів передує по!

ложення про необхідність насичення ринку якісними

товарами. На наш погляд, це вказує на високе значен!

ня розвитку споживчого ринку для реалізації захисту

прав споживачів. Важливим є також акцент на визна!

ченні важливості реалізації споживчої політики Украї!

ни в умовах євроінтеграції.

Українські вчені В.Д. Мужайло і О.О. Слободянюк у

визначенні споживчої політики акцентують увагу на не!

обхідності формування відповідної атмосфери та пра!

вил поведінки учасників споживчого процесу: "Держав!

на політика у сфері захисту прав споживачів є безпосе!

редньою реалізацією однієї з традиційних функцій дер!

жави у ринковій економіці — створення правової бази

та суспільної атмосфери. У цьому зв'язку перед держа!

вою та інститутами, за посередництвом яких реалізуєть!

ся політика у сфері захисту прав споживачів, постає зав!

дання формування у виробників правил поведінки у

відносинах із споживачами, а у споживачів — усвідом!

лення того, що вони можуть і мають захищати свої пра!

ва" [11, с. 265]. Як бачимо, вказані автори теж визнача!

ють пріоритет споживчої політики держави, ефективна

реалізація якої створює об'єктивні умови для дотриман!

ня прав споживачів у державі.

 Комплексне поняття державного управління у спо!

живчій сфері надає український учений Є.В. Ромат. Він

зауважує: "Це складна система цілеспрямованого орга!

нізаційно!регулюючого впливу державних органів усіх

гілок державної влади та державних посадових осіб на

соціальні процеси, суспільні відносини, діяльність дер!

жавних інститутів, підприємств, громадських органі!

зацій, поведінку окремих громадян із загальною метою

забезпечення розвитку споживчого ринку в інтересах

громадян та водночас в інтересах усього суспільства.

Пріоритетом функціонування системи державного уп!

равління у споживчій сфері є реалізація конституційних

прав споживачів на безпеку та якість споживання" [7, с.

22].
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Даний підхід дозволяє Є.В. Ромату в подальшому

викладенні дійти такого висновку: "… споживча політи!

ка — це цілеспрямована та системна діяльність органів

державного управління, яка має на меті ефективне ре!

гулювання суспільно важливих питань у сфері спожи!

вання в інтересах кожного зі споживачів та водночас в

інтересах усього суспільства, забезпечуючи при цьому

дотримання прав споживачів за допомогою правових,

адміністративних та економічних інструментів держав!

ного впливу з широким залученням громадськості та

індивідуальної ініціативи споживачів" [7, с. 34]. Як ба!

чимо, у визначенні є посилання на цілі реалізації спо!

живчої політики держави, посилання на основні інстру!

менти досягнення цих цілей. Автор акцентує увагу на той

факт, що реалізація державної споживчої політики має

у якості пріоритету дотримання прав споживачів. За!

значимо також, що процитоване положення містить од!

ночасно визначення принципів споживчої державної

политики

Як показує аналіз наявних літературних наукових

джерел, цілі державної політики у сфері споживання

складають розгалужену ієрархічну систему, що може

бути описана моделлю "дерева цілей".

Так, цілі "надійний захист прав споживачів та ефек!

тивне регулювання суспільно важливих питань спожи!

вання" можуть бути "розкладені" на велику кількість

підпорядкованих цілей, які, у свою чергу, реалізуються

через досягнення інших цілей, що в аналізованфй

ієрархічній системі стоять на щабель нижче. Серед най!

важливіших функцій державної споживчої політики

можна виділити такі:

1. Сприяння з боку держави насиченню споживчо!

го ринку якісною та безпечною продукцією.

2. Удосконалення нормативно!правової бази у

сфері дотримання інтересів споживачів.

3. Забезпечення ефективної співпраці органів вико!

навчої влади, органів місцевого самоврядування та гро!

мадських організацій споживачів.

 4. Розвиток наукових досліджень у сфері захисту

прав споживачів.

 5. Здійснення заходів щодо підвищення рівня

інформаційного забезпечення органів виконавчої вла!

ди щодо захисту прав споживачів.

6. Створення умов для поширення серед населення

знань законодавства про захист прав споживачів та

інформування про кращу світову практику.

