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

Справді, досвід після Другої світової війни засвідчив,

що процеси глобалізації розмивали національні кордо(

ни і, як наслідок, державні структури, політика, економ(

іка, соціальна та культурна практика, а також норми і тра(

диції ставали більш універсальними. Найбільш розвинені

в той чи інший період національні господарства визначи(

ли характер, форми і механізми міжнародних відносин,

нав'язуючи іншим країнам і світовій спільноті в цілому спо(

соби господарської комунікації. Внутрішньо(економічні

відносини були первинними, міжнародні — вторинними.

Голландія ХVІІІ ст. чи Англія ХІХ ст. були не тільки ліде(

рами економічного прогресу, але і зразками для насліду(
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POLARIZATION AND VARIANCE OF ECONOMIC DEVELOPMENT:
A DOMINANT FEATURE IN THE CURRENT PHASE OF GLOBALIZATION

У статті розглядаються прояви нерівномірності економічного розвитку з точки зору світ�сис�
темного аналізу з виокремленням особливостей центр�периферійного розшарування світової
економіки. Проаналізовано модифікацію проявів нерівномірності економічного розвитку в гло�
бальних масштабах, підкреслюючи роль демографічного й технологічного факторів у зменшенні
існуючих асиметрій між країнами центру й периферії.

Manifestations of variances in economic development from the perspective of global system
analysis are discussed, with highlighting the peculiar features of "center — periphery" stratification
of the global economy. Modifications in manifestations of variances in economic development at the
global scale are analyzed, with emphasis on the role of demographic and technological factors in
reducing the existing asymmetries between the countries of "center" and "periphery".

Ключові слова: поляризація, домінування, нерівномірність, економічне зростання, самостійний розви#

ток, недорозвиненість.

Key words: polarization, domination, variance, economic growth, self#supporting development, under#

development.

вання зі сторони окремих європейських країн [1]. Протя(

гом ХІХ століття європоцентристська світова система ста(

ла дійсно глобальною з точки зору охоплення майже всієї

решти регіонів. Визнано, що Європа протягом століть си(

стематично взаємодіяла з іншими регіонами Заходу,

Півдня та Східної Азії, втім вже до першої половини ХІХ

століття система змінила багатоцентричну структуру, де

щонайменше три окремі ключові регіони взаємодіяли

один з одним на відстані, на моноцентричну структуру,

де всі ключові держави безпосередньо контактували

одна з одною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема нерівності як прояв глобальної дивергенції

економічного розвитку ставала об'єктом дослідження ба(
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гатьох авторів, набуваючи дедалі більшої актуальності

серед науковців, що справедливо ставлять під сумнів

здатність існуючого інституційного каркасу міжнародних

відносин регулювати взаємозв'язки між країнами в та(

кий спосіб, аби, з одного боку, не вступати в супереч(

ності з пануючим ринковим фундаменталізмом та з

відмінними потребами держав, що знаходяться на різних

щаблях свого розвитку. Нерівність потрапила в сферу на(

укових інтересів ряду західних дослідників, які намага(

лись вивчити її специфічні прояви через: встановлення

нерівності серед країн у їх рівнях середнього доходу на

душу населення, коли країна розглядається як одиниця

аналізу (Д. Асемоглу [2], Р. Барро, Х. Сала(і(Мартін [3],

А. Ікс [4]); відстоювання концепції нерівності у доходах

між країнами (Дж.Файєрбах [5], Р. Хаусман [6], Д. Хар(

вей [7]); розгляд глобальної нерівності між індивідами

(П. Кольє [8], Дж. Галуп, С. Раделет, А. Ворнер [9]).По(

ляризацію економічного розвитку досліджували також

вітчизняні науковці В. Геєць, І. Гладій, Н. Кравчук,

Д. Лук'яненко, З. Луцишин, Ю. Пахомов, Я. Столярчук,

А. Філіпенко та інші, здебільшого орієнтуючись на ви(

світлення існуючих асиметрій та дисбалансів у міжкраї(

новому діалозі.

Водночас українські вчені оминають увагою розгляд

нерівномірності економічного розвитку з точки зору світ(

системного аналізу з виокремленням особливостей

центр(периферійного розшарування світової економіки,

що і вимагає подальшого дослідження, становлячи зав(

дання дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дві хвилі глобалізації ознаменували перехід від не(

залежних економічних мереж національного рівня до гло(

бальної взаємозалежної мережі, демонструючи довгот(

ривалий висхідний тренд взаємодії — від локальної до

регіональної, далі до національної, пізніше до міжрегіо(

нальної і нарешті глобальної. Про зміни інтенсивності гло(

бальних взаємодій порівняно з інтенсивністю взаємодій

на локальному та національному рівні свідчить розши(

рення торгівлі на великі відстані як наслідок зниження

витрат на транспортування та зв'язок [10]. Це зниження

відображається тривалим і дедалі більш швидким низхі(

дним трендом, прив'язаним до технологічних змін, а

відтак вважається основною рушійною силою глобаль(

ного розширення торгівлі.

Основна альтернативна гіпотеза стосується структу(

ри влади в міжнародній системі держав. Загальним тер(

міном цього підходу є "стабільність гегемонії", хоча є важ(

ливі відмінності у різних підходах до визначення гегемонії

та різні гіпотези щодо природи причинних зв'язків між

гегемонією та глобалізацією торгівлі. Однак загальна ідея

полягає в тому, що міжнародна система — це дещо

більше аніж "анархія" держав, що змагаються і борють(

ся одна з одною. Світовий порядок розглядається як про(

дукт міжнародної конкуренції та співпраці. Більший по(

рядок та більш мирна взаємодія мають місце тоді, коли

якась єдина держава(гегемон має достатню владу, аби

впливати на інші держави та міжнародні суб'єкти та при(

мушувати їх до чогось.

Зазвичай, взаємозалежність прийнято було розгля(

дати між центром — "Північчю" — і периферією —

"Півднем". Справді: Центр забезпечував виробництвом

товарів і капіталом, Периферія — сировиною; взаємодія

зростання була односторонньою, з боку Півночі на

Південь; на Півдні зростання було стримане внутрішніми

заощадженнями і інвестиціями, звідки і потреба в інозем(

ному капіталі, і обмеженим внутрішнім споживанням і

низьким рівнем продуктивності, звідки і потреба в сти(

мулюванні зростання через зовнішню торгівлю.

Ендогенний розвиток був історичною специфічною

особливістю процесу накопичення капіталу в капіталістич(

них центрах. Розвиток, отже, визначався здебільшого ди(

намікою внутрішніх суспільних відносин, які підкріплю(

валися зовнішніми зв'язками, які мали слугувати першим.

Водночас на периферії процес накопичення капіталу був

результатом розвитку центру. Самостійний розвиток, на

думку С.Аміна, передбачає п'ять основних умов накопи(

чення:

1) місцевий контроль над відтворенням робочої сили,

що вимагає на першому етапі адаптації державної пол(

ітики, яка б забезпечувала сільськогосподарський роз(

виток, здатний до виробництва продуктів у достатній

кількості і за цінами, що відповідають доходності капіта(

лу. На другому етапі слід забезпечити умови, за якими

масове виробництво сплачуваних товарів могло б сліду(

вати одночасно за зростанням капіталу і заробітної

платні;

2) місцевий контроль над централізацією "надлиш(

ку", який вимагає не лише формального існування націо(

нальних фінансових інститутів, але й їхньої відносної ав(

тономії щодо потоків транснаціонального капіталу, гаран(

туючи національну спроможність до здійснення інвес(

тицій;

3) місцевий контроль над ринком, переважно, збе(

реженим для національного виробництва, навіть за

відсутності високих тарифів або іншого захисту і додат(

кових можливостей забезпечення конкурентоспромож(

ності на світовому ринку, щонайменше, в кількох сфе(

рах;

4) місцевий контроль над природними ресурсами,

який вимагає, крім формальної державної власності,

здатності держави використовувати їх або зберігати як

резерви. У країнах(експортерах нафти, які не можуть

зупинити видобуток і експорт, такого контролю немає;

5) місцевий контроль над технологіями: незалежно

від того, місцевого вони виробництва або імпортовані,

вони можуть бути швидко відтворені, тому слід необме(

жено імпортувати необхідні ресурси (устаткування, ноу(

хау) [11, с. 276].

Доречно поставити запитання, яке С. Фуртадо [12] і

задав, а саме: що дає стану недорозвиненості змогу так

довго існувати і як структури, які спричиняють таку не(

дорозвиненість, відтворюються у часі? Його відповідь

акумулює такі елементи:

1) існуючі інституційні матриці, які визначають роз(

поділ багатства і доходу;

2) історичні умови, пов'язані з виникненням системи

міжнародного поділу праці;

3) зростання ступеня експлуатації бідних країн і ви(

користання додаткових надлишків елітами для фінансу(

вання свого мімітичного споживання, що призводить до

розриву культурних зв'язків у процесі модернізації;

4) орієнтація зростання на залежність від інтересів

"модернізованої" меншості;

5) підвищення витрат на запровадження технологій

місцевого виробництва, що відповідатиме структурі спо(

живання у розвинених країнах, яке, у свою чергу, відкри(

ває шлях для проникнення великих транснаціональних

корпорацій;

6) потрібно бути готовими до зростання витрат щодо

іноземної валюти, виробництва, призначеного для внут(

рішнього ринку, таким чином відкриваючи шлях експор(

ту дешевої робочої сили під виглядом виробництва то(

варів.
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Тут ми знаходимо елементи механізму взаємодіючих

сил, які здатні відтворювати себе до нескінченності з вра(

жаючою життєвою силою. Поєднання цих елементів дає

розуміння структурної реальності з її власними особли(

востями, а це означає, що низький рівень розвитку не слід

плутати з економічною відсталістю або бідністю. Те, що

стоїть на кону, є конкретним історичним процесом, що

вимагає незалежних зусиль теоретичної думки. Саме тут

С. Фуртадо допомагає нам зрозуміти реальність таких

країн, як Бразилія, які мають досвід економічного зрос(

тання, не зазнаючи водночас великих трансформацій від

наявної ситуації зі слабким розвитком. Така інтерпрета(

ція підкреслює важливість неекономічних аспектів у вив(

ченні економічного розвитку, в основному, у зв'язку з

історичними процесами, соціальними реаліями і поглиб(

ленням розуміння поведінки економічних агентів у межах

повністю сформульованого контексту.

Глобалізація, на думку С. Аміна, фактично стала "ло(

зунгом", яким настільки багато зловживають у сучасно(

му науковому дискурсі, що вже не можна бути впевне(

ним у його справжньому значенні. Якщо брати його зви(

чайне значення — існування тісних відносин між різними

регіонами, — то глобалізація стара, як світ, навіть якщо

погодитися з тим, що сьогодні ці відносини набагато роз(

виненіші, ніж у минулому. У її сучасному вигляді глобал(

ізація розвивалася після промислової революції, яка між

XVIII століттям і початком XIX століття означила початок

повноцінного капіталізму. З цієї точки зору перехід до

меркантилізму у 1500—1800 рр. можна трактувати як

боротьбу між старим (феодальним) і новим (капіталістич(

ним) способами виробництва, а також як боротьбу між

старою глобальною системою (яка простиралася між

трьома центрами — китайським, індійським і східним) і

новою системою, яка об'єднала Америки та створила

євроатлантичний центр, що набирав ваги.

Нова глобалізація — глобалізація нерівності в інтер(

претації Т. Пікетті [13] — поляризує світ. За два століття,

з 1800 р. до кінця XX століття, вона спромоглася змен(

шити населення центрів системи — чиї кордони сильно

не змінилися та які охоплюють сучасну "тріаду" — до 20

% населення планети. Розрив у розвитку між цими цент(

рами і рештою регіонів світу, які стали сателітами цих

центрів, продовжував зростати за останні два століття

так, що вищезазначене співвідношення (яке становило

два до одного у 1800 р.) сьогодні дорівнює шістдесят до

одного. Поляризація, яка є характерною рисою сучасної

глобалізації, безперечно, феноменальна і безпрецедент(

на в історії людства.

Ключове питання: чи є ця поляризація іманентною для

глобальної експансії капіталізму, так би мовити, пород(

женою внутрішньою логікою, якою вона керується, чи це

є результатом певних численних і специфічних умов, які

ніби випадково діють в одному напрямі, таким чином уне(

можливлюючи її зупинку? Домінуючий науковий дискурс

чомусь не починає обговорювати це питання, повторюю(

чи звичну фразу "глобалізація пропонує можливості".

Як контраргумент, С.Амін пропонує тезу про те, що

поляризація є іманентною для глобальної експансії ка(

піталу, адже "світовий ринок", про який переконливо веде

мову вчений, залишається глибоко розбалансованим

лише тому, що він є спотвореним. Постійно збільшуючи

свої комерційні масштаби (торгівля товарами і послуга(

ми) та міжнародні потоки капіталу, цей ринок залишаєть(

ся сегментованим по відношенню до праці і міжнародної

міграції робочої сили, яка залишається під контролем.

Сама спотворена природа світового ринку має породжу(

вати поляризацію незалежно від численних умов того, що,

відповідно до кон'юнктури і політики, вона може або сти(

мулювати пришвидшення зростання в одному місці, або

уповільнити його в іншому.

Прогресуюча поляризація у реально існуючому світі

капіталізму також має свою історію, в якій можна роз(

пізнати етапи її консолідації. Упродовж півтора століття

— з 1800 р. до 1950 р. — ця поляризація була практично

синонімічною з розподілом на індустріальні та не індуст(

ріальні країни, дуальністю, якій кинули виклик після Дру(

гої світової війни.

Політичні успіхи рухів національного визволення в

Азії й Африці та латиноамериканська теорія наздоганя(

ючого розвитку ("desarollismo"), у свою чергу, стали при(

чиною ретельного перегляду колишньої схеми поляри(

зації. Усе це, на переконання С.Аміна, є вираженням про(

тесту народів периферії проти глобалізації, яка поляри(

зує світ. Ці вираження йдуть у тандемі з більш або менш

радикальними історичними рухами разом із більш або

менш революційними внутрішніми соціальними змінами

з метою прискорення модернізації та індустріалізації.

Т. Камінська серед перспектив глобалізації виділяє

так звану глокалізацію [14], інтерпретуючи її як зацик(

лення розвинених і технологічних держав на самих собі,

ріст торгівлі і обміну чинниками виробництва між держа(

вами, що стоять на одному щаблі піраміди конкурентних

переваг. За таким підходом, ця тенденція неодмінно при(

веде до зворотного перенесення виробництв з країн, що

розвиваються, в розвинені, і зростаюча потреба населен(

ня в послугах і товарах, що вимагають залучення висо(

кокваліфікованих кадрів, тільки прискорить цей процес.

Глокалізація, створивши прірву між багатством і убогі(

стю, так званий біполюсний світ, здатна повністю зруй(

нувати і увергнути в хаос економіки десятків держав, що

розвиваються, остаточно дестабілізувати соціальну си(

туацію на планеті [15].

На геоекономічній арені домінували дві неспростовні

даності. Перша даність стосується зміщення центру тяж(

іння сил, які продукують і репродукують поляризацію. В

результаті, історичні центри (або тріада) продовжували

утримувати домінуючі позиції (замість індустріалізації пе(

риферії), які полягають у амінівській інтерпретації у праві

"п'яти монополій", до яких він відносить: технологічну

ініціативну, контроль фінансових потоків на міжнарод(

ному рівні (найбільш інтернаціоналізована властивість ка(

піталу), доступ до природних ресурсів всієї планети, кон(

троль за засобами інформації і комунікації та останнє,

але не менш важливе, монополію на зброю масового зни(

щення.

Завдяки використанню цих монополій тріада ставить

промисловість периферії у стан субпідрядників. Схоже

на те, як було на зорі капіталізму, коли система ставила

ремісників у залежність від капіталу. У дусі цього аналі(

зу те, що С.Амін називає законом глобалізованої вар(

тості, пройшло через кілька послідовних форм, кожна з

яких є специфічною для конкретної фази поляризуючої

глобалізації: нерівна торгівля — для фази "промислово(

го вододілу" ("другий промисловий вододіл" мав місце у

1982 р.), даючи дорогу новим формам витягування над(

лишку, який вироблявся у "глобалізованій" периферії.

Цей аналіз, звісно, контрастує з райдужними "історіями

успіху", на яких спеціалізуються спеціалісти Світового

банку.