7. Постійне вдосконалювання системи метрологіч!

ного контролю в державі тощо.

Означені цілі загальнонаціональної споживчої по!

літики були закріплені у законодавчих актах та програ!

мах, які затверджені центральними органами виконав!

чої влади [14; 15 та ін.].

Виходячи з того, що споживча політика реалізуєть!

ся на різних рівнях державного управління, слід відміти!

ти, що на кожному з рівнів її цілі будуть віддзеркалюва!

ти специфіку цього рівня. Так, природно, що цілі націо!

нальної споживчої політики відрізняються від цілей по!

літики на регіональному рівні. Водночас програми

органів місцевого самоврядування мають спиратися на

положення програм загальнонаціональних.

Визначення основних напрямів споживчої політи!

ки дозволяє й надалі конкретизувати їх у відповідних

програмах заходів і визначати пріоритетні напрями

діяльності в цій сфері. Подібним прикладом конкрети!

зації напрямів діяльності може виступити "Державна

цільова програма захисту прав споживачів", що була

затверджена Кабінетом Міністрів України [9]. Слід за!

уважити, що процитоване вище положення Державної

цільової програми захисту прав споживачів передба!

чає подальшу конкретизацію основних напрямів (так

само, як і цілей, що в ній зазначені), для формування

відповідних документів органами місцевого самовря!

дування. Це безпосередньо передбачено в самому

тексті Програми: "Одним із шляхів виконання Програ!

ми є розроблення в установленому порядку та вико!

нання регіональних програм захисту прав споживачів"

[там само].

Державна політика в Україні в галузі захисту

прав споживачів, як показує проведений нами

аналіз, спрямована на реалізацію таких основних

функцій:

1) формування системи законодавчого забезпечен!

ня захисту прав споживачів;

2) забезпечення суб'єктів споживчої політики відпо!

відними підзаконними нормативними актами, що доз!

волило б створити конкретні механізми практичної

реалізації її основних принципів;

3) розбудова системи та забезпечення ефективної

роботи системи органів виконавчої влади в напрямі за!

хисту прав споживачів;

4) створення системи стимулів для виробників та

продавців щодо дотимання прав споживачів. З іншо!

го боку, має бути сформована система санкцій, що

неминуче б використовувалася проти виробників не!

якісної та шкідливою для здоров'я споживачів про!

дукції;

5) підтримка громадських об'єднань, метою діяль!

ності яких є захист прав споживачів;

6) просвітницька робота серед споживачів;

7) дослідна діяльність у споживчій сфері;

8) формування високих етичних стандартів взаємо!

відносин суб'єктів, що функціонують у споживчій

сфері;

9) контроль реклами з метою забезпечення її доб!

росовісного, об'єктивного інформування споживачів

про рекламовані товари та ін.

Як бачимо, певні функції державної споживчої по!

літики та політики у сфері захисту прав споживачів або

досить близькі за цілями, або перетинаються, або зна!

ходяться у тісному взаємозв'язку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, аналіз взаємовідносин між поняттями дер!

жавної споживчої політики та політики держави у сфері

захисту прав споживачів дозволив дійти таких основ!

них висновків:

1. Державна споживча політика є за переліком цілей,

що досягаються, є поняттям ширшим, ніж державна

політика у сфері захисту прав споживачів.

2. Функції державної споживчої політики та політи!

ки у сфері захисту прав споживачів або досить близькі

за цілями, або перетинаються, або знаходяться у тісно!

му взаємозв'язку.
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3. Державна споживча політика виступає основою

для реалізації ефективної державної політики у сфері

захисту прав споживачів.

Подальше вивчення, аналіз і осмислення елементів

державної споживчої політики є передумовою успіш!

ного функціонування та розвитку усіх типів механізмів

державного управління захистом прав споживачів. По!

дальший авторський науковий пошук буде зосередже!

ний на аналізі подібних механізмів та обгрунтуванні

гіпотези необхідності формування інтегрованого ме!

ханізму державного управління захистом прав спожи!

вачів.
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Науково!публічне видання "Незалежна економі!