Друга даність змушена мати справу з постійним "над(

лишком" робочої сили, який глобалізація периферії

(включаючи соціалістичні держави) була неспроможна

поглинути. Концепція, яку тут розглядає С.Амін, засно(

вана на різниці між двома категоріями робітників: тими,
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хто працює на ефективних конкурентоздатних сучасних

виробництвах, та тими, хто не належить до такого вироб(

ництва. Різниця є відносною і схематичною, але значною.

Історичний капіталізм був спроможний поступово по(

глинати резерви у провідних центрах (тріаді) і створюва(

ти те, що С.Амін називав "активною армією". Теза про

глобалізацію країн, що розвиваються, за рахунок пара(

лельного поглинання робочої сили, стала класичною

після виходу роботи А. Льюїса. Традиційне мислення —

мислення Світового банку, наприклад, — ніколи не ви(

ходило за межі цієї тези. Однак факти свідчать про те,

що це поглинання неможливе у контексті домінуючої ло(

гіки, якою керується накопичення капіталу для цілей, які

майже очевидні. Допоки продуктивні сили розвивають(

ся, модернізація потребує відносного збільшення капі(

талу і зменшення робочої сили. Ця неспроможність кап(

італізму поглинати "надлишок", який стає все більшою

часткою населення планети, визначає історичний ліміт цієї

соціальної системи, ірраціональність її раціональності.

Досліджуючи просування периферійних суспільств у

ряди індустріалізованих та частку їх "надлишку", можна

отримати вражаючу картину значення викликів, перед

якими стоїть людство у результаті глобалізації і різнома(

ніття форм, в яких вона виражається. Цей виклик сто(

сується також і самих центрів. Надлишкова армія робо(

чої сили відновлюється тут уже упродовж двадцяти років

(безробітні, бідні і маргіналізовані).

Характер революцій, які сколихнули периферію си(

стеми упродовж ХХ століття, особливо у другій його по(

ловині, їх радикальна природа спричинили утворення

трьох типів країн, більше або менше залучених до мо(

дернізації й індустріалізації.

Перший тип, безсумнівно, охоплює соціалістичні і ко(

лишні соціалістичні країни: СРСР, Східну Європу, Китай;

Південну Корею і Тайвань, а також меншою мірою Індію

і великі країни Латинської Америки — Бразилію і Мек(

сику. Ці країни вступили у промислову революцію у тому

сенсі, що вони створили кілька національних промисло(

вих виробничих систем, які у підсумку є або конкурен(

тоздатними (КНР, Південна Корея — найкращий при(

клад), або, як мінімум, потенційно конкурентоспромож(

ними (однак, без виключення можливої деградації).

Однак жодна з них не була у змозі зменшити свою

надлишкову армію робочої сили пропорційно зменшен(

ню у центрах на аналогічних етапах розвитку. Обгрунто(

ваною є оцінка цього надлишку на рівні 40 % для Росії,

ще більше для Бразилії і Мексики і ще набагато більше

(70—80 %) для Індії і Китаю. Південна Корея і Тайвань є,

можливо, двома винятками з цього правила, що можна

пояснити деякими локальними і міжнародними умовами.

Другий тип складається з країн, де промисловість

створювалася переважно транснаціональним капіталом,

але де важко визначити національну виробничу систему.

Деякі з цих розосереджених одиниць можуть бути кон(

курентоспроможними, деякі — ні, а локальна система у

цілому не є або далека від того, щоб бути конкурентосп(

роможною. Про ці країни важко сказати, що вони "до(

сягли" свого етапу промислової революції. Групуванню у

цій категорії підлягають країни Південно(Східної Азії, ка(

піталізм у яких небезпідставно підлягає кваліфікуванню

як "проксі(капіталізм" (або "сурогатний капіталізм"),

арабські країни (Марокко, Алжир, Туніс, Єгипет, Сирія,

Ірак), ПАР, Туреччина, Іран та деякі країни Латинської

Америки. Беручи до уваги дані окремо за країнами, аг(

регований показник надлишку робочої сили варіює між

50% і 70 % населення.

Третій тип містить країни, які ще не стали на шлях

індустріалізації (Африка на південь від Сахари, Карибсь(

кий регіон і деякі країни Західної Азії). Тут агрегований

показник надлишку робочої сили становить майже все

населення.

Слід зазначити, що амінівська класифікація лишає ос(

торонь деякі нафто( та гірничодобувні країни, чия еко(

номіка, заснована на ренті, створює видимість багатства

(з точки зору доходу на душу населення) лише тому, що

вони є малозаселеними. Схожі на американські протек(

торати у Перській затоці, ці країни, незважаючи на їх

фінансову впливовість, є пасивними учасниками світової

системи, і реально "маргінальними" у групі країн "треть(

ого світу". Маргіналізація, яка стає проявом пасивної по(

зиції у світовій системі, не є синонімом бідності. Взає(

мозв'язок бідності і маргіналізації, очевидно, є доміную(

чим, але все(таки є виняток — маргіналізовані "багаті".

Втім, в умовах зростання ролі країн периферії у проду(

куванні економічного зростання країн центру, з'явилося

багато нових кластерів країн з метою актуалізації впровад(

ження альтернативних класифікацій, які б акцентували на

перспективах розвитку держав. Лишаючи осторонь широ(

ко обговорюване неформальне об'єднання БРІК(С) та підхід

експертів МВФ до виокремлення групи із зростаючими рин(

Рис. 1. Причинно�наслідкова діаграма Ісікави щодо проблеми нерівномірності економічного
розвитку

Джерело: [16, с. 83].
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ками, куди включено 25 країн (Аргентина, Бразилія, Болга(

рія, Венесуела, Естонія, Індія, Індонезія, Китай, Колумбія,

Латвія, Литва, Малайзія, Мексика, Пакистан, Перу, Півден(

на Африка, Польща, Росія, Румунія, Таїланд, Туреччина,

Угорщина, Україна, Філіппіни, Чилі), акцентуємо на альтер(

нативних концептах — Next(11, MINT та MIST (табл.1).

До характерних ознак Next(11, MINT та MIST можна

віднести такі:

— швидко зростаючий ВВП порівняно з країнами

центру;

— розширення середнього класу, швидко зростаю(

чий ВВП на душу населення;

— у більшості країн переважає молоде і швидко зро(

стаюче населення;

— гетерогенність в межах груп. Зокрема, в Next(11

маємо наступні асиметрії: Південна Корея є розвиненою

економікою з відносно старим населенням, Туреччина —

країна з емерджентним ринком, у той час як такі країни,

як Бангладеш і Пакистан — країни, що розвиваються.

Навіть якщо країни, що входять до MINT, MIST та

Next(11 не досягнуть економічної потужності країн

БРІК(С), темпи їх зростання явно перевершують темпи

розвинених країн. Згідно оцінок "Трендів Роланда Бер(

гера(2030", спостерігатимуться наступні тенденції:

— До 2030 року кластери MINT та MIST, як очікуєть(

ся, перевершать групу Next(11 за показником експорту.

Країни MINT продемонструють значні показники річних

темпів зростання потоків ПІІ;

— У 2030 році Next(11, найбільший кластер країн,

забезпечуватиме частку в 10,5% від світового експорту

в порівнянні з 8,7% за даними 2013 року; глобальна час(

тка ПІІ збільшиться з 2,3% до 3,0% відпоідно;

— Південна Корея, Мексика та Індонезія будуть

збільшувати свої абсолютні значення експорту та стануть

важливою частиною глобальної торговельної мережі. У

2030 році найбільш важливими напрямками експорту

Індонезії виступатимуть Китай, Індія та Японія. Мексика

інтенсифікує свої торговельні відносини особливо з

США, Китаєм та Канадою;

— Південна Корея, Мексика та Індонезія також ста(

нуть більш важливими в ролі глобальних інвесторів. Між

2013 і 2030 роками потоки ПІІ в Південну Корею, а та(

кож в Мексику зростуть більш ніж на 27 млрд дол. США,

тоді як Індонезія матиме збільшення на 12 млрд дол.

США;

— Найбільше зростання прошарку середнього кла(

су відбудеться саме в азійській частині кластеру Next(11.

У таких країнах, як Пакистан, В'єтнам та Індонезія в 2030

Джерело: [17].

Рис. 2. "Келих шампанського" Р. Вайда, що відображає нерівність
між багатими та бідними світу

Таблиця 1. Альтернативні кластери країн

Назва об’єднання/склад країн
Next-11 MINT MIST 

Бангладеш, Єгипет, Індонезія, Іран, Мексика, 
Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Туреччина, 
Південна Корея, В’єтнам 

Мексика, Індонезія, 
Нігерія, Туреччина 

Мексика, Індонезія, 
Південна Корея, Туреччина 



Інвестиції: практика та досвід № 4/201612

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

році принаймні 30% домогосподарств матимуть річний

дохід в понад 25 тис. дол. США;

— У таких країнах, як Мексика, Туреччина, Іран або

Філіппіни більше 60% домогосподарств в 2030 році бу(

дуть заробляти понад 25 тис. дол. США на рік. Одночас(

но з доходами зростатимуть і витрати на споживання.

Таким чином, прогнозні оцінки свідчать про модифі(

кацію проявів нерівномірності економічного розвитку в

глобальних масштабах, підкреслюючи роль демографі(

чного й технологічного факторів у зменшенні існуючих

асиметрій між країнами центру й периферії.

ВИСНОВКИ
 Фактично лише країни периферії першого типу на(

магаються представляти себе як активних учасників світо(

вої системи і змусити центри тріади пристосовуватися до

потреб їх розвитку. І саме ці амбіції мають посісти цент(

ральне місце у майбутніх конфліктах. Аналіз сучасної гло(

балізації крізь призму запропонованого підходу до кла(

сифікації країн дозволяє чіткіше побачити складні і нео(

днозначні відносини, які вона зберігає у межах політич(

ного, ідеологічного і культурного універсалізму.
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THE EXCHANGE RATE AS INDICATOR OF STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL
ECONOMY

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти проведення
валютної політики. Об'єктом дослідження є процеси структурного розвитку національної еко�
номіки. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових дослід�
жень: системний підхід, аналіз і синтез. Метою статті є узагальнення факторів, які впливають
на динаміку валютного курсу в Україні, а також виявлення закономірностей її зв'язку зі струк�
турним розвитком національної економіки. Надано оцінку курсовій динаміці гривні, узагальне�
но негативні прояви курсової нестабільності на макрорівні: скорочення обсягів ВВП, а також
індексу виробництва базових галузей національної економіки, виснаження офіційних резерв�
них активів. Суттєве зменшення реальної заробітної плати і реальних доходів населення нега�
тивно позначається на його заощадженнях та внутрішньому попиті, що віддзеркалюється ско�
роченням роздрібного товарообороту. Запроваджений в Україні механізм гнучкого курсоутво�
рення з часом сприятиме балансуванню попиту і пропозиції іноземної валюти, а також автома�
тичному вирівнюванню платіжного балансу.

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of
monetary policy. Object is a process of structural development of the national economy. In preparing
the article used modern methods of research: a systematic approach, analysis and synthesis. The
article is a synthesis of factors that affect the dynamics of the exchange rate in Ukraine, as well as
identify patterns of its relationship with the structural development of the national economy. Courtesy
assessment group dynamics of the hryvnia, summarized the negative effects of exchange rate
volatility at the macro level, the decline in GDP and the index of basic industries of the national
economy, depletion of official reserve assets. A significant reduction in real wages and real incomes
negatively affects its savings and domestic demand, which reflected a reduction in retail turnover.
Introduced in Ukraine flexible exchange rate mechanism eventually contribute to balancing supply
and demand of foreign currency, as well as automatic alignment of payment balance.

Ключові слова: валютний курс, національна економіка, структурний розвиток, індикатор.
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політики, в основі якої покладено встановлення

ефективного режиму валютного курсоутворення, що

повною мірою відповідатиме макроекономічній си(

туації в державі [1, c. 223]. З огляду на значну

відкритість економіки України, валютно(курсова по(

літика є механізмом взаємодії світових і національ(
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них ринків, що має важливий вплив на внутрішній

економічний розвиток. Аналіз валютного ринку і

валютно(курсових стратегій має бути частиною за(

гального, інтегрованого підходу, об'єктами якого є

основні макроекономічні (у т. ч. немонетарні) харак(

теристики розвитку країни та відповідні трансмісійні

механізми їх взаємозв'язку з динамікою валютного

курсу національної грошової одиниці [2, c. 118]. Зна(

чення валютної політики слід враховувати при вироб(

ленні загальноекономічної стратегії, оскільки вона

має значний антикризовий потенціал, який необхід(

но відновити у складних умовах, що склалися в Ук(

раїні у поточний час [3, c. 51].

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

Проблеми валютного курсоутворення знаходять(

ся у центрі уваги багатьох вчених. Веріга Г. акцентує

увагу на тому, що тісний кореляційний зв'язок руху

обмінного курсу долара США з кумулятивними тем(

пами інфляції, а також стійкість характеристик валют(

ного кошика "долар США — євро" роблять доціль(

ним перехід до одночасного таргетування інфляції та

валютного курсу на основі кошика валют "долар США

— євро" [4, c. 91]. Голуб Р. аналізує сильні і слабкі

сторони концепції паритету купівельної спроможності

при визначенні рівноважного валютного курсу як

інструменту з'ясування недооціненості та переоціне(

ності валют [5, c. 255]. У статті Козюк В. доведено,

що занижені курси однозначно кореспондують з

інститутами низької якості, компенсуючи брак остан(

ньої для стимулювання економічного зростання, тоді

як завищені курси кореспондують із високоякісними

інститутами, які компенсують конкурентний тиск і

дають змогу підтримувати глобальну конкурентосп(

роможність на інноваційній основі [6, c. 14]. Найвищі

темпи економічного зростання спостерігаються в

країнах із якісними інститутами, але і з дещо заниже(

ними курсами. Країни, охоплені потужною реальною

конвергенцією, стикаються з проблемою підтриман(

ня конкурентоспроможності, а тому здійснюють ре(

форми, спрямовані на підвищення якості інститутів.

Розвинуті країни спроможні підтримувати економіч(

не зростання навіть у несприятливому глобальному

монетарному оточенні за рахунок приваблення капі(

талів у інноваційні сектори, чутливі до інституційної

якості. Високо оцінюючи науковий доробок указаних

авторів, слід указати на недостатній рівень дослід(

жень взаємозв'язку валютного курсу та макроеконо(

мічних показників.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є узагальнення факторів, які вплива(

ють на динаміку валютного курсу в Україні, а також ви(

явлення закономірностей її зв'язку зі структурним роз(

витком національної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В інституціональних умовах України, на жаль, кри(

за є іманентною характеристикою валютного ринку.

Світова фінансова криза негативно позначалася на ди(

наміці національної грошової одиниці протягом серпня

2008 р. — лютого 2010 р. [7, c. 150]. Стабілізаційний

період завершився переоцінкою курсу гривні наприкінці

2013 р. У лютому 2014 р. розпочалася різка девальва(

ція національної валюти, причинами якої є: пострево(

люційна нестабільність, безвідповідальність поперед(

ньої влади щодо утримання економічно необгрунтова(

ного курсу гривні щодо долара США впродовж попе(

редніх років, на що було витрачено більшу частину зо(

лотовалютних резервів держави, а також агресія з боку

Росії [8, c. 181]. Протягом 2010—2013 рр. обсяг офі(

ційних резервних активів України скоротився з

33319 млн дол. США до 18760 млн дол. США, а до кінця

2014 р. — 7533 млн дол. США.

У 2014 р. курс гривні зменшився з 799,30 грн./100

дол. до 1576,86 грн./100 дол., або у 1,972 рази, на

кінець 2015 р. він становив 2400,07 грн./100 дол., що у

1,522 разів більше порівняно з початком року. Кумуля(

тивно за два роки гривня відносно долара знецінилася

у 3 рази. Динаміка курсу гривні до інших світових ва(

лют віддзеркалювала кон'юнктуру міжнародних ринків,

на яких зокрема спостерігалися коливання пари євро

— долар США. В результаті долар США за 2014 р. укрі(

пився на 12.8% до кошика провідних валют, зокрема

на 12.2% до євро. Враховуючи послаблення євро

відносно долара США, темпи знецінення гривні віднос(

но євро були меншими: за 2014 р. — 74,2%, за 2015 р.

— 36,3%. Індекс інфляції за 2014 р. становив 124,9%,

за 11 міс. 2015 р — 142,3%. Таким чином, протягом

аналізованого періоду 2014—2015 рр. споживчі ціни

зросли у 1,78 разів.