ка України", — автор Гайдуцький П.І. — яке вийшло

з друку в кінці 2014 року, є неординарною подією в

науковому співтоваристві та політикумі України. Не

кожен вчений!економіст наважиться об'єктивно та

неупереджено висловити власну думку не просто про

роки двох каденцій управління державою колишнім

Президентом України Л.Д. Кучмою, але й дати оцін!

ку розбудові економіки та держави, здійсненню еко!

номічних і соціальних реформ, впливу глобалізацій!

них зовнішніх чинників на розвиток України, на!

явність внутрішніх та зовнішніх загроз, перемог та

невдач у становленні України як суверенної незалеж!

ної держави.

Вважаємо, що головною перевагою першого

комплексного дослідження ролі другого Президен!

та України в модернізації українського суспільства

в складних умовах розвитку економіки 90!х років,

виходу з галопуючого економічного "піке" та посту!

пової стабілізації є коректний аналіз політичної, еко!

номічної, суспільної ситуації в країні на той час, на!

уковий та практичний погляд автора на події.

Вдало побудована структура науково!публічно!

го видання допомагає ознайомитися читачеві не

лише з біографією першої особи держави, а й розк!

риває характер та її внутрішню сутність, ціннісні ор!

ієнтири та переконання. На фоні становлення Л.Д.

Кучми як керівника величезного державного

підприємства, державного діяча та політика, автор

розглядає найважливіші, найболючіші проблеми ста!

новлення вітчизняної економіки, крок за кроком

критично аналізує залежність економіки від політи!

ки, вказує на основні фактори цієї залежності: на

визначальну роль енергетичної залежності економ!

іки, на залежність металургії від модернізації, на за!

лежність машинобудування від конкурентоспромож!

ності, на дисбаланси у зовнішній торгівлі, на фінан!

сову та боргову залежність економіки тощо.

І не просто вказує, а за допомогою статистичних

порівнянь, діаграм, рисунків переконливо доводить

до логічного висновку власні думки та об'єктивними

оцінює факти, якими солодкими чи гіркими вони б

не були.

Виклад запропонованого матеріалу вирізняєть!

ся з!поміж інших енциклопедичністю, чіткістю, ши!

роким діапазоном і повнотою досліджуваного мате!

ріалу, поліаспектним розглядом фундаментальних

економічних проблем, широким спектром статистич!

них матеріалів економічного та соціального розвит!

ку європейських країн, вдалими порівняннями, су!

часними прикладами розвитку економіки, що сприяє,

виходячи зі змісту наукового дослідження, форму!

ванню у читача комплексної оцінки побудови неза!

лежної економіки України.

Глибоке розуміння глибинних процесів розвит!

ку світової та вітчизняної економіки дозволяє оці!

нити місце України в глобальному середовищі, її не!

пересічної ролі в протистоянні східного та західно!

го векторів розвитку. Це підкріплюється високим те!

оретичним рівнем осмислення головних економічних

проблем, що стали на шляху незалежності України,

власних аналітичних досліджень у вирішені дискус!

ійних питань сучасного розвитку економіки, а уні!

кальний досвід впровадження теорії в практику ро!

боти на верхніх щаблях влади викликає у читачів не!

підробний інтерес.

Минуло понад 10 років як Леонід Данилович за!

лишив свою посаду. Проте, до цього часу у колі пе!

ресічних українців, працівників бюджетної сфери,

управлінців, державних службовців, науковців, пол!
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ітиків оцінка його діяльності неоднозначна. І це при!

родньо, адже більшість з них оцінювали її по висту!

пах на телебаченні, коротких зустрічах під час

відвідування підприємств, соціально!культурних зак!

ладів тощо. А цілісної картини вони не бачили.

П.І. Гайдуцький був, у багатьох випадках поруч,

спостерігав, аналізував, допомагав, доповідав, брав

безпосередню участь у вирішені повсякденних, час!

то невидимих і неординарних для стороннього ока

питань. Тому його оцінка роботи Президента Украї!

ни є найбільш достовірною, об'єктивною та не упе!

реджувальною.

Рецензувати таке важливе науково!публічне ви!

дання ми насмілилися лише з огляду на те, що обид!

ва знаємо автора не лише за його науковими дороб!

ками та публікаціями в пресі, а й за спостереження!

ми кар'єрного росту в різні періоди становлення не!

залежності України. Особисті контакти, відверті роз!

мови з ним про майбутню долю нашої держави

свідчать про його громадянську позицію, вболіван!

ня за долю і розквіт України як суверенної незалеж!

ної держави.

Заслуговує на увагу поданий у другому розділі

аналіз закономірностей та особливостей переходу

постсоціалістичних країн до ефективної системи гос!

подарювання, формування інституційних і економі!

чних передумов їх інтеграції до цивілізованого рин!

кового середовища країн з перехідною економікою,

взаємодії економічних реформ і незалежності. Роз!

глянемо лише деякі з них, а саме: ті, що входять до

низки наукових пошуків і спрямувань рецензентів.

З болем, автор книги пише про недоведену до

кінця земельну реформу. Затяжні структурні зміни

під час її проведення, незавершеність формування

сільськогосподарських підприємств різних форм

власності і господарювання в аграрному секторі еко!

номіки, недостатнє інвестування коштів у розвиток

села, ігнорування людського фактору в досягненні

позитивних кінцевих результатів, зменшення попиту

на робочу силу та вивільнення працівників  із

сільського господарства, не вирішення питань рин!

ку землі, земельної ренти, мінімального терміну

оренди землі, холдинізація, незадовільне фінансо!

ве обслуговування сільськогосподарського вироб!

ництва, обезземелення селян та інші питання потре!

бують впровадження дієвої державної аграрної пол!

ітики, спрямованої на розвиток сільських територій.

Заслуговують на увагу питання стану й перспек!

тив розвитку аграрної сфери та трудового потенціа!

лу сільського населення, дії механізму формування

соціально!виробничої системи зайнятості селян та

його обгрунтування,  наявності сучасних рис

сільського безробіття та їх наслідків, аналізу тіньо!

вої зайнятості сільського населення, теоретичних

засад і прикладних аспектів альтернативних видів

діяльності у сільській місцевості тощо.

Підтримуючи думки автора, можна доповнити їх

додатковими заходами врегулювання соціально!тру!

дових відносин на селі, насамперед: удосконалення

процесу інституціоналізації сільської економіки;

форм і методів державного управління зайнятістю

сільського населення; законодавчого врегулювання

відносин самозайнятості селян; легалізації тіньової

зайнятості мешканців села; подолання бідності та

підвищення доходів сільського населення; розвит!

ку соціальної інфраструктури.

Потребують вирішення проблеми розвитку

сільського туризму, серед яких відсутність реально!

го доступу до дешевих та пільгових кредитів, неста!

ча кваліфікованих кадрів, відсутність комплексного

навчання, консультування господарів — власників

садиб, низька якість інформаційно!рекламних мате!

ріалів щодо пропагування цього напряму діяльності

жителів села.

На часі — формування в сільській місцевості си!

стеми агросервісу, інфраструктури виробничого і

соціального призначення, підприємств переробки

сільськогосподарської продукції, власної торговель!

ної мережі сільськогосподарських підприємств.

Світовий та європейський досвід оказує, що нові

робочі місця у сільській місцевості створюються зав!

дяки удосконаленню структури зайнятості, зокрема

диверсифікації виробництва господарюючими суб!

'єктами, розвитку не аграрних видів діяльності тощо.

Тому необхідно внести істотні зміни до аграрної пол!

ітики, спрямувавши заходи державного регулюван!

ня аграрного сектору на: відновлення багатогалузе!

вого сільськогосподарського виробництва; відрод!

ження таких його трудомістких галузей як льонар!

ство,  хмелярство, тютюнництво, вирощування

лікарських трав, молочне скотарство, вівчарство

тощо; формування потужного сегмента органічного

сільського господарства; створення сприятливих

умов для розвитку сімейних фермерських госпо!

дарств,  інших форм малого підприємництва у

сільському господарстві шляхом залучення їх до си!

стеми субсидування аграрного сектору, відроджен!

ня трудомістких галузей, запровадження спеціаль!

них програм підтримки їхньої конкурентоспромож!

ності: мікрокредитування, розвитку партнерства і

кооперації, диверсифікації зайнятості та доходів

сімейних господарств тощо; розроблення і реаліза!