У лютому 2014 р. Національний банк України пе(

рейшов до встановлення офіційного курсу гривні до

долара США на рівні його середньозважених ринко(

вих котирувань. Було прийнято рішення, відповідно

до якого офіційний курс гривні до долара США виз(

начається як середньозважений курс продавців і по(

купців, що склався протягом поточного дня на міжбан(

ківському валютному ринку України. Перехід до

гнучкого курсоутворення також став однією з клю(

чових передумов, що дало змогу Україні отримати

доступ до підтримки з боку міжнародних фінансових

організацій та ухвалення Радою Директорів МВФ

нової дворічної програми "Стенд(бай". Для нашої

держави та для світу в цілому це стало потужним

сигналом підтримки як з політичної, так і з економіч(

ної точки зору. Завдяки цьому в 2014 р. Україна от(

римала від МВФ кредитні ресурси майже на 4,6 млрд

дол. США (в еквіваленті) та додатково залучила на

зовнішніх ринках і за двосторонніми фінансовими

угодами ще майже 5,5 млрд дол. США (в еквіваленті).

Це дало можливість Україні вчасно та в повному об(

сязі виконати свої суверенні зобов'язання в непрос(

тих умовах скорочення виробництва і зовнішньоеко(

номічної діяльності.
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Курсова нестабільність негативно позначилася на

макроекономічних показниках. У постійних цінах 2010

р. валовий внутрішній продукт України у 2014 р. скоро(

тився на 6,8%, а за трьома кварталами 2015 р. — на

17,2%, 14,6%, 7,2% до відповідного періоду поперед(

нього року (табл. 1).

За підсумками 2014 р. найбільшу частку в індексі ви(

робництва базових галузей національної економіки

(табл. 2) мала оптова торгівля (24,5%), переробна про(

мисловість (24%), сільське господарство (22,6%).

Протягом 11 міс. 2015 р. скорочення виробництва

демонстрували усі галузі, причому найбільші темпи при(

таманні виробництву коксу та продуктів нафтоперероб(

ки (23,9%), роздрібній торгівлі (21,4%). Скорочення

роздрібного товарообороту відображає тенденцію зни(

ження реальних доходів населення. Найменші темпи

скорочення обсягів виробництва за 11 міс. 2015 р. мали

сільське господарство (4,7%) та житлове будівництво

(3,5%).

Протягом 2010—2013 рр. спостерігалося стійке зро(

стання індексу реальної заробітної плати із середнім

значенням 110,4%. Скорочення індексу реальної заро(

бітної плати за 2014 р. склало 6,5%, за 11 міс. 2015 р.

— 21,8%. Реальний наявний дохід населення за підсум(

ками 2014 р. скоротився на 8,4%, за 1 кв. 2015 р. — на

23,5%, за 2 кв. 2015 р. — на 34% до відповідного пер(

іоду попереднього року. Зниження реальних доходів на(

селення негативно позначилося на його заощадженнях,

Компонента 
Частка в IВБГ 

(дані за 2014 р.), 
°/о 

Темпи змін за 
2015 р., % 

IВБГ у цілому 100,0
-11,7 

сільське господарство 22,6 -4,8 
добувна промисловість 12,2 -14,5 
переробна промисловість 24,0 -13,1 
виробництво 
електроенергії, газу та води 

5,9
-12,0 

будівництво 4,7 -14,9 
роздрібна торгівля 6,1 -20,7 
оптова торгівля 24,5 -12,2 
додатково:   

промисловість у цілому 

окремо не 
використовуються 
для розрахунку 
IВБГ 

-13,4 
харчова промисловість -11,2 
виробництво коксу та продуктів нафтопереробки -21,9 
хімічна промисловість -15,9 
металургія -16,4 
машинобудування -14,6 
житлове будівництво -3,5 

Таблиця 2. Динаміка індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України

Джерело: [10].

Таблиця 1. Динаміка макроекономічних показників України

Джерело: [9].

Період 

Валовий внутрішній продукт Реальний 
наявний доход 
населення, % до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року, млн грн. 

Заощадження населення 

у фактичних 
цінах, млн грн. 

у постійних цінах 
2010 року, % до 
відповідного 

періоду поперед-
нього року 

усього, 
млн грн. 

% до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року 

2011 1299991 105,5 108,0 123123 76,1 

2012 1404669 100,2 113,9 147280 119,6 

2013 1465198 100,0 106,1 116266 78,9 

2014 1566728 93,2 91,6 83320 73,5 

I квартал 313568 98,8 99,6 20336 58,0 

II квартал 375903 95,5 93,2 23570 86,6 

III квартал 434166 94,6 94,4 39282 235,9 

IV квартал  443091 85,2 80,8 132 х 

2015       

I квартал 367577 82,8 76,5 2104 10,3 

II квартал 449575 85,4 66,0 2379 10,1 

III квартал 555044 92,8 … … … 
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оскільки їх обсяг у 2014 р. становив 73,5% до рівня 2013

р., а у I та II кварталах 2015 р. — трохи більше 10% до

відповідного періоду попереднього року.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

1. Надано оцінку курсовій динаміці гривні, встанов(

лено значне відставання індексу інфляції від кумулятив(

ного знецінення національної грошової одиниці, що сти(

мулюватиме споживання товарів вітчизняного вироб(

ництва, підвищуючи їх конкурентоспроможність.

2. Негативними проявами курсової нестабільності

на макрорівні є: скорочення обсягів ВВП, а також індек(

су виробництва базових галузей національної економі(

ки, виснаження офіційних резервних активів. Позитив(

ною слід визначити тенденцію до скорочення темпів

падіння ВВП у третьому кварталі 2015 р.

3. Суттєве зменшення реальної заробітної плати і

реальних доходів населення негативно позначається на

його заощадженнях та внутрішньому попиті, що віддзер(

калюється скороченням роздрібного товарообороту.

4. Запроваджений в Україні механізм гнучкого кур(

соутворення з часом сприятиме балансуванню попиту і

пропозиції іноземної валюти, а також автоматичному ви(

рівнюванню платіжного балансу. Перевагою такого кур(

сового режиму для економічному розвитку є: швидке

реагування економіки на зміни, що відбуваються як все(

редині країни, так і за її межами; формування необхід(

них умов для розвитку фондового ринку та поширення

застосування фінансових інструментів.

Перспективами подальших досліджень є визначен(

ня взаємозв'язку валютної політики і структури платіж(

ного балансу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розширюється не тільки склад

природних ресурсів, що залучаються в економічну

діяльність, але й загальний обсяг промислових та інших
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У статті обгрунтовано основоположні засади та виділено потенційні фактори активізації біо�
економічного розвитку в контексті зміни стану соціальної і природо�ресурсної компоненти су�
спільного розвитку як напряму реформування національної економіки. Досліджено систему
взаємозв'язку біо� та економічної систем на основі концепцій їх формування. Визначено та об�
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ціннісно�орієнтаційну систему заходів щодо відновлення природно�ресурсного потенціалу для
розвитку біоекономіки.

In the article the basic principles and selected potential factors bio�eсonomy enhance development
in the context of changes in the state of social and natural resource components of social development
as the direction of reforming the national economy. The system of interconnection of biological and
economic systems based on the concepts of their formation. Defined and reasonable role in the bio�
economy structure of modern systems of farming and its impact on economic development. Bio�
economy as a means of harmonizing relations between nature and society and implementation needs
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of restoring natural resources. In this paper, the author discussed perspective directions of
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відходів, що викидаються у природне середовище. Така

ситуація вимагає дієвої політики щодо збереження при(

родного середовища за умови підвищення ефективності

господарської діяльності; пошуку нових організаційно(
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управлінських й технологічних факторів; наукового об(

грунтування раціонального використанням наявного

біологічного потенціалу для розвитку окремих галузей

та економіки в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В економічній літературі багато уваги приділяється

вивченню категорії "економічний розвиток" оскільки,

проблема забезпечення зростання і розвитку завжди

була визначальною в діяльності практиків і теоретиків

з початку нового часу. Дослідженням процесу розвитку

та економічного зростання займались А. Сміт, Д. Рікар(

до, К. Маркс, А. Маршал, Дж. Кейнс, Р.М. Солоу,

Дж. Хікс та ін. Подольші розробки, що стосуються су(

часних умов господарювання досліджувались в працях

В. Босенка, В. Бурлачкова, А. Гальчинського, В. Гейця,

М. Згуровського, В. Зуєва, В. Іноземцева, Л. Корнійчу(

ка, І. Лукінова, С. Мочерного, Б. Пасхавера, Ю. Пахо(

мова, Г. Попова, І. Тарасенко, Є. Савєльєва, В. Сенчаго(

ва, А. Чухна, І. Фролова. Проблемі біоекономічного

розвитку присвячені праці: В. Борисової, М. Гладія,

Б. Данилишина, М. Калінчика, О. Карасьова, П. Коре(

нюка, Н. Макарової, В. Мельник, М. Талавирі, О. Ульян(

ченко, М. Хвесика та ін. Так, в роботах науковці при(

діляють значну увагу вирішенню проблем формування

та реалізації дієвих механізмів по вирішенню екологіч(

них проблем й пошуку шляхів фінансування природо(

охоронних заходів. Проте, нині особливої актуальності

набувають питання соціального розвитку, фінансового

й продовольчого забезпечення, зважаючи на природ(

но(кліматичні, біологічні та екологічні наслідки, пере(

дусім через використання нових підходів до їх комплек(

сного вирішення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою роботи є обгрунтування основоположних

засад та виділення потенційних факторів активізації біо(

економічного розвитку в контексті реформування на(

ціональної економіки; виявлення взаємозв'язку біо( та

економічної систем на основі концепцій їх формуван(

ня; визначення та обгрунтування ролі біоекономіки в

структурі сучасної системи ведення господарства та її

впливу на економічний розвиток. Теоретико(методоло(

гічною базою дослідження є системно(комплексний

підхід до опрацювання питань функціонування біо( та

економічної систем, наукові праці вітчизняних і зарубі(

жних вчених. Для виконання завдань дослідження ви(

користано: абстрактно(логічний, монографічний, метод

узагальнення та порівняння.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток є закономірною зміною всіх видів матерії

і мислення, тому може розглядатись як: категорія діа(

лектики й руху в матеріальному світі; предмету вивчен(

ня в філософії; категорії, що використовується при виз(

наченні соціально(економічних змін; системи факторів

зміни економіки.

У результаті розвитку виникає новий якісний стан

об'єкта. Існуючу характеристику розвитку складає час,

оскільки будь(який розвиток здійснюється в реально(

му часі, що впливає на його направленість. Розвиток —

це закономірна якісна зміна матеріальних та ідеальних

об'єктів, що характеризується як безповоротній та на(

правлений процес. Зворотні зміни є характерними для

процесів функціонування, тобто циклічного відтворен(

ня постійної системи зв'язків і відносин; при відсутності

направленості змін не можуть накопичуватися, що поз(

бавляє процес характерний для розвитку єдиного внут(

рішнього взаємозв'язку; відсутність закономірностей

характеризує випадкові зміни [1].

Проблема економічного розвитку базується на двох

аксіомах: потреби суспільства безмежні; ресурси сус(

пільства, необхідні для виробництва товарів і послуг,

обмежені і рідкісні. Так А. Смітт вважав виникнення

ринків є наслідком обмеженості економічних ресурсів,

обмеженості виробничих можливостей людини і су(

спільства. Економічні ресурси і виробничі можливості

людини обмежені відносно, у порівнянні з їх безмеж(

ними потребами, які реалізуються через виробництво.

А це в загальному вигляді зводиться до ціленаправле(

ної діяльності людей на задоволення своїх потреб, де

взаємодіють основні фактори виробництва — праця,

земля, капітал [2].

Під впливом фактору часу розвиваються та фор(

муються нові потреби суспільства. Зростають вимоги

населення до продуктів харчування, в першу чергу

щодо якісних характеристик, генетики, екологічної

безпеки. У результаті сукупний попит стає більш дина(

мічним, а його імпульси виробництву — більш відчут(

ними, що визначає розвиток як прогресивний, посту(

пальний процес.

Сьогодні вченi зводять проблему визначення iсто(

ричної перспективи переважно до переходу від iн(

дустрiальної стадії цивiлiзацiйного розвитку до пост(

iдустрiальної. Хоча часом ця стадiя визначається як

змiшане суспільство, все ж вона гiперболiзується, над(

іляється переважно позитивними ознаками, що зумов(

лені науково(технічним розвитком позбавляють люд(

ство багатьох негараздiв [3].

Поширеним явищем на сучасному етапі є перене(

сення екологічно небезпечних виробництв у країни,

що розвиваються, трансфер застарілих та небезпеч(

них для здоров'я людини технологій у менш розви(

нуті країни, поширення за посередництвом, насампе(

ред, інформаційної глобалізації соціальних проблем,

захворюваності у країнах "третього світу" тощо. Опи(

сані процеси справді чинять негативний вплив на соц(

іально(економічних розвиток країн, що розвивають(

ся, зумовлюють складні демографічні проблеми і

тому дійсно призводять до зниження темпів зростан(

ня населення у них, а навіть і депопуляції [4]. Проте,

на наш погляд, така ситуація спричинена не стільки

бажанням певних політичних та фінансових еліт

зашкодити соціальному благополуччю країн, що роз(

виваються, як природному прагненню населення роз(

винутих країн покращити якість середовища його жит(

тєдіяльності.

Людство дедалі глибше усвідомлює загрози, які

несе в собі нарощування несприятливих тенденцій у ди(

наміці показників стану соціальної і природо ресурсної

компоненти суспільного розвитку. Це спонукає форсу(
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вати наукові розробки та прийняття управлінських

рішень щодо забезпечення екологічно збалансованого

і соціально орієнтованого економічного зростання [5].

Першочергового значення нині набуває якість останнь(

ого, яка характеризується досягненням певних соціаль(

них й екологічних стандартів. У свою чергу, необхідний

рівень якісного зростання забезпечується шляхом оп(

тимізації внутрішніх пропорцій розвитку економічних

систем, їх структурної збалансованості.

Системну визначеність економічного простору,

що формується, характеризують зростаюча від(

критість, багаторівнева цілісність, синергетичність і

комунікативність. У цьому просторі розміщується і

сфера матеріального виробництва, цінності якого не

девальвуються, а лише вмонтовуються в якісно нову

систему економічних орієнтирів. Отже, йдеться про

кореляцію домінуючого начала економіки, вихідною

точкою якої стають гуманістичні цінності та орієнти(

ри, про формування нової багатоструктурної за свої(

ми функціональними характеристиками економіки,

яка фокусується на антропологічному вимірі своїх

результатів, економіки в якій людина знаходить себе,

відтворює себе не лише як суб'єкт, а й як об'єкт про(

дукуючого процесу.

Нині для кожного неупередженого аналітика оче(

видною є зростаюча актуальність відповідних уза(

гальнень: досягнувши свого мислячого стану, жит(

тя, суспільство в цілому, в тому числі й економіка,

не можуть реалізовуватися структурно, не підніма(

ючися на вищі щаблі свідомого. Ми маємо на увазі

принципову закономірність, згідно з якою розвиток

ототожнюється з системним поглибленням свідомо(

го, зводиться до де(факто цього процесу. Поглиб(

лення свідомого стає критерієм розвитку, слугує

його мірою [6].

Дослідження факторів економічного розвитку доз(

воляє запропонувати певні критерії їх розмежування та

групування:

— рівень значимості: ресурси (потенційні фактори),

джерела, рушійні сили, засоби пожвавлення джерел та

активізації рушійних сил, фактори;

— характер впливу: фактори екстенсифікації та

інтенсифікації; підсилюючого, послаблюючого, галь(

мівного характеру;

— ступінь впливу: безпосереднього і опосередко(

ваного;

— спрямованість впливу: екзогенні (зовнішні) та ен(

догенні (внутрішні);

— структура економічної системи: фактори розвит(

ку структурних елементів системи, зокрема якісного

вдосконалення та кількісного зростання продуктивних

сил, розвитку економічних відносин, вдосконалення гос(

подарського механізму;

— етапи та цільові орієнтири розвитку макроеко(

номічних систем: визначення таких факторів можливе

лише в процесі дослідження форм проявів законів та

закономірностей розвитку систем [7, с. 119].

В екологічному аспекті біоекономіка може і по(

винна розглядатися як засіб гармонізації відносин

між природою та суспільством. Біоекономіка дозво(

ляє відокремити економічне зростання від негатив(

ного впливу на довкілля. Історично завжди існував

прямий зв'язок між економічним зростанням, спожи(

ванням енергії і негативним впливом на довкілля [8,

с.10].

Поняття "біоекономіка" базується на парадигмах

виробництва, яке пов'язане із біологічними процесами,

використовує природні ресурси із навколишнього сере(

довища, потребує мінімальних витрат енергії і не за(

бруднює довкілля, оскільки вхідні ресурси використо(

вуються не один раз та повністю перетворюються в еко(

системі на основі передових розробок від першого до

четвертого покоління.

Біоекономіка в перспективі має стати визначальним

сектором розвитку економіки, сприяти її системному

оновленню.

Застосування системного підходу при відпрацю(

ванні методології дослідження проблем розвитку ба(

зується на певних особливостях даного процесу:

— цілісність передує розвитку функціональних

утворень в її межах та породжує систему взаємозв'язків

між ними;

— кількість компонентів системи, що визначають її

розмір, рівень розвитку, складність, тип, спеціалізацію

має бути мінімальним, але достатнім для реалізації цілей

системи;

— структура системи має бути гнучкою, з найменшою

кількістю зв'язків жорсткого характеру, здатною

швидко переналагоджуватися на виконання нових

завдань, що основою пристосування до змінних

умов;

— гарантувати умови мінімізації впливу змін верти(

кальних компонентів системи, шляхом обгрунтованого

рівня делегування повноважень суб'єктів управління,

забезпечувати оптимальну самостійність і незалежність

об'єктів управління в соціально(економічних і виробни(

чих системах;

— вивчення ієрархічності системи та процесу її

структуризації слід розпочинати з визначення систем ви(

щого рівня, рівень підпорядкування і встановлення

зв'язків між підсистемами;

— при встановленні взаємозв'язків та визначення

взаємодії системи із зовнішнім середовищем необхід(

но передусім формувати параметри "виходу", а потім

формувати системи впливу факторів макро( і мікросе(

редовища, вимоги до "входу", канали зворотного зв'яз(

ку та проектувати параметри процесів в системі;

— в умовах зростання глобальної конкуренції та

міжнародної інтеграції слід прагнути до зростання рівня

відкритості системи при умові забезпечення її економі(

чної, технічної, інформаційної, екологічної безпеки.

"Зелена біоекономіка" як джерело сировини для

біопродукції — ключовий сектор в розвитку біоеко(

номіки. І саме в ньому сконцентровані головні пробле(

ми біоекономіки, що заважають динамічному розвит(

ку.

Концепція "зеленої" економіки не суперечить та не

замінює концепцію сталого розвитку, однак нині все

більшого поширення набуває визнання того, що досяг(

нення сталості майже повністю залежить від створення

правильної економіки. За десятиліття, коли нові багат(

ства створювалися з використанням моделі "коричне(

вої" економіки суспільство не вирішило таких проблем,

як соціальна маргіналізація і виснаження ресурсів, а
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людство ще не досягнуло визначених цілей розвитку.

Сталий розвиток залишається найважливішою довгос(

троковою метою, але для його досягнення потрібні

зміни в напрямі біологізації економіки.

Для переходу до "зеленої" економіки повинні бути

створені умови, що сприяють цьому. До таких умов

слід віднести: розробку нормативно(правової бази,

інструменти державної політики щодо субсидій та

стимулів у природокористуванні, розвиток природо(

охоронної інфраструктури, розширення міжнародної

співпраці, збільшення товароруху та "зелені" інвес(

тиції.

Наявні нині умови сприяють збереженню "коричне(

вої" економіки, яка, крім іншого, у значній мірі залежить

від використання природних ресурсів та енергії. І навпа(

ки, умови, що сприяють переходу до "зеленої" еконо(

міки, можуть підготувати підгрунтя для успішного дер(

жавного і приватного інвестування в "озеленення" світо(

вих економік.

На національному рівні прикладами таких умов є:

коригування фіскальної політики, реформування і

скорочення надання субсидій шкідливих для навко(

лишнього середовища; використання нових ринкових

інструментів: залучення державних інвестицій в клю(

чові "зелені" сектори; перехід до "зелених" держав(

них закупівель; вдосконалення екологічних правил і

положень, а також забезпечення їх застосування на

державному рівні. На міжнародному рівні також існу(

ють можливості вдосконалення ринкової інфраструк(

тури, зовнішньо(торгівельних потоків і потоків фінан(

сової допомоги, а також розвитку міжнародного

співробітництва [9].

Моделювання світової економіки та світового рин(

ку праці, не виявило значної різниці між загальною зай(

нятістю в "коричневій" економіці і зайнятістю в разі "зе(

леного" інвестування. Це узгоджується з результатами

попередніх досліджень, які показали відсутність зрос(

тання або лише помірне підвищення зайнятості. Отже,

у короткостроковій і середньостроковій перспективі, за

відсутності додаткових заходів, пряма зайнятість у сце(

нарії "зеленого" інвестування може дещо зменшитися,

через необхідність скорочення надмірного використан(

ня ресурсів.

У період з 2030 по 2050 роки "зелені" інвестиції

могли б прирівняти або навіть збільшити зайнятість на(

селення відносно рівня "коричневої" економіки. Оск(

ільки в умовах "коричневої" економіки зростання зай(

нятості буде стримуватися нестачею ресурсів і електро(

енергії. У сценаріях "зелених" інвестицій зайнятість у

сільському господарстві, будівництві, лісовій промис(

ловості та в системі транспорту зросла б у коротко(

строковій, середньостроковій і довгостроковій перс(

пективах швидше, ніж при моделі "коричневої" еконо(

міки. Наступного десятиліття світова зайнятість у

сільському господарстві могла б підвищитися на 4%.

Інвестування у збереження та відновлення лісів могло

б підвищити до 2050 року офіційну зайнятість населен(

ня на 20% [9].

Плата за неефективне використання природних ре(

сурсів має стати найважливішим стимулюючим факто(

ром, що сприятиме їх раціональному використанню. Як

зазначає М.А Хвесик: "Засобом досягнення екологіч(

ної безпеки є комплекс еколого(економічних інстру(

ментів, серед яких особливу роль повинні відігравати

плата за забруднення, навколишнього природного се(

редовища й чи використання природних ресурсів, сис(

тема економічного стимулювання природоохоронної

діяльності, яка б сприяла формуванню екологічно доц(

ільного поводження виробника і споживача" [10].

Відтак, людству необхідно прикласти максимум зусиль

для відновлення природного середовища, якому запо(

діяно шкоди в процесі господарської діяльності люди(

ни.

Важливою і невід'ємною складовою розвитку біо(

економіки є концентрація природно(ресурсного потен(

ціалу і його спроможність до самовідновлення. Особ(

ливої актуальності кількісні і якісні характеристики при(

родно(ресурсного потенціалу набувають в аграрному

секторі економіки, у якому рівень залежності резуль(

татів виробництва тісно пов'язаний із природно(ресур(

сною основою, у тому числі через взаємозв'язок при(

родних ресурсів за видами.

Під відновленням природного середовища розумі(

ють комплекс заходів, спрямованих на підтримку пара(

метрів природних систем у межах, сприятливих для

здійснення їхніх функцій. Поняття відновлення приро(

ди включає широкий спектр дій, в якому людина бере

на себе інтенсифікацію, корегування репродуктивності

екосистем, змінювання для досягнення цих цілей гео(

логічної і біологічної систем [11].

Тому відновлення природно(ресурсної основи для

розвитку біоекономіки як комплекс дій направлених на

забезпечення можливостей щодо використання природ(

них ресурсів за видами передбачає цілеспрямовану

діяльність щодо розвідки і підготовки до видобутку ко(

рисних копалин для невідтворюваних ресурсів; систем(

не підтримання природних ресурсів та біорізноманіття

на рівні, необхідному для забезпечення можливостей у

самовідновленні; збереженні екосистем та мінімізації

шкідливого впливу на них господарської діяльності

людини.

Відновлювання природно(ресурсного потенціа(

лу є одним з головних економічних чинників на рівні

держави, яке пов'язане із необхідністю забезпечен(

ня продовольчої безпеки світу, розвитком біоенер(

гетики, збереження екосистем і забезпечення мож(

ливостей для самовідновлення природних ланд(

шафтів.

Необхідною умовою стимулювання ресурсозбе(

реження є розробка системи заходів щодо заохочен(

ня дослідження та впровадження нових джерел

енергії, функціонування безвідходного та маловід(

ходного виробництв. З метою цілеспрямованого роз(

в'язання організаційно(економічних питань на шляху

розвитку біоекономіки, актуалізації проблем біолог(

ізації виробничих процесів, забезпечення сталого

економічного розвитку необхідно здійснити оцінку

функціонування господарських структур з екологіч(

них позицій і внести необхідні корективи щодо їх

діяльності, виявити та нівелювати причини природо(

місткості економіки та зменшити вплив стримуючих

факторів розвитку, розробити та впровадити на за(

гальнонаціональному рівні стратегію біоекономічно(

го розвитку.
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Біоекономіка як синтезуюче поняття відображає

потребу національного господарського комплексу у

вжитті комплексу суспільних відносин з виробництва,

розподілу, обміну і споживання з урахуванням потреб

біосистеми. Стосовно людини біологічна сторона цьо(

го поняття розглядається в єдності з технічними, еко(

номічними та соціальними сторонами життя суспільства.

Передумовою формування біоекономічного потенціа(

лу є спрямованість на покращення суспільного добро(

буту на якісно новій основі, що базується на парадиг(

мах виробництва, яке пов'язане із біологічними проце(

сами, використовує природні ресурси із навколишньо(

го середовища, потребує мінімальних витрат енергії і

не забруднює довкілля. При цьому поєднання економі(

чних, соціальних і екологічних пріоритетів розвитку ха(

рактеризує можливості активізації ознак сталості.

Напрями розвитку біоекономіки в перспективі по(

винні бути спрямовані на збереження, збільшення і

відновлення природного капіталу як найважливішого

економічного активу і джерела суспільних благ. Зрос(

тання доходів і зайнятості населення можливе через

підвищення ефективності використання енергії та ре(

сурсів, запобіганню втраті біорізноманіття та екосистем(

них послуг. Для реалізації таких заходів необхідні дер(

жавні і приватні зусилля. Передусім, мова йде про

підтримку біовиробницва за допомогою цільових дер(

жавних програм, реформ у сфері регуляторної та по(

даткової політики. Подальших досліджень потребує

механізм переходу на біоекономічну концепцію розвит(

ку, яка дозволить вирішувати соціальні, фінансові, та

екологіні проблеми комплексно.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток кризових явищ у сучасній економіці Укра(

їни характеризується загостренням. Знижуються темпи

економічного розвитку, зростає безробіття, відбуваєть(

ся зменшення державних соціальних гарантій та ви(

датків. У цих умовах, важливим стає формування мето(

дичних основ подолання кризового стану в окремих

господарських структурах. Це пояснюється тим, що ви(

рішення існуючих проблем значною мірою залежить від

стану господарських систем, з яких і складається націо(

нальна економіка. Виходячи з цього, питання антикри(

зового управління господарськими структурами, набу(

ває все більшої актуальності в напрямі зростання рівня

інвестиційної привабливості підприємств та безперерв(

ного розвитку її ключових характеристик.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є: запропонувати процеси і процедури

в системі управління розвитком інвестиційної приваб(

ливості господарських підприємств та їх систематичне

здійснення в фінансово(економічній сфері. Означені пе(

ретворення втілити через інструменти адаптації, моні(

торингу та діагностування існуючих невідповідностей,

а також процедури управління ризиками та прогнозу(

вання розвитку підприємства. Все це має забезпечува(

ти стійке покращення ключових характеристик вироб(

ничо(господарської діяльності підприємств, створюю(

чи умови для ефективного вкладення інвестиційних ре(

сурсів учасниками ринку.
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OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES

У статті представлено фінансово�економічні перетворення системи управління розвитком
інвестиційної привабливості підприємств, які складаються з набору чинників та процедур, які у
підсумку забезпечують нарощування рівня привабливості підприємства для інвесторів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань формування та розвитку

інвестиційної привабливості підприємств присвячено

праці таких вчених, як І. Бланк, А. Домадаран, В. Хоб(

та, Л. Батченко, Г. Козаченко, В. Геєць, О. Амоша, О. По(

важний, У. Шарп, О. Шубін, В. Пономаренко, В. Гринь(

ова. Вагомий внесок в наукове обгрунтування процесів

управління інвестиційною привабливістю підприємств

зроблено вченими економістами В. Андрійчуком, В. Ба(

гачовим, М. Демяненком, Ю. Лупенком, П. Макаренком,

В. Месель(Веселяком, В. Ткаченко, М. Федоровим.

Але сьогодення висуває в даному напрямі дослід(

ження нові проблеми, важливість вирішення яких пов'я(

зана з розвитком глобалізації і міжнародної інтеграції,

членством України у Світовій організації торгівлі.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна наукова думка виходить з того, що саме

інвестиції є джерелом розвитку та основою реалізації

будь(яких новацій на підприємстві як у сфері управлін(

ня нематеріальними (організаційна структура, кадри,

маркетингове середовище), так і матеріальними (ресур(

си, фінанси, основні фонди) об'єктами. Незважаючи на

достатню опрацьованість означеного питання в науковій

літературі, наявна значна кількість прогалин та неузгод(

женостей навіть в теоретичному визначенні базових

питань. З цього цілком природно випливає неузгод(

женість та розмитість методичного забезпечення та
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практики інвестиційного менеджменту в корпоративно(

му секторі. Виходячи з цього, досить логічним є прове(

дення теоретичного дослідження у галузі управління

інвестиційною привабливістю підприємств, що поляга(

тиме у визначенні базових питань, їх взаємозв'язку та

логіки ієрархічної підпорядкованості.

Інвестиційна привабливість як об'єкт управління є

досить складним утворенням, що потребує застосуван(

ня комплексного впливу з використання системи інстру(

ментів, алгоритмів та процедур.

Весь спектр заходів, спрямованих на забезпечення

розвитку підприємства, є, з одного боку, джерелом фор(

мування інвестиційної привабливості підприємства та, з

іншого боку, грунтується на тому, що підприємство

здійснило комплекс підготовчих процедур та вже досяг(

ло певного рівня привабливості для інвестора. Так чи іна(

кше, головним результатом аналізованого комплексу

заходів є зростання масштабів господарської діяльності.

Реалізація процедур перетворення входів системи

управління інвестиційною привабливістю господарських

підприємств дозволяє отримати наступні результати:

зниження витрат та забезпечення умов для подальшо(

го зростання, формування сприятливого середовища

для залучення інвестиційних коштів; максимізація гро(

шових потоків на вкладений капітал. Означені резуль(

тати дозволяють забезпечувати ефективний розвиток

підприємства та задовольняти вимоги усіх зацікавлених

сторін.

Розвиток інвестиційної привабливості господарсь(

ких підприємств потребує застосування комплексного

управлінського впливу на її ключові характеристики в

напрямку створення додаткових конкурентних переваг,

що дозволять ефективно протистояти іншим підприєм(

ствам(реципієнтам в боротьбі за отримання інвестицій(

них ресурсів.

Джерелами означених конкурентних переваг є сис(

темні фінансово(економічні перетворення. Здійснення

означених перетворень грунтується на систематичній

роботі в напрямі пошуку резервів та можливостей під(

вищення спроможностей господарської системи

підприємства генерувати грошові потоки на вкладений

капітал.

На рисунку 1. представлено схему фінансово(

економічних перетворень системи управління роз(

витком інвестиційної привабливості господарських

підприємств, який складається з набору чинників

та процедур, які у підсумку забезпечують нарощу(

вання рівня привабливості підприємства для інве(

сторів.

Реалізація фінансово(економічних перетворень

на підприємстві передбачає його вихід на нові ринки

капіталу, які дозволять розширити наявний спектр

потенційних інвесторів. Іншим важливим чинником є

також збереження існуючої бази інвестиційних над(

ходжень на основі максимізації реінвестицій, тобто

забезпечення максимальної лояльності існуючих зас(
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Рис. 1. Фінансово�економічні перетворення системи управління розвитком інвестиційної
привабливості підприємств

Джерело: розроблено автором.
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новників (акціонерів) шляхом формування впевне(

ності у необхідності вкладання отриманого прибутку

в потенціал подальшого зростання капіталізації

підприємства.