цію заходів щодо нарощування обсягів товарного

виробництва в особистих селянських господарствах

і заохочення їх до набуття статусу суб'єктів реаль!

ного сектору економіки — фермерських госпо!

дарств, фізичних осіб — підприємців тощо; удоско!

налити нормативно!правову базу, насамперед подат!

кове законодавство і організаційні процедури з ме!

тою надання преференцій суб'єктам господарюван!

ня, які реально працюють і створюють робочі місця

у сільській місцевості в поза аграрній сфері чи вико!

нують функції надання споживчих послуг сільсько!

му населенню.

Запропоновані рекомендації можуть використо!

вуватися в практичній діяльності органів місцевого

самоврядування та регіональних органів державної

виконавчої влади.

Імперативи формування соціальної політики, які

обрала Україна, спрямовані на побудову соціально ор!

ієнтованої ринкової економіки. Їх сутність чітко сфор!

мулював автор видання у ІІІ розділі "Соціальні рефор!

ми і добробут", в якому дослідив еволюцію "соціаль!

них пережитків капіталізму", окреслив можливі на!
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слідки соціальної нерівності в різних країнах світу та

Україні, вказав на вітчизняний досвід регулювання

соціальної нерівності, стан та перспективи впровад!

ження пенсійної реформи, становлення середнього

класу та соціальної відповідальності бізнесу.

На конкретних прикладах впровадження соціаль!

ної політики в Україні, європейських та інших краї!

нах світу. в книзі розкриваються позитивні та нега!

тивні наслідки непродуманих, економічно не збалан!

сованих, поспішних або повільних дій законодавчої

та виконавчої влади при її впроваджені.

Відомо, що в жовтні 1997 р. Указом Президента

України було затверджено Основні напрями соціаль!

ної політики на І997—2000 роки. Проте зазначені

ними заходи були не виконані, внаслідок чого соц!

іальна амортизація переходу до ринку, по суті, не

спрацювала. Однією з основних причин цього, на

наш погляд, є відірваність соціальної політики від її

економічного фундаменту як за цілями, так і за ос!

новними засобами впровадження.

З позицій сучасних науково!практичних підходів

соціальна політика розглядається як ізольований на!

прям державного регулювання, фактично не пов'я!

заний з іншими його складовими — структурною,

інвестиційною, податковою, грошовою політикою.

Це призводить до того, що навіть прийняті заходи

виявляються декларованими та мало результативни!

ми. Вони ще більше поглиблюють, а не усувають соц!

іально!економічні суперечності в суспільстві. Так

склалося, наприклад, з політикою субсидіювання

зайнятості на державних підприємствах, яка без

відповідної кореляції з напрямами інвестиційно!

структурної політики зумовила зростання прихова!

ного безробіття.

Зазначимо, що в Україні основна роль в досяг!

ненні цілей соціальної політики належить державі.

Проте її здійснення на стадії ринкових перетворень

ускладнюється поглибленням економічної та соц!

іальної кризи, занепадом соціальної сфери, різким

зниженням соціальних та матеріальних умов життя

населення.

Конституцією України визначено, що соціальна

держава — це держава, яка послідовно проводить

політику, спрямовану на захист прав людини. Метою

соціальної політики є створення умов для розвитку

та оптимального функціонування соціальних відно!

син, всебічного розкриття творчого потенціалу осо!

бистості, досягнення в суспільстві соціальної злаго!

ди, стабільності та соціальної цілісності.

Вона полягає у вирішенні суперечностей суспіль!

ного, соціального розвитку, які гальмують процес

формування соціально орієнтованої економіки, ста!

новлення середнього класу, соціальної мобільності,

утвердження дієвих механізмів соціального життє!

забезпечення людини як головного суб'єкта соціаль!

ного розвитку.

У зв'язку із цим завданням соціальної політики

має бути: забезпечення чіткого функціонування всієї

системи соціально!політичних інститутів, які є суб!

'єктами такої політики; здійснення координації уз!

годжувальної діяльності різних інститутів та еле!

ментів системи, спрямованості їх зусиль; формуван!

ня оптимального співвідношення та підтримання не!

обхідних пропорцій між ними; приведення до струн!