Окремої уваги заслуговує процедура моніторингу

фінансової позиції підприємства, що передбачає реалі(

зацію ефективної інвестиційної тактики шляхом засто(

сування методів оперативного рефінансування. Важли(

вим є адекватне сприйняття існуючих процесів на фінан(

совому та інвестиційному ринку та недопущення виник(

нення ситуації недоотримання прибутку чи перевищен(

ня фінансових витрат. Підсумком реалізації окреслених

заходів є зростання інвестиційного потенціалу підприє(

мства, що дозволяє нарощувати масштаби інвестицій(

ної діяльності та стимулювати подальший розвиток гос(

подарської структури.

Заслуговують також на увагу потреба ефективно(

го використання товарного кредиту, на основі якого

можливо забезпечити мінімізацію витрат на форму(

вання оборотних засобів підприємства, вивільнивши

при цьому частку коштів, які можливо спрямувати на

фінансування інших інвестиційних програм. Важли(

вою умовою досягнення цього є ефективне управлін(

ня дебіторською заборгованістю та прискорення

темпів її обороту. В даному випадку мова йде про

роботу збутових підрозділів, які мають концентрува(

ти свою увагу на максимізації обсягів реалізації із

дотриманням суворої платіжної дисципліни контра(

гентами. Усе це дозволяє підвищити рівень ділової

активності та завдати позитивний вплив на поточні

значення індикаторів інвестиційної привабливості

підприємства.

Окремої уваги заслуговує процедура зростання кре(

дитоспроможності та посилення фінансової стійкості

підприємства, що має на меті створення гарантій на(

дійності вкладень інвесторів. Досягнення цього значною

мірою грунтується на забезпеченні зростання абсолют(

них та відносних результатів інвестиційної та операцій(

ної діяльності підприємства. При цьому консервативне

забезпечення кредитоспроможності має одночасно уз(

годжуватися із імперативами агресивного забезпечен(

ня розвитку та зростання масштабів господарської

діяльності підприємства.

Важливу роль також відіграє такий параметр, як ди(

відендна політика підприємства. Термін "дивідендна

політика" в принципі пов'язаний з розподілом прибутку

в акціонерних товариствах. Проте розглянуті в даному

випадку принципи і методи розподілу прибутку засто(

совуються не тільки в акціонерних товариствах, але і на

підприємствах будь(якої організаційно(правової форми.

У зв'язку з цим у фінансовому менеджменті використо(

вується ширше трактування терміну "дивідендна політи(

ка", під якою розуміють механізм формування частки

прибутку, що виплачується засновнику відповідно до

частки його внеску в загальну суму власного капіталу

підприємства. Також дивідендна політика є складовою

частиною загальної фінансової політики підприємства,

що полягає в оптимізації пропорції між споживаним при(

бутком, та прибутком що капіталізується, з метою мак(

симізації ринкової вартості підприємства. Дивідендна

політика має бути формалізованою, оприлюдненою та

її слід дотримуватися в ході підбиття фінансових під(

сумків року. Вона має містити принципи розрахунку роз(

міру дивідендів, порядок розрахунку розміру диві(

дендів, порядок підготовки рішення про виплату диві(

дендів, форми і терміни їх сплати, а також особливості

розкриття інформації.

ВИСНОВОК
Запропоновані процеси і процедури в системі уп(

равління розвитком інвестиційної привабливості гос(

подарських підприємств передбачають їх систематич(

не здійснення в фінансово(економічній сфері. Озна(

чені перетворення втілюються в задумане через

інструменти адаптації, моніторингу та діагностуван(

ня існуючих невідповідностей, а також процедури уп(

равління ризиками та прогнозування розвитку

підприємства. Все це має забезпечувати стійке покра(

щення ключових характеристик виробничо(госпо(

дарської діяльності підприємств, створюючи умови

для ефективного вкладення інвестиційних ресурсів

учасниками ринку.

 Результати дослідження процесів і процедур в сис(

темі управління розвитком інвестиційної привабливості

господарських підприємств у сучасних умовах, є теоре(

тичним підгрунтям здійснення подальших досліджень,

які слід спрямувати на встановлення методичних основ,

зокрема, на покращенні ключових характеристик вироб(

ничо(господарської діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Дослідження інститутів, які визначають рамки та хід

конкретних процесів, є необхідною умовою трансфор(

мації економічної парадигми. Інститути при цьому розу(

міють достатньо широко, тому що історично виникли та

розвиваються еволюційним шляхом. Сучасна криза за(

свідчила, що національні товарні і фінансові ринки, рин(

ки фізичних активів капіталу і праці втратили стан

стійкості та динаміку тенденцій розвитку. Це повною

мірою стосується і страхового ринку України, який є

найбільш капіталізованим серед інших небанківських

фінансових ринків, але інституціонально не оформле(

ним [1, c. 95]. Страховий ринок є тим захисним бар'є(

ром, який сприяє формуванню сталої економічної ди(

наміки розвитку країни, суспільства, різних секторів

національного господарства, що загалом підвищує й
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загальноекономічну безпеку. Кожна країна має свої

інституціональні особливості, які позначаються на еко(

номічному розвитку та побудові товарних та фінансо(

вих ринків, у т.ч. страхових.

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

Страховий ринок є надзвичайно складною багато(

рівневою системою, яку утворює низка взаємопов'яза(

них і взаємообумовлених підсистем. Актуальні пробле(

ми функціонування і розвитку страхового ринку Украї(

ни знаходяться у центрі уваги багатьох учених. До про(

блем розвитку страхового ринку Селезньова Є. С. відно(

сить: відсутність довіри населення і господарюючих
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суб'єктів до страхових компаній, їх нижча конкурентосп(

роможність у боротьбі за залучення вільних коштів по(

рівняно з комерційними банками, інформаційна зак(

ритість страхового ринку, відсутність цілеспрямованої

державної політики у сфері страхування, невеликі об(

сяги і недосконала структура капіталу страхових органі(

зацій [2, c. 127]. Результати дослідження Новікова О.Є.,

Сафонова О.Д. засвідчили, що впродовж останніх років

ситуація на ринку страхових послуг України склалася

не зовсім сприятлива [3, c. 95]. Для подолання негатив(

них ознак вони пропонують: створення конкурентного

середовища і вдосконалення організаційної структури

ринку; сприяння розвитку страхового посередництва;

створення умов для розвитку інфраструктури страхо(

вого ринку; створення єдиного реєстру страхових аген(

тів, що дасть можливість мінімізувати кримінальні схе(

ми на ринку страхування; забезпечення страхового рин(

ку висококваліфікованими кадрами тощо. Залєтов О.М.

досліджує франчайзинг як один з методів ведення стра(

хового бізнесу, законодавчу базу його регулювання в

Україні, процедури функціонування та порядок взаємин

між франчайзером і франчайзі, основні напрямки роз(

витку франчайзингу на страховому ринку [4, c. 211].

Високо оцінюючи науковий доробок указаних авторів,

слід указати на брак системного погляду на сутнісні ха(

рактеристики страхового ринку України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є формалізація інституціональної мо(

делі страхового ринку України на основі його кількісно(

го і якісного опису.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для формалізації інституціональної моделі необхі(

дно виділити класифікаційні ознаки страхового ринку,

які будуть оцінюватися. Узагальнивши, погляди вчених

щодо цих питань, Шолойко А.С. пропонує класифіка(

цію страхового ринку доцільно поділити на дві великі

групи [5, c. 95]: загальна, що базується на загальних

підходах до класифікації ринків; спеціальна, що грун(

туються на особливостях класифікації страхування за

економічними та юридичними ознаками. Загальні підхо(

ди до класифікації ринків грунтуються на виділенні та(

ких ознак: повноцінність, насиченість, консолідація,

концентрація, стан розвитку, структуризація, техно(

логічність, масштаб, за співвідношенням попиту та про(

позиції, за доступністю послуг, за напрямом розвитку,

за покупцями. Спеціальна класифікація страхового рин(

ку передбачає виділення таких критеріїв: об'єкт стра(

хування, характер роботи страховика та його організа(

ційно(правова форма, обов'язковість страхування.

Оцінюючи динаміку страхового ринку України, слід

указати, що протягом 2001—2008 рр. кількість страхо(

вих компаній зросла із 328 до 469, або на 43%. Щодо

обсягів діяльності страхових компаній, то найбільше

зростання мало місце протягом 2006—2008 рр.: валові

страхові премії збільшилися із 13,8 млрд грн. до 24,0

млрд грн. (в 1,74 разів), валові страхові виплати — із

2,6 млрд грн. до 7,1 млрд грн. (у 2,71 разів), страхові

резерви — із 6,0 млрд грн. до 10,9 млрд грн. (у 1,81

разів), загальні активи — із 24,0 млрд грн. до 41,9 млрд

грн. (у 1,75 разів) (табл. 1). Світова фінансова криза 2009

р. позначилася на суттєвому скороченні валових стра(

хових премій і виплат. У 2010—2013 рр. відбувалося

післякризове відновлення страхового ринку з історич(

ним максимумом валових страхових премій у сумі 28,7

млрд грн. наприкінці періоду. Протягом 2009 — 9 міс.

2015 р. кількість страхових компаній скоротилася до

368, або на 21,5%. Близько 2/3 страхових компаній

мають акціонерну форму власності, переважно приват(

ну, решта — товариства з додатковою відповідальністю.

Протягом 2006 — 9 міс. 2015 рр. обсяг перестраху(

вання у нерезидентів збільшився із 561,1 млн грн. до

1753,9 млн грн., а його питома вага у валових страхо(

вих преміях зросла з 4,1% до 8,1%. Отже, страховий

ринок України вже пройшов стадію формування і зна(

ходиться на шляху поступового інтегрування в світовий.

Незважаючи на значну кількість компаній, фактич(

но на страховому ринку основну частку валових стра(

хових премій — 99,9% акумулюють 200 СК "non(Life"

(62,9% всіх СК "non(Life") та 98,9% — 20 СК "Life"

(40,0% всіх СК "Life") (табл. 2). Коефіцієнт Герфіндаля

— Гіршмана (ННІ) показує, яке місце на ринку займа(

ють продавці, що володіють малими частками. По рин(

Роки 

Валові 
страхові 

премії, млн 
грн. 

Валові 
страхові 
виплати, 
млн грн. 

Страхові 
резерви, 
млн грн. 

Загальні 
активи 

страховиків 
(згідно з 
формою 1 

(П(С)БО 2)), 
млн грн. 

Активи, визначені 
ст. 31 Закону України 

«Про страхування» 
для представлення 
коштів страхових 
резервів, млн грн. 

Обсяг 
сплачених 
статутних 
капіталів, 
млн грн. 

Перестрахування, 
млн грн. 

У рези-
дентів 

У нерези-
дентів 

2006 13829,9 2599,6 6014,1 23995 17488,2 8391,2 5060,60 561,1
2007 18088,2 4213,0 8423,3 32213 19330,3 10633,6 5654,40 769,5
2008 24008,6 7050,7 10904,1 41930,5 23904,9 13206,4 8026,8 1037,8
2009 20442,1 6737,2 10141,3 41970,1 23690,9 14876,0 7784,1 1104,3
2010 23081,7 6104,6 11371,8 45234,6 27695,0 14429,2 9753,9 991,3
2011 22693,5 4864,0 11179,3 48122,7 28642,4 14091,8 4723,5 1182,7
2012 21508,2 5151,0 12577,6 56224,7 48831,5 14579,0 1230,8 1292,0
2013 28661,9

 

4651,8 
 

14435,7 66387,5 37914,0 15232,5 7110,4 1634,4
2014 26767,3 5065,4 15828,0 70261,2 40530,1 15120,9 8173,7 1530,5
9 міс. 2015 21718,7 4674,8 17244,7 60588,9 37682,7 14483,7 4972,4 1753,9

Таблиця 1. Загальні показники розвитку страхового ринку України

Джерело: побудовано за даними [6].
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ку страхування життя Індекс склав 1018 (за 9 місяців

2014 року — 1120), по ринку видів страхування інших,

ніж страхування життя становив 228 (за 9 місяців 2014

року — 177).

У цілому по страховому ринку індекс Герфіндаля —

Гіршмана склав 202 (за 9 місяців 2014 року — 156). Та(

ким чином, ринок видів страхування інших, ніж страху(

вання життя, є помірно концентрованим, а ринок стра(

хування життя — низькоконцентрованим.

У порівнянні з 9 місяцями 2014 року на 4637,1 млн

грн. (27,1%) збільшився обсяг надходжень валових

страхових премій, обсяг чистих страхових премій збіль(

шився на 3 102,5 млн грн. (22,7%). Збільшення валових

страхових премій відбулося з таких видів страхування,

як: страхування вантажів та багажу (збільшення вало(

вих страхових платежів на 1762,5 млн грн. (190,2%));

страхування фінансових ризиків (збільшення валових

страхових платежів на 1 144,3 млн грн. (61,5%)); авто(

страхування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") (збіль(

шення валових страхових платежів на 1 019,4 млн грн.

(21,8%)); страхування майна (збільшення валових стра(

хових платежів на 456,8 млн грн. (21,7%)); медичне стра(

хування (збільшення валових страхових платежів на

204,5 млн грн. (16,1%)); авіаційне страхування (збіль(

шення валових страхових платежів на 181,3 млн грн.

(104,7%)). Проте, у порівнянні з 9 місяцями 2014 р.,

зменшився обсяг валових страхових премій з таких видів

страхування, як: страхування від нещасних випадків

(зменшення валових страхових платежів на 330,2 млн

грн. (46,8%); страхування кредитів (зменшення валових

страхових платежів на 191,2 млн грн. (39,4%); страху(

вання від нещасних випадків на транспорті (зменшення

валових страхових платежів на 43,7 млн грн. (43,7%).

У структурі страхових премій за 9 міс. 2015 р. част(

ка страхування життя становить лише 6,9%. Найбільша

частка припадає на добровільне майнове страхування

(59,6%), у т.ч. на страхування фінансових ризиків

(13,8%). Питома вага недержавного обов'язкового

страхування становить 17,0%, у тому числі страхуван(

ня цивільної відповідальності власників транспортних

засобів — 13,7%. На частку добровільного особисто(

го страхування і добровільного страхування відпові(

дальності припадає відповідно 11,1% і 5,4%.

Таким чином, в Україні розвинуті тільки класичні

види страхування — КАСКО, майнове страхування, в той

час як, наприклад, медичне страхування знаходиться у

стадії зародження. У першу чергу це зумовлено рівнем

доходів населення [7, c. 65]. Страхування "Life" в Укра(

їні поки не освоєно, і для вітчизняних страхових ком(

паній досі є недоступним. Зумовлено це, по(перше, низь(

кою капіталізацією українських страхових компаній, по(

друге, неготовністю вітчизняних страхових компаній

працювати з незначними сумами окремого страхуваль(

ника, та їх орієнтованістю на фінансово(промисловий

бізнес.

Від страхувальників(фізичних осіб за 9 місяців 2015

року надійшло 7269,2 млн грн валових страхових

премій, що становить 33,5%. У структурі валових стра(

хових премій, які надійшли від фізичних осіб 5866,5 млн

грн. (80,7%) — за видами страхування, іншими, ніж

страхування життя (на 7,4% більше, ніж за аналогічний

період 2014 р.); 1402,7 млн грн. (19,3%) — за видом

страхування життя (на 6,6% більше, ніж за аналогічний

період 2014 р.). Страхові виплати страхувальникам(

фізичним особам за 9 місяців 2015 року становили

2308,3 млн грн. (49,4% від загальних валових виплат),

що на 9,5% більше, ніж за відповідний період 2014 р.

Рівень страхових виплат фізичним особам (відношення

страхових виплат до страхових премій) станом на

30.09.2015 р. становив 31,8%, що на 0,7 в. п. більше,

ніж станом на 30.09.2014 р.

За підсумками 9 міс. 2015 р. фінансовий результат

страхових компаній "Life" cтановить 196,1 млн грн., у

т.ч. прибуток 445,7 млн грн., збиток 249,6 млн грн.,"non(

Life" — 2672,5 млн грн, у т.ч. прибутки — 4981,5 млн

грн., збитки — 2308,9 млн грн. 17 страхових компаній

(20,7% компаній, представлених в рейтингу) мають не(

покриті збитки в балансі. Найбільші з них припадають

на Альфа(страхування (105 млн грн.), Універсальну СК

(195,4 млн грн.), Княжу (312,7 млн грн.), PZU (341,3 млн

грн.), Провідну (341,8 млн грн.), Оранту (666,3).