кої системи різноманітних дій усіх її учасників; спря!

мування різних форм, методів, засобів на одержан!

ня очікуваних результатів.

Головним завданням соціальної політики є досяг!

нення відповідності, адекватності цілеспрямованої

діяльності її суб'єктів вимогам об'єктивних законо!

мірностей суспільного прогресу, сучасній логіці роз!

витку цивілізації щодо створення належного соціаль!

ного буття.

На жаль, впроваджувані соціальні реформи не

усувають проблеми, пов'язані з соціальним захистом

населення, а зводяться до прийняття критичної

кількості законів щодо пільг багатьом категоріям

населення, про що пише автор. За нинішньої соціаль!

но!економічної ситуації найбільш прийнятним є по!

етапе скорочення та переведення на грошову адрес!

ну допомогу тих, хто її потребує.

Необхідними кроками в цьому контексті можуть

бути: введення мораторію на прийняття нормативно!

правових актів з надання соціальних пільг; відмова

від встановлення нових пільг для розширення кате!

горій громадян, яким вони надаються; скасування

найбільш одіозних пільг для представників владних

структур та правоохоронних органів; проведення

інвентарізації й аналізу всіх видів соціальних пільг і

на цій основі створення єдиного реєстру пільговиків,

визначення точної суми компенсації для кожної

пільги і в кожному регіоні; перегляд характеру пільг,

контингентів осіб, що мають право ними користува!

тися; радикальне зменшення кількості пільг, особ!

ливо за професійною ознакою, їх персоніфікація,

приведення у відповідність із фінансовим та майно!

вим станом особи.

Аналіз світового досвіду функціонування систе!

ми соціального захисту населення доводить, що його

результативність та ефективність досягаються шля!

хом надання адресної соціальної допомоги, яка

спрямовується на поетапне визначення пріоритетів

соціальної політики держави, диференціацію виплат

соціальної допомоги для різних верств населення,

конкретне адресне виокремлення категорій одержу!

вачів соціальної допомоги, доведення фінансових

ресурсів, що призначаються на соціальну допомогу,

до одержувачів у повному обсязі, визначення та роз!

межування повноважень різних рівнів бюджетної

системи щодо реалізації соціальних завдань та їх

відповідне фінансове забезпечення.

З метою виправлення ситуації потрібен перехід

української економіки до розвитку на засадах інтен!

сивного зростання, яка б передбачала формування

розвиненого ринку праці, де: найбільша питома вага

в 50—60% загальної кількості економічно активно!

го населення припадатиме на найманих працівників;

відбувається зниження питомої ваги тіньового рин!

ку праці до 5—10% від кількості економічно актив!

ного населення шляхом впровадження індикативних

зарплат або індикативних відрахувань до Пенсійно!

го фонду; утримання безробіття на рівні 3—5%;

доведення офіційно декларованої заробітної плати

до рівня 35—40% ВВП; наближення мінімальної за!
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робітної плати до 40% від середнього заробітку та

диференціація заробітної плати між крайніми деци!

лями на рівні 1:10; впровадження в практику соціаль!

ного захисту непрацездатного населення диверси!

фікації механізмів пенсійного забезпечення.

Наступною є проблеми управління інноваційною

діяльністю як предметом багатьох наукових дослід!

жень вітчизняних і зарубіжних вчених. Не оминув їх

і автор рецензованого видання. Але кожен з них,

згідно зі спрямованістю своїх наукових інтересів з

різним ступенем глибини досліджує проблематику

інноваційного менеджменту переважно на великих і

середніх підприємствах, забуваючи про малі.

Тому, особливості управління інноваційною

діяльністю малих підприємств, методичні підходи до

визначення та оцінювання рівня їх інноваційної ак!

тивності, теоретичні та практичні аспекти вибору

пріоритетних напрямів і застосування для цього по!

требують подальшого наукового дослідження.

У наукових публікаціях вітчизняних та зарубіжних

вчених немає єдиної думки трактування категорії

"інноваційна активність". У сучасній спеціальній літе!

ратурі це поняття визначається як цілеспрямована

діяльність щодо розробки та запроваджень нововве!

день, як властивість підприємства, що відображує

його спроможність до інноваційної діяльності, як ха!