Важливими факторами, що стримують розвиток

страхового ринку, є вузький, порівняно з розвинутими

країнами, асортимент страхових послуг, що надаються

клієнтам, відсутність належних традицій тривалого по(

зитивного досвіду роботи з клієнтами, особливо з но(

вих видів страхування [8, c. 145]. Саме ці фактори, в

першу чергу, впливають на прийняття рішення про стра(

хування свого життя, здоров'я та майна. Низька техно(

логічність здійснення страхових операцій та недоско(

налість системи інформаційно(аналітичного забезпечен(

ня страхової діяльності також негативно впливають на

роботу страхових компаній та розвиток страхового рин(

ку. Страхові компанії повинні задовольняти вимоги

клієнтів та заохочувати бажання до страхування шля(

хом зниження тарифів, для чого необхідно знижувати

свої власні витрати та оптимізувати бізнес(плани. Саме

це може сприяти зростанню конкурентоспроможності

та розширенню страхового ринку України. Сучасний світ

змінюється досить швидко, тому страхова галузь повин(

на адекватно оцінювати ризики, загрози, тенденції, і

приймати рішення для успішного розвитку бізнесу. З

метою стимулювання розвитку медичного страхування

в Україні та підготовки страхової галузі до виконання

важливої ролі андерайтера медичних ризиків у межах

Перші 
(Тор) 

страхування «Life» страхування "non-Life" 

Надхо- 
дження 
премій,  
млн грн. 

Частка 
на 

ринку, 
% 

Надхо- 
дження 
премій, 
млн грн. 

Частка 
на 

ринку, 
% 

Кількість СК, 
які більше 50% 
страхових 
премій 

отримали від 
перестрахуваль

ників 
Тор 3 676,5 45,0 2708,3 13,4 3 
Тор 10 1323,4 88,0 7615,9 37,7 4 
Тор 20 1487,5 98,9 12287,6 60,8 4 
Тор 50 1503,3 100,0 17271,3 85,4 8 
Тор 100 X X 19473,9 96,3 9 
Тор 200 X X 20189,5 99,9 12 
Всього по 
ринку 1503,3 100,0 20215,4 100,0 19 

Таблиця 2. Концентрація страхового ринку
за 9 місяців 2015 року

Джерело: побудовано за даними [6].
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системи обов'язкового медичного страхування, доціль(

но забезпечити введення податкових пільг, а саме: відне(

сення страхових платежів з медичного страхування на

валові витрати роботодавців [9, c. 239]. До шляхів ви(

рішення проблем страхового ринку, підвищення його

конкурентоспроможності, стійкості та інвестиційної при(

вабливості можна віднести [10, c. 92]: підвищення рівня

захисту прав споживачів страхових послуг; прозорості

діяльності страхового ринку; удосконалення норматив(

но(правового регулювання діяльності страхових посе(

редників; створення системи гарантування страхових

виплат за договорами страхування; підвищення фінан(

сової грамотності учасників страхового ринку тощо.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

За загальними ознаками класифікації інституціо(

нальну модель страхового ринку можна ідентифікува(

ти як обмежену, ненасичену, консолідовану, у стані роз(

витку, структуровану у розрізі акціонерних товариств і

товариств із додатковою відповідальністю, традиційну,

такою, що інтегрується у європейський страховий ри(

нок, за специфічними ознаками — ринок покупців, пред(

ставлений переважно юридичними особами і майновим

страхуванням, зі значним сегментом обов'язкового

страхування, інтенсивний ринок, оскільки нарощення

обсягів страхових премій, виплат, резервів, активів, ка(

піталу відбувається за умови скорочення кількості стра(

хових компаній; достатньо конкурентний в сегменті

"non(Life", низькоконцентрований — у сегменті "Life",

малоефективний — що виявляється у значних обсягах

збитків страхових компаній. Для подолання вад окрес(

леної інституціональної моделі доцільно запроваджу(

вати он(лайнові технології, здешевлювати страхові пла(

тежі за рахунок реінжинирінгу бізнес(процесів, уводи(

ти нові види страхування, медичне зокрема, нарощува(

ти капіталізацію страхових компаній, поліпшувати стра(

хову грамотність населення, проводити адаптацію за(

рубіжного досвіду управління страховими ризиками до

вітчизняних умов.

Перспективами подальших досліджень є розробка

рекомендацій із удосконалення класифікації видів стра(

хування відповідно вимог ЄС.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ АБО
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ефективну бюджетну політику вважають найважли(

вішим фактором сталого економічного зростання, ос(

кільки за рахунок бюджетних коштів здійснюється

фінансування напрямів діяльності держави. Безпеку

бюджетної політики треба розглядати як такий стан

складових бюджетної системи, при якому забезпечуєть(

ся збалансований розвиток і захист національної еко(

номіки, фінансової системи і сукупності взаємопов'яза(

них сфер або ланок фінансових відносин, що відобра(

жають особливості мобілізації та використання ресурсів

для задоволення економічних і соціальних потреб. Тому

бюджетна безпека як один із найважливіших факторів

економічного розвитку держави виступає своєрідним

критерієм ефективності її бюджетної політики та органі(

зації і реалізації бюджетного процесу.

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

Вивчення бюджетної безпеки в контексті світової

фінансово(економічної кризи засноване на провідних

ідеях та узагальненнях з бюджетної проблеми, а також
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забезпечення національної безпеки вітчизняних або

зарубіжних вчених(економістів.

Серед українських дослідників значний вклад у роз(

виток сучасної теорії бюджетної безпеки як складової

економічної та фінансової безпеки внесли: О.І. Ба(

рановський, О.Г. Білорус, В.М. Геєць, В.П. Горбулін,

М.М. Єрмошенко, Г.В. Козаченко, В.І. Мунтіян, Г.А. Па(

стернак(Таранушенко, А.І. Сухоруков, В.Т. Шлемко та

ін. Важливу роль у розкритті бюджетної безпеки відігра(

ють наукові праці зарубіжних вчених: Ш. Бланкарта,

Дж. Б'юкенена, Л. Коженьовскі, Дж. Стігліца, С. Фіше(

ра та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є оцінка взаємодії складових бюджет(

ної безпеки, дослідження трансформації грошових

відносин між державою, громадянами та бізнесом у

суспільні блага, масштаби яких визначають актуальність

бюджетного гарантування фінансової безпеки і скла(

дання рекомендацій щодо узгодження бюджетної по(

літики із стратегічними завданнями соціально(економі(

чного розвитку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Послуживши основою для поглиблення теоретико(

методологічних засад бюджетної безпеки, з урахуван(
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ням фінансово(економічного розвитку держави, праці

вчених(економістів [1; 3; 4; 6] засвідчили опосередко(

ваний характер вивчення актуальних питань бюджетної

безпеки в контексті досліджень з економічної та фінан(

сової безпеки. Під цим поняттям розуміють стан забез(

печення платоспроможності з урахуванням балансу до(

ходів та видатків і ефективності використання бюджет(

них коштів. Платоспроможність будь(якої країни, в тому

числі й України, залежить від валового внутрішнього

продукту, експортного потенціалу та валютної ліквід(

ності (рис. 1).

У перші десять років незалежності, через щорічне

зменшення обсягів вітчизняного виробництва, країна

втратила майже 60 % валового внутрішнього продук(

ту. Цей спад вдвічі перевищив глибину падіння амери(

канської економіки в роки Великої депресії. Від зазна(

ченого шоку вітчизняна економіка, по суті, так й не огов(

талася ні кількісно, ні якісно. Тому сьогоднішня криза,

початок якої пов'язують зі зміною політичної влади в

країні, не більше ніж чергове сповзання до дна економ(

ічної ями, в яку Україна потрапила чверть століття тому.

За 14 років, з 2000 року по 2013 рік, вітчизняний

валовий внутрішній продукт збільшився на 69,8 %. Після

України мінімальний приріст валового внутрішнього

продукту країни показала Естонія (75,7 %), а макси(

мальний — Таджикистан (у 2,9 рази), Туркменістан (3,1

рази) та Азербайджан (4,8 рази). При такій динаміці до

моменту, коли вітчизняний валовий внутрішній продукт

досягне рівня 1990 року, країна буде перебувати на

узбіччі світової економіки, далеко позаду своїх сусідів,

не будучи здатною розділити ні їх успіхів, ні їх планів, ні

їх можливостей.

Втративши колишню технологічну базу, вітчизняна

економіка виявилася прив'язаною до світової кон'юнк(

тури на сировину. Це пояснює, чому єдиний стійкий

підйом в незалежній Україні припав на 2000—2007 роки,

хоча навряд чи тоді корупції, фальсифікату і політич(

них чвар було менше, ніж сьогодні. Його причина цілком

банальна [7]: в основі тодішнього зростання лежали не

реформи, не особливий бізнес(клімат та не добра воля

політиків, а незалежний від них зліт цін на сировину.

Це сприяло підвищенню вітчизняного валового внут(

рішнього продукту країни на 7,5 % на рік, що вдвічі пе(

реважало загальносвітову динаміку (3,4 %). Завдяки

цьому на Україну зійшла "сировинна благодать" [3]:

потік іноземної валюти, інвестицій, ревальваційний тиск

на гривню або її курсове посилення, рекордне зростан(

ня міжнародних резервів (38 млрд дол.), зростання осо(

бистих доходів та бюджетних надходжень, кредитний

та банківський бум, будівельна лихоманка.

У 2010—2011 роках відбувся черговий сплеск си(

ровинної кон'юнктури, що тривав всього два роки. Його

короткостроковість, як й економічна політика України

не дозволили ні розігнати зростання валового внутріш(

нього продукту (з середньорічних 4,7 %), ні розв'язати

клубок накопичених проблем. Поточна фаза вітчизня(

ної кризи почалася у 2012 році з відновленням сировин(

ної рецесії. Сьогодні вона триває четвертий рік поспіль.

Враховуючи це, можна впевнено сказати, що торішнє

падіння валового внутрішнього продукту країни, бюд(

жетні проблеми та девальвація гривні сталося і без

військової інтервенції (рис. 2).

Структура валового внутрішнього продукту країни

є незмінною протягом останніх 3(х років, тобто з 2013

по 2015 роки. Сільське господарство, торгівля та про(

мисловість займають найбільшу частку в загальному об(

сязі валового внутрішнього продукту України. Наймен(

шу частку в загальному обсязі валового внутрішнього

продукту країни традиційно займає будівництво та енер(

гетика, а також охорона здоров'я, освіта та культура.

Але якщо хочемо отримати значні темпи щорічного

приросту економіки, то просто інтенсивний розвиток

зазначених галузей не дасть такої можливості, потрібно

ще й екстенсивний розвиток галузей національного гос(

подарства. Є необхідність у появі, чи виділенні з сьо(

годнішніх, нових бюджетоутворюючих галузей, що ха(

рактеризуються потенційно високою питомою вагою в

структурі валового внутрішнього продукту України, за(

требуваністю продукції, високою технологічністю або

доданою вартістю. Такими галузями, наприклад, можуть

стати: енергетика, інформаційно(комунікаційна галузь,

транспорт і міжнародне сполучення. Деякі з цих галу(
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 Рис. 1. Взаємодія складових механізму забезпечення бюджетної безпеки України
Джерело: розробка автора.
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зей володіють серйозним експортним потенціалом то(

варів та послуг, що допоможе, з часом, негативне саль(

до платіжного балансу України перетворити на стабіль(

но позитивне.

Крім валового внутрішнього продукту, на рівень

бюджетної безпеки, а точніше на забезпечення плато(

спроможності країни, впливає й експортний потенціал

України як один із видів міжнародної торгівлі. Позитив(

ний баланс у зовнішній торгівлі є свідченням успішної

економічної політики держави та реалізації її іннова(

ційного потенціалу. Але падіння попиту або гальмуван(

ня зростання світової економіки зачепило торговельні

операції всіх країн світу та торкнулося усіх секторів [6].

Така тенденція є загрозливою, особливо для країн,

що розвиваються. Їм міжнародна торгівля забезпечує

приплив іноземних інвестицій та економічне зростання,

вона сприяє процесам лібералізації і глобалізації. Сту(

пінь залежності країн, що розвиваються, від зовнішньої

торгівлі за останні 10—15 років значно підвищився.

Однак з поширенням кризових явищ те, що було фун(

даментом для економічної стабільності, сьогодні діамет(

рально змінило напрям впливу. Залежність від зовнішніх

ринків, коливання обмінного курсу і зниження попиту

стали факторами ризику та ускладнюють боротьбу з фі(

нансовою кризою.

В Україні модель національної економіки, яка грун(

тується на застарілих технологіях, обумовлює випуск

продукції з низьким рівнем доданої вартості та спричи(

няє зниження рівня її конкурентоспроможності. Дер(

жавна підтримка багатьох підприємств надто обтяжли(

ва для бюджету, а механізми допомоги залишаються

непрозорими. За цей період падіння обсягів експорту

відбувалося за всіма товарними групами (металопродук(

ція, продукція машинобудування та хімічної промисло(

вості), крім окремих позицій агропромислового комп(

лексу.

А тим часом економічна активність згортається і

криза нікуди не пішла з України. Бо однією з базових її

причин є невідповідна імпортоорієнтована модель роз(

витку країни. "Більше привеземо — більше обмитнимо",

ну а те, що менше виробимо самі, проблема наступних

поколінь, а не чинного уряду [2]. Така позиція вкрай

небезпечна і потребує конструктивної критики.

Насамперед тому, що в країнах, на які ми хочемо

рівнятися — Німеччині, США, Великій Британії, Швеції,

митні платежі становлять кілька відсотків дохідної час(

тини бюджету. В Україні — майже третину. Замість при(

ростання експортом — це створення робочих місць,

нових виробництв, освоєння нових внутрішніх можли(

востей і живого внутрішнього ринку, відбувалося ство(

рення нації "купи(продай". Це шлях до зникнення зі

списку перспективних на користь країн(невдах. У 1993—

1997 роках експорт України був сумірний з експортом

Туреччини, Польщі або Чехії. Впродовж 2011—2014

років він катастрофічно скорочувався й нині становить

25—30 % від показників цих держав (Польща —

218 млрд, Туреччина — 176 млрд, Чеська Республіка

— 147 млрд, Україна — 52 млрд дол. США) [8].

Пріоритети експорту — це окреме важливе питан(

ня. Його досліджували експерти Інституту суспільно(

економічних досліджень. Використовуючи методику

міжнародних економічних організацій, вони дійшли вис(

новку, що сучасні галузі економіки України можна по(

ділити умовно на чотири категорії: стратегічні лідери,

потенційні лідери, поточні лідери та проблемні галузі.

До першої категорії належать, наприклад, комп'ю(

терне програмування, виробництво машин та устатку(

вання, до другої — фармацевтична продукція та теле(

комунікації, до третьої — сільське господарство і хі(

мічне виробництво, до четвертої — малоперспективні

видобування вугілля або виробництво текстилю. Това(

ри з першої і другої категорій роблять український екс(

порт наступальним або залучають інвестиції. Саме та(

ким шляхом — знаходження перспективних сегментів

або їх преференційного розвитку — йшли сусідні краї(

ни та отримали результат.

Є досвід багатьох країн, які визнані як експорто(

орієнтовані і які створили успішні структури багато років

тому. Саме їхній досвід й можна перейняти. Це, наприк(

лад, Німеччина, Австрія і Данія в Європі, Південна Ко(

рея в Азії, Мексика в Америці та ін. Не все, що працює у

них, працюватиме у нас, проте успішні підходи, наприк(

лад, Литви чи Канади, цілком можна брати за основу.

Головне, що базові елементи в нас є [7].

Українська економіка за своїм експортним потен(

ціалом опустилась на рівень 2005 року — 30 млрд дол.
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Рис. 2. Номінальний валовий внутрішній продукт України за 2005—2015 роки, млн грн.
Джерело: [8].
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США. Ще в 2012 році обсяг експорту товарів з України

встановив черговий історичний рекорд, перевищивши

значення 2008 року та досягши 64 млрд дол. США (рис.

3), що створювало надійне джерело надходжень валю(

ти в країну.

Вже сьогодні можна зробити висновок, що обіцянки

Європейського Союзу з надання підтримки для украї(

нських товарів через преференційний режим виявились

фактично порожніми для найбільш економічно актив(

ної частини населення України (можливо свою деструк(

тивну роль відіграла політична нестабільність на Сході

країни). Так, за результатами 2015 року обсяг експорту

у країни Європейського Союзу скоротився на третину.

Більш прискореними темпами впало лише постачання

товарів в Росію. Традиційна галузь економіки —

сільське господарство, виявилась абсолютно неконку(

рентоспроможною на ринках Європейського Союзу, а

низькі квоти на поставки сільськогосподарської про(

дукції лише посилили даний ефект. Доповненням до

цього стало падіння цін на сировинні товари у світі.

Отже, Україна має потужний науково(промисловий

потенціал, який, на відміну від більшості країн світу, не

має відповідної інституційної і фінансової державної

підтримки для просування на світові ринки, через що,

незважаючи на наявні цінові або технічні переваги, не

використовується повною мірою експортний потенціал

високотехнологічних товарів українського виробницт(

ва на зовнішніх ринках. На сьогодні існує необхідність

створення інституційної основи для запровадження дер(

жавної підтримки упровадження фінансових інстру(

ментів розвитку експорту, який забезпечить розвиток

та нарощування вітчизняного економічного потенціалу

і закріплення на традиційних чи нових ринках збуту.

Наступним важливим елементом забезпечення пла(

тоспроможності країни, а точніше її рівня бюджетної

безпеки, є міжнародна валютна ліквідність. Це здатність

країни забезпечити своєчасне погашення міжнародних

зобов'язань прийнятними для кредитора платіжними

засобами (рис. 4). Міжнародна валютна ліквідність будь(

якої країни, в тому числі і України, виступає засобом

міжнародних платежів, що використовуються для по(

криття дефіциту платіжного балансу або засобом валют(

ної інтервенції, що є методом валютного регулювання.

Національний банк застосовує валютну інтервенцію

для врівноваження попиту або пропозиції на іноземну

валюту та обмеження рівня коливань курсу національ(

ної грошової одиниці. Але використання валютних

інтервенцій має певні межі, адже вони ефективні за не(

значної неврівноваженості платіжних балансів, яка ха(

рактеризується періодичною зміною активного або па(

сивного сальдо. Через обмеженість валютних резервів

продаж іноземної валюти має чергуватися з її купівлею,

бо інакше резерви можуть бути вичерпані.

Для підвищення рівня міжнародної валютної лік(

відності Україні потрібно підвищувати роль валютної

політики у сфері міжнародних валютних відносин, що

передбачає функціонування національної валюти у

міжнародному обороті через міжнародні валютно(кре(

дитні або фінансові організації. З приєднанням країни

у 1992 році до найвпливовіших міжнародних фінансо(

вих організацій — Міжнародного валютного фонду,

Світового банку або провідної регіональної фінансової

установи — Європейського банку реконструкції і роз(

витку розпочато інтеграцію у світову фінансову систе(

му. Потім Уряд країни почав взаємодіяти й з іншими ор(

ганізаціями Групи Світового банку — Міжнародною

фінансовою корпорацією, Міжнародною асоціацією

розвитку і Багатостороннім агентством з гарантування

інвестицій [4].

Досвід співпраці з міжнародними фінансовими

організаціями підтверджує необхідність удосконален(

ня форм або механізмів її взаємодії. Враховуючи євро(

пейський вектор зовнішньої політики України, потрібно

активно розвивати співпрацю з Європейським Союзом

або іншими міжнародними фінансовими організація(

ми, наприклад, з Європейською асоціацією вільної тор(

гівлі.

Європейська асоціація вільної торгівлі — це зона

вільної торгівлі, котра об'єднує митні території євро(

пейських країн, які не вступили до Європейського Со(

юзу, зокрема, Республіки Ісландія, Князівства Ліхтен(

штейн, Королівства Норвегії і Швейцарської Конфеде(

рації. Зона вільної торгівлі забезпечує країнам(членам

режим вільної торгівлі товарами і послугами, а також

гарантує вільний рух капіталів та фізичних осіб [5].

Стратегічною метою діяльності Європейської асо(

ціації вільної торгівлі залишається лібералізація торгівлі

з найважливішими торгівельними партнерами шляхом

укладення угод про вільну торгівлю або розвитку спів(

праці в рамках Світової організації торгівлі. Угода про
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Джерело: [8].
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торгівлю між Україною та державами Європейської асо(

ціації вільної торгівлі ратифікована Законом України

"Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Украї(

ною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господар(

ство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про

сільське господарство між Україною та Ісландією та

Угоди про сільське господарство між Україною та Швей(

царською Конфедерацією" від 7 грудня 2011 року.

Цілями Угоди, що грунтується на торговельних

відносинах між ринковими економіками, є [1]: досягну(

ти лібералізації торгівлі товарами відповідно до Гене(

ральної угоди з тарифів або торгівлі 1994 року; досяг(

нути лібералізації торгівлі послугами відповідно до Ге(

неральної угоди про торгівлю послугами; значно збіль(

шити інвестиційні можливості у зоні вільної торгівлі; на

взаємній основі досягнути подальшої лібералізації

ринків державних закупівель Сторін; сприяти конку(

ренції у економіках, особливо коли це стосується еко(

номічних відносин між Сторонами; забезпечувати дос(

татній та ефективний захист прав інтелектуальної влас(

ності; сприяти гармонійному розвиткові або розширен(

ню світової торгівлі шляхом усунення бар'єрів у торгівлі

та інвестуванні.

Крім того, необхідно грунтовно вивчати можливості

інших валютно(кредитних та фінансових організацій

світового або регіонального масштабу на предмет ви(

користання їхніх можливостей для фінансового спри(

яння розвитку української економіки, зокрема, Органі(

зація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮН(

ІДО) і Продовольча та сільськогосподарська організа(

ція Організації Об'єднаних Націй (ФАО).

Організація Об'єднаних Націй з промислового роз(

витку — це спеціальна установа Організації Об'єдна(

них Націй, створена у 1966 році, мета якої полягає у

сприянні промисловому розвитку або прискореній

індустріалізації країн, що розвиваються шляхом мобі(

лізації ресурсів. До її складу входять 171 держава,

Україна є членом організації з 1985 року. Оперативна

діяльність Організації Об'єднаних Націй з промисло(

вого розвитку полягає [3]: в наданні технічної допомо(

ги країнам, що розвиваються у здійсненні конкретних

проектів; в розробці регіональних довгострокових

стратегій розвитку. Допоміжна діяльність включає

збір, узагальнення, публікацію інформації, проведен(

ня досліджень, організацію конференцій з питань про(

мислового розвитку.

Відносно діяльності Продовольчої та сільськогос(

подарської організації Організації Об'єднаних Націй, то

вона спрямована на зменшення проблеми бідності та го(

лоду у світі шляхом сприяння розвитку сільського гос(

подарства і вирішення проблеми продовольчої безпеки

— це доступності всім та завжди харчування, необ(

хідного для активного або здорового життя. Продоволь(

ча та сільськогосподарська організація Організації

Об'єднаних Націй діє як форум, а також як джерело

знання та інформації. Допомагає країнам, що розвива(

ються і країнам в перехідному періоді модернізувати і

поліпшити сільське господарство, лісівництво та рибаль(

ство [2].

Оцінка співпраці України з міжнародними фінансо(

вими організаціями протягом 1992—2015 років, незва(

жаючи на проблеми, свідчить про поглиблення ринко(

вих перетворень, прискорення трансформаційних про(

цесів, намагання виведення економіки України на трає(

кторію сталого економічного зростання. Співпраця краї(

ни з міжнародними фінансовими організаціями повин(

на сприяти досягненню макрофінансової стабілізації,

формуванню моделі конкурентного середовища, ста(
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Рис. 4. Складові міжнародної валютної ліквідності країни

Джерело: розробка автора.
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більності грошової одиниці, активізації інвестиційного

процесу в Україні та розвитку приватного підприєм(

ництва.

Отже, дослідження причинно(наслідкових зв'язків

складових бюджетної безпеки країни дозволило визна(

чити причини, що перешкоджають формуванню такого

рівня безпеки, який би сприяв ефективній реалізації

бюджетної політики в Україні. Загрози бюджетній без(

пеці визначаються змістом відтворювальних процесів

суб'єктів бюджетних правовідносин, ступенем узгодже(

ності інтересів, а, отже, функціональною детермінова(

ністю бюджетної політики, загальними принципами фор(

мування державного бюджету та еквівалентністю роз(

поділу бюджетних коштів.

Відсутність чітких цілей і результатів використання

бюджетних коштів є однією з основних загроз, які впли(

вають на забезпечення бюджетної безпеки і порушують

механізм формування дохідної та видаткової частин

державного бюджету. Крім того, аргументовано, що

ключовим протиріччям у виникненні загроз бюджетній

безпеці країни є антагонізм зростаючих суспільних по(

треб і обмеженості бюджетних коштів. Чим більше по(

треб у суспільстві залишаються незадоволеними внас(

лідок обмеженості коштів, тим нижчим є рівень реалі(

зації їх інтересів, а масштабнішим обсяг конфліктів або

негативних впливів [3].

Але, крім зазначених загроз, що впливають на за(

безпечення бюджетної безпеки існують ще й інші про(

тиріччя, які заважають формуванню ефективної бюд(

жетної політики в Україні, це: суперечності між неба(

жанням суб'єктів господарювання розлучатися з части(

ною власних коштів, що акумулюються до бюджету у

вигляді податків і зборів, та обсягами отриманих ними

суспільних благ; протиріччя між принципами формуван(

ня державного бюджету і бюджетів адміністративно(

територіальних одиниць; різниця між величиною акуму(

льованих до місцевих бюджетів коштів і обсягом регла(

ментованих повноважень органів місцевого самовряду(

вання.

На основі результатів дослідження можна виділити

наступні пропозиції щодо забезпечення безпеки вико(

нання бюджетної політики держави, зокрема: раціона(

лізувати структуру бюджетних видатків на розвиток

сфер національного господарства; створити ефектив(

ну систему державного фінансового контролю за вико(

ристанням бюджетних коштів; посилити платіжну дис(

ципліну суб'єктів господарської діяльності; сформува(

ти ефективно діючий Стабілізаційний фонд бюджету для

забезпечення стійкості бюджетної системи; удоскона(

лити діючу Методику розрахунку рівня економічної без(

пеки України, запропонувавши додаткові індикатори

бюджетної безпеки; удосконалити нормативно(право(

ву базу щодо формування дохідної та видаткової час(

тин державного бюджету з метою зниження ризиків їх

невиконання.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, бюджетна політика в Україні служить

засобом вирішення поточних проблем, не маючи в своїй

основі довгострокових цілей соціально(економічного

розвитку. В країні бюджетні пріоритети зосереджують(

ся у нормативно(правових актах гілок державної вла(

ди, не формують стратегічних орієнтирів бюджетної

політики, адже не знаходять свого продовження через

неузгодженість положень таких документів чи періодич(

не їх неприйняття. Для підвищення рівня бюджетної

безпеки важливим є узгодження цілей бюджетної по(

літики із стратегічними завданнями соціально(економі(

чного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні багатоваріантність інноваційних змін визначається

специфікою застосування інноваційної політики, інноваційного

потенціалу, забезпечення управління інноваційним процесом

тощо. Система підвищення конкурентоспроможності економі(

ки країни відображає багаторівневий комплекс важелів, інстру(

ментів стратегічного управління інноваційним розвитком на ос(

нові організації економічного простору відносно поєднання дер(

жавних, регіональних і галузевих інтересів розвитку господарсь(

кої системи на макро(, мезо( та мікрорівнях. Така сукупність ком(

понентів та їхня взаємодія передбачає логічне, приведене до

відповідного ступеня формалізації відтворення системи управ(

ління для підтримки конкурентних переваг та формування інно(

ваційного потенціалу завдяки виробленню чітких пріоритетів,

принципів, реалізації методів і важелів впливу на чинники й умо(

ви, що зумовлюють конкурентоспроможність на усіх рівнях на(

ціональної економіки. Найбільш затребуваним є розгляд дер(

жавної інноваційної політики як інструменту підвищення конку(

рентоспроможності економіки країни та формування іннова(

ційного потенціалу країни.
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THE NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS

У статті проведено дослідження головних проблем державної інноваційної політики у сучасних пол�
ітично�економічних умовах. Відстежено ключові напрями державної інноваційної політики, які дають
змогу підвищити конкурентоспроможність і вивести країну на передовий рівень економічного розвит�
ку. Акцентовано увагу на формуванні системи підвищення конкурентоспроможності національної еко�
номіки. У статті виділено головні проблеми, які стримують інноваційний процес, що у результаті при�
зводить до втрачання конкурентних переваг суб'єктами господарювання, зниження інноваційного по�
тенціалу України. Реалізація національного інноваційного потенціалу обумовлена наявними умовами у
країні, які водночас є передумовами інноваційного розвитку. Також запропоновано класифікацію умов,
за яких формується національне середовище та інноваційний потенціал, відбувається інноваційний
розвиток суб'єктів господарювання. Запропоновано модель розроблення стратегії втілення інновацій�
ної політики держави.

In the article studies the main problems of the state innovation policy in the modern political and economic
conditions are identified. Key directions of state innovation policy, which will improve competitiveness and
bring the country to advanced level of economic development is tracked. The basis should be the formation of
a system of improving the national economies competitiveness. In the article the main problems that hinder
the innovative process and lead to loss of competitive advantages by business, reduction of innovation potential
of Ukraine is highlighted. The implementation of national innovative capacity based on existing conditions in
the country, which are the prerequisites for innovation development. Also the classification of the conditions
of national environment formation and innovative potential, innovative economic agents development is
proposed. The model of development strategy innovative policy realization of the state is proposed.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання інноваційної політики, формування інновацій(

ного потенціалу перебували у полі зору багатьох відомих

науковців і дослідників: В. Геєця [1], В. Семиноженко [5],

Н. Терьошкіної [3] Л. Федулової [4] та інших. Однак ще й

досі потребує ретельного аналізу виокремлення проблем і

окреслення напрямів формування інноваційної політики

держави й інноваційного потенціалу у сучасних умовах еко(

номічного розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Цілі статті полягають у виявленні головних проблем

і напрямів державної інноваційної політики в сучасних

політично(економічних умовах, особливостей форму(

вання інноваційної стратегії країни та розроблення

стратегії втілення інноваційної політики держави, ок(

ресленні та класифікації умов функціонування націо(

нального середовища та формування інноваційного по(

тенціалу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні господарська сфера України потребує

вироблення та реалізації ефективної інноваційної стра(

тегії, чітких механізмів державної інноваційної політи(

ки. Варто виділити головні проблемні моменти, які стри(

мують цей процес, що у результаті призводить до втра(

чання конкурентних переваг суб'єктами господарюван(

ня, зниження інноваційного потенціалу України:

— недосконалість та періодична змінність норма(

тивно(правового підгрунтя;

— декларативність у розроблених і втілених стра(

тегіях розвитку, зокрема, що стосується інноваційно(

го поступу як держави, так і її регіонів;

— відсутність цільної системи державного управ(

ління інноваційною діяльністю та процесами;

— неузгодженість інноваційних стратегій у комп(

лексі "економіка країни — регіон/галузь — суб'єкт

господарювання"

— неповне вивчення проблем ідентифікації та за(

безпечення, спрямування та розподілу ресурсів, що

потрібні для реалізацій інноваційної стратегії;

— відсутність ефективної уніфікованої методології

збору, оброблення статистичних даних що стосуються

діяльності організації у сфері управління інноваціями;

— відсутність належного фінансування іннова(

ційної діяльності тощо.

У межах інноваційного розвитку України визначе(

но основним пріоритетним напрямом втілення виваже(

ної державної інноваційної політики як ключового чин(

ника введення у дію інноваційного потенціалу економ(

ічного зростання країни, розвитку та структурного

оновлення підприємств для підвищення конкурентоспромож(

ності економіки на всіх рівнях господарювання, застосуван(

ня та підсилення інтелектуальної компоненти, зменшення

рівня енерго( та ресурсовитратності виробництва [6].

Результативність та ефективність інноваційного проце(

су визначається непростою взаємодією великої кількості

чинників, які можна згрупувати у стан зовнішнього середо(

вища; інноваційний потенціал соціально(економічної систе(

ми; особливості проведення інноваційного процесу.

Інноваційний потенціал країни — сукупність науково(тех(

нічних, організаційних, економічних, соціальних ресурсів

країни, а також можливостей їхнього ефективного викорис(

тання, результатом якого є створення інновацій з метою за(

безпечення міжнародної конкурентоспроможності країни [2].