рактеристика інноваційної діяльності підприємства.

Кожен з таких підходів акцентує увагу на певній

складовій інноваційної активності підприємства, про!

те не розкриває повною мірою економічний зміст цієї

багатоаспектної категорії.

На нашу думку, інноваційна активність базуєть!

ся на систематичних процесах створення та запро!

вадження нововведень та відображає посилений

більш інтенсивний рівень інноваційної діяльності

даного підприємства у порівнянні з іншими.

Результати аналізу підтверджують висновок автора

наукового видання про низький рівень інноваційної ак!

тивності вітчизняних промислових підприємств за останні

десять років. Кількісна оцінка інноваційної активності

малих промислових підприємств у порівнянні з відповід!

ними показниками середніх та великих підприємств вка!

зує на значне відставання рівня інтенсивності інновацій!

них процесів у малому бізнесі від темпів інноваційного

розвитку економіки України в цілому та корпоративного

сектора зокрема. Упродовж цього періоду великі про!

мислові підприємства із чисельністю працюючих 250 і

більше осіб забезпечували понад 90 % загального обся!

ПЕРЕДПЛАТА

ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬ$ЯКОГО МІСЯЦЯ!
— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 458?10?73);

— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);

 — ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА: "САММІТ", "ІДЕЯ", "БЛІЦ ІНФОРМ", "KSS",  "МЕРКУРІЙ",
"ПРЕСЦЕНТР", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПЕРЕДПЛАТНА АГЕНЦІЯ", "ФЛОРА", "ПЕРІОДИКА", "КОБЗАР",

"ДІАДА", "ДОНБАС ДЕ?ЮРЕ",  "ДІЛОВА ПРЕСА", "ФАКТОР"

гу реалізованої інноваційної продукції, тоді як частка

малих промислових підприємств не перевищувала 1%.

Надзвичайно низький рівень інноваційної актив!

ності вітчизняних малих підприємств обумовлюєть!

ся такими особливостями їх інноваційної діяльності:

обмеженістю ресурсів, необхідних для здійснення

інноваційних перетворень, орієнтацією на коротко!

строкові та швидко окупні інноваційні проекти, зап!

ровадження здебільшого поліпшуючих, а не ради!

кальних інновацій, не систематичним характером

інноваційних перетворень, а також низьким рівнем

внутрішньої підприємницької мотивації до здійснен!

ня інноваційних змін.

Порівняльний аналіз рівня інноваційної діяль!

ності вітчизняних малих підприємств та суб'єктів

малого бізнесу країн Європейського Союзу виявив,

що майже за усіма показниками вітчизняні малі

підприємства значно поступаються країнам!аутсай!

дерам Європейського Союзу, а порівняно з інновац!

ійно спрямованими країнами!лідерами, розрив ста!

новить 3—4 рази.

Слід відзначити також надзвичайно низьку част!

ку підприємств, що впроваджували технологічні

інновації, а також частку підприємств, що отримува!

ли державну фінансову допомогу для здійснення

інноваційної діяльності.

Проте оптимізму у вирішенні питань інноваційної

діяльності додає те, що в Україні є широке поле для

її здійснення і вона може стати одним із важливих

чинників розвитку вітчизняної економіки.

Сподіваємося, що це не останнє видання Павла

Івановича Гайдуцького про складні дев'яності роки,

події на зламі тисячоліть та складне сьогодення.

Цікавими могли б бути роздуми про кадрову політи!

ку в державі, яка донині залишається "ахілесовою

п'ятою", про рух України до європейських стандартів

і цінностей, про розвиток основних галузей економ!

іки: будівництво, транспорт, зв'язок тощо.

На наше глибоке переконання це видання є оріє!

нтиром не лише для науковців, політологів, аспі!

рантів, студентів і широкого кола читачів, які цікав!

ляться питаннями макроекономіки, економічної пол!

ітики та державного будівництва, а перш за все тих,

хто прийшов і мріє прийти у велику політику — де!

путатів усіх рівнів, працівників міністерств, централь!

них органів виконавчої влади, місцевих органів дер!

жавної влади та управління. Час прислухатися до

думки науковців та практиків настав.