Інноваційний потенціал соціально(економічної системи фор(

мально має перевершувати інноваційний потенціал зовніш(

нього середовища, відзначатись неабиякою конкурентоспро(

можністю, яка значною мірою окреслюватиме своєрідність

інноваційного процесу в економіці країни. Інноваційний про(

цес, зумовлений комплексом якісно нових і прогресивних

відносно технічного погляду явищ, які безупинно з'являють(

ся і забезпечують зміну генерацій техніки та технології, сприяє

підвищенню конкурентоспроможності економічних суб'єктів.

Втілення національного інноваційного потенціалу обумовле(

но наявними умовами у країні, які водночас є передумовами інно(

ваційного розвитку: ендогенними (інформація про стан інновац(

ійного потенціалу на початок аналізованого часового періоду) й

екзогенними (умови інноваційного середовища розвитку держа(

ви, які відповідають ендогенним передумовам в історично(часо(

вому вимірі). Ендогенні передумови охоплюють ті ресурси, які ут(

ворюють інноваційний потенціал країни, що підлягають регресив(

ним чи прогресивним змінам під впливом низки екзогенних пере(

думов. Аналіз кількісних та якісних параметрів ресурсів націо(

нальної економіки дасть змогу оцінити ендогенні передумови та

потенціал інноваційного розвитку України, а в майбутньому, на(

мітити головні напрями державної інноваційної політики та мето(

ди її реалізації. Модель розроблення стратегії втілення інновацій(

ної політики держави наведена на рисунку 1.

Отож, є причина констатувати, що процес інноваційного

розвитку має різні умови, які визначають і змінюють стан

соціально(економічного середовища, інноваційної діяль(

ності та систему підвищення конкурентоспроможності на(

ціональної економіки.

Умови, за яких формується національне середовище та

інноваційний потенціал, відбувається інноваційний розвиток

суб'єктів господарювання, можна класифікувати у залежності

від підготовленості до інновацій, генезису інновацій, підгрунтя

генезису інновацій та впливу чинників підвищення конкурен(

тоспроможності, моделі та системи управління й регулювання

національною економікою, інноваційної політики, рівня змін,

новизни та інтенсивності, імпульсу до інновацій (табл. 1).

На далі треба проводити трансформацію та реалізову(

вати дії, що спрямовані на розвиток державної політики в

інноваційній сфері [5]. Це вимагає переосмислення та впро(

вадження таких дій:

— відновлення ефективної діяльності технопарків, ство(

рення технополісів, інноваційних кластерів тощо;

— збільшення обсягів і масштабів системи грантового

та програмно(цільового фінансування науки із синхронним

поступовим зростання базового фінансування державних

наукових установ;

— нормативно(правове регулювання питання розвитку

інновацій в Україні потребує здійснення гармонізації, уніф(

ікації згідно з нормами законодавства європейських країн,

оскільки вони наділені ознаками масивності, суперечності

та взаємодоповнення (у різноманітних нормативних і пра(

вових актах);

— зміна механізму формування та вибору пріоритет(

них напрямів розвитку науки і техніки, поновлення комплек(

су системи форсайт досліджень у науково(технічній сфері;

— збільшення періоду формування державного замов(

лення на розроблення нових передових технологій.

ВИСНОВКИ
Для України необхідним є вдосконалення інноваційної

політики, вироблення превентивних заходів і переключен(

Рис. 1. Модель розроблення стратегії втілення
інноваційної політики держави

Візія та місія інноваційної політики держави.  
Підвищення рівня і результатів інноваційної активності. Забезпечується  
урядом, Міністерством освіти і науки та іншими гілками й органами влади 

Зовнішній і внутрішній стратегічний аналіз.  
Обрання методу аналізування стану інноваційного потенціалу, 

властивостей навколишнього середовища, характеру головних чинників 
успіху щодо втілення інноваційної стратегії та інноваційної політики 

Вибір стратегічних інноваційних цілей і формування альтернатив 

Перенесення загальнодержавної стратегії у площину компетенції 
Міністерства освіти і науки та інших підпорядкованих структур. Досягнення 

консенсусу між загальнодержавною та інноваційною стратегіями 

Формування індивідуальних цілей та починань виконувачів. Визначення 
завдань для реалізації інноваційної стратегії держави 

Результати впровадження стратегічних дій: 
- Отримання намічених соціально-економічних результатів та результатів 
реалізації інноваційної діяльності. 
- Задоволення попиту на інновації. 
- Мінімізація інноваційних ризиків, зростання ефективності державної 
інноваційної політики. 
- Покращення кваліфікації відповідальних осіб за проведення реалізації  
державної інноваційної політики. 
- Підвищення конкурентоспроможності економіки 
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ня економіки на інноваційні шляхи розвитку. Інноваційний

потенціал є ключовим напрямом підвищення конкурентосп(

роможності економіки країни в сучасних конкурентних умо(

вах. Водночас головним підтвердженням на користь цього

висновку можна вбачати факт підвищення конкурентоспро(

можності за умови застосування суб'єктами управління та

господарювання відповідних інноваційних стратегій в сис(

темі підвищення конкурентоспроможності економіки. У той

же час процес підвищення конкурентоспроможності еконо(

міки повинен бути урегульованим і реалізованим із враху(

ванням комплексу інструментів і методів, стратегічних на(

прямків інноваційного розвитку.
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Ознака Характеристика та властивості
1. У залежності  
від підготовленості 
до інновацій 

- суб’єктивні (умови та стан соціально-економічного середовища, у якому здійснюється 
інноваційна діяльність, формується інноваційний потенціал, які породжуються явищами, 
кардинальними змінами у системі державного регулювання та інноваційного розвитку), 
- об’єктивні (умови та стан соціально-економічного середовища, у якому здійснюється 
інноваційна діяльність, формується інноваційний потенціал, які породжуються можливостями 
в суспільстві, не пов’язані із кардинальними змінами в системі державного регулювання 
інноваційного розвитку країни) 

2. Залежно від 
генезису інновацій 

- організаційні-економічні (умови та стан соціально-економічного середовища, у якому 
формується інноваційний потенціал, відбувається інноваційний розвиток з впливом на нього 
соціально-економічних чинників підвищення конкурентоспроможності), 
- інституційно-правові (умови та стан системи державного регулювання інноваційного 
розвитку та управління ним, формування інноваційного потенціалу з виявленням 
інституційно-правових чинників підвищення конкурентоспроможності) 

3. У залежності від 
підгрунтя генезису 
інновацій та впливу 
чинників підвищення 
конкуренто-
спроможності 

- зовнішні (умови та стан соціально-економічного середовища, у якому здійснюється 
інноваційна діяльність, формується інноваційний потенціал, які пов’язані із зовнішніми 
чинниками підвищення конкурентоспроможності та інноваційного розвитку світового ринку), 
- внутрішні (умови та стан соціально-економічного середовища, у якому здійснюється 
інноваційна діяльність, формується інноваційний потенціал, які пов’язані із внутрішніми 
чинниками підвищення конкурентоспроможності та інноваційного розвитку внутрішнього 
ринку, інноваційної політики держави) 

4. Відповідно до 
моделі та системи 
управління й 
регулювання 
національною 
економікою, 
інноваційної 
політики 
 

- протекціоністські, активне втручання (умови та стан соціально-економічного середовища, у 
якому здійснюється інноваційна діяльність, формується інноваційний потенціал, 
визначаються змінами у системі державного регулювання інноваційного розвитку, пов’язані з 
підсиленням державних функцій для захисту національного ринку від недобросовісної 
конкуренції, збільшення експортного та зменшення імпортного потенціалу, формування 
сприятливого інноваційного середовища для вітчизняних організацій, налагодженням 
контролювання за ціноутворенням тощо), 
- конкурентні, меркантилістські, децентралізоване регулювання (умови та стан соціально-
економічного середовища, у якому здійснюється інноваційна діяльність, формується 
інноваційний потенціал, визначаються змінами в системі державного регулювання 
інноваційного розвитку, пов’язані з усуненням органів державної влади від прямого 
втручання в інноваційні процеси, послабленням функцій контролювання на національному 
ринку, вимог до зовнішньоекономічної діяльності у разі завезення імпортної продукції та 
контролю за дотриманням норм в інноваційній сфері 

5. Залежно від рівня 
змін, новизни та 
інтенсивності, 
імпульсу до 
інновацій 

- революційні (на підвищення конкурентоспроможності, умови та стан соціально-
економічного середовища, у якому відбувається інноваційний розвиток, формується 
інноваційний потенціал впливають чинники, що породжені радикальними (революційними) 
інноваціями, 
- еволюційні (на підвищення конкурентоспроможності, умови та стан соціально-економічного 
середовища, у якому відбувається інноваційний розвиток, формується інноваційний потенціал 
впливають чинники, що породжені еволюційними інноваціями) 

Таблиця 1. Класифікація умов функціонування національного середовища,
формування інноваційного потенціалу
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INNOVATIVE FORMS OF TOURISM

У статті наводиться опис відомих у даний час інноваційних видів туризму та здійснено
аналіз причин їх появи. Найбільшою популярністю зараз користуються ті види туризму, які
пов'язані з активною пізнавальною чи розважальною діяльністю, що дозволяє споживачам
туристичного продукту отримувати якісно нові враження.

This article describes the currently known types of tourism and innovative analyzes the causes
of their appearance. The most popular is the types of tourism are related to active cognitive
activity or entertainment that allows consumers to get high quality tourism product new
experiences.

Ключові слова: туризм, інновації, діловий туризм, освітній туризм, екологічний туризм, спортивний

туризм, екстремальний туризм, екзотичний туризм, туристичній продукт.

Key words: tourism, innovation, business tourism, educational tourism, eco#tourism, sports tourism, adventure

tourism, exotic tourism, the tourism product.

населення. Термін "інновації" в сучасному його ро(

зумінні першим став застосовувати Й. Шумпетер. Він

підкреслював, що "... інновації — це суттєва зміна

функції виробленого, що складається в новому з'єд(

нанні і комерціалізації всіх нових комбінацій, заснова(

них на використанні нових матеріалів і компонентів,

впровадженні нових процесів відкритті нових ринків,
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впровадженні нових організаційних форм". Виникнен(

ня нових видів туризму пов'язано з продуктовими інно(

ваціями такими, як:

1. Розробка нових, раніше невідомих на ринку турів.

Свого часу під ними розуміли сільський туризм, еколо(

гічний, конгресовий, авантюрний (пригодницький),

підводний, круїзний, орнітологічний та інші види туриз(

му. У інноваціях 2007—2008 рр. відзначені пропозиції,

як: експедиційний туризм (французька фірма Poseidon

Arctic Voyages Ltd — найбільший світовий туроператор

по експедиціям на Північний полюс і Арктику); "Тюрем(

ний" туризм (Джохор Бару, Малайзія; Гельсінкі, Фінлян(

дія); дачний туризм (спеціальні програми для літніх ту(

ристів з Японії, що включають обробку картоплі на да(

чах); борошняні бої (Греція);

2. Створення ресурсів з наперед заданими власти(

востями і новою цільовою функцією або залучення до

туристського процесу нових ресурсів. У туристичних

відвідуваннях зростає питома вага особливого класу

природно(антропогенних об'єктів (водосховищ, ставків,

лісопарків та ін.); серйозно оцінюються перспективи

розвитку техногенного туризму — гірничопромислово(

го (шахти, рудники, кар'єри) і фабрико(заводського. У

маршрутному та стаціонарному туризмі на перший план

виходять об'єкти, що відповідають вимогам екзотич(

ності. Такими прикладами є наступні туристичні продук(

ти:

— укладання шлюбів на льоду, під водою або під

час стрибка з парашутом;

— розміщення готелів на деревах (Німеччина), на

маяках (провінція Фрисландія, Нідерланди), у винних

бочках (Рюдсхайм, Німеччина), під водою (Кі Ларго,

штат Флорида США);

— проведення ділових конференцій в надувному

конференц(залі "Сфера";

— відвідування як закритих, так і діючих військо(

вих об'єктів;

3. Освоєння нових сегментів туристичного ринку,

включаючи залучення в туристський рух нових природ(

них середовищ (космос), територій екстремального типу

(пустелі, Антарктида, екваторіальні ліси). Розвиток ту(

ристського ринку може здійснюватися і за рахунок роз(

ширення тимчасових рамок туристських сезонів, охоп(

лення нової цільової клієнтури (туризм "третього віку",

туризм професійних груп);

4. Створення нових туристично(рекреаційних тери(

торій. В даний час прогресивним видом туристського

продукту виступає тематичний парк, об'єднуює безліч

розважальних об'єктів з наскрізною пізнавальної темою

(парки "Діснейленд" в штатах Каліфорнія і Флорида

США, у Франції, в Японії, "Фантазіяленд" у Німеччині

обслуговують потік туристів від 7 до 13 млн осіб на рік

кожний). З'явилися приклади оазисів туризму в Сахарі,

що спеціалізуються на екстремальному, етнографічно(

му, пригодницькому та розважальному туризмі (наприк(

лад, декорації, залишені після зйомок кіноепопеї "Зо(

ряні війни", Туніс).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом були досліджені відомі у даний час

інноваційні види туризму та здійснений аналіз причин їх

появи. Науковий підхід до розвитку даної проблеми роз(

глядається в роботах учених: В.М. Аньшина, В.С. Нові(

кова, М.М. Малахової, Д.С. Ушакова, Л.С. Александ(

рової, І.Т. Балабанова, А.А. Дагаєва, В.Ю. Колесова,

Н.Г. Кузнєцова, А.М. Клеймьонов. Тим не менше, у нау(

кових працях цих вчених недостатньо повно розкриті ці

питання.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в дослідженні і аналізі особли(

востей інноваційних видів туризму, а також розглянуто

нові перспективні напрями розвитку туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними і найбільш популярними видами туриз(

му є:

— Культурний або екскурсійний туризм, який

охоплює собою відвідування історичних, культурних

або географічних визначних пам'яток. Культурний

туризм можна поділити на екскурсійний, музейний і

науковий.

— Рекреаційний і лікувально(оздоровчий туризм —

має на увазі поїздки в центри морського, гірського

відпочинку або в місця з екологічно чистою і красивою

природою для відпочинку і відновлення духовних і

фізичних сил, чи перебування в санаторно(курортних,

бальнеологічних та інших центрах з метою проходжен(

ня лікувально( оздоровчого курсу.

— Релігійний туризм — оснований на релігійних

потребах людей різних конфесій. Релігійний туризм

можна назвати найдавнішим видом, тому що його корі(

ння сягає в незапам'ятні часи. Він має дві основні різно(

види: паломницький туризм і релігійний туризм екскур(

сійно(пізнавальної спрямованості.

На нашу думку, інноваційні види туризму можна

розділити на такі категорії:

1) ділової (корпоративний або бізнес(туризм);

2) навчальний (освітній) туризм;

3) подієвий туризм;

4) екотуризм;

5) агротуризм;

6) активний і екстремальний туризм;

7) екзотичний або пригодницький туризм;

8) нові види культурно(екскурсійного туризму;

9) хобі(туризм;

10) шопінг туризм;

11) таймшер;

12) комбіновані тури.

Далі ми детально розглянемо перераховані вище

інноваційні види туризму:

1. Діловий або бізнес(туризм являє собою в даний

час одну з найстабільніших і високоприбуткових галу(

зей світового туризму. З'явився він не так давно, на(

прикінці 1990(х років, але розвивався з великою швид(

кістю і, безсумнівно, має цікаве майбутнє. До цього

виду туризму СОТ відносить поїздки для участі в

з'їздах, наукових конгресах і конференціях, виробни(

чих нарадах і семінарах, ярмарках, виставках, сало(

нах, а також для проведення переговорів та укладан(

ня контрактів, монтажу та наладки обладнання. Діло(

вий туризм включає: бізнес поїздки, конгрессно(вис(
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тавковий туризм, інсентив туризм (incentive — стимул,

спонукання). Інсентив туризм являє собою поїздки,

надані керівництвом фірми своїм співробітникам без(

коштовно як заохочення за хорошу роботу. Інсентив

тури, як правило, передбачають хороше якісне обслу(

говування по системі "все включено". Особливим по(

питом користуються в даний час комбіновані програ(

ми (наприклад, відпочинок плюс навчання). Екскурс(

ійна частина при таких поїздках більш насичена і може

включати в себе як відвідування музеїв і огляд визнач(

них пам'яток, так і участь у спортивних змаганнях, і

польоти на повітряній кулі.

В останні роки турфірми стали пропонувати компа(

ніям проведення корпоративних пікніків. Фахівці підби(

рають місце проведення, доставляють туди співробіт(

ників, складають меню, виходячи з виділеного бюдже(

ту. За бажанням клієнта організовують екскурсії, про(

водять спортивні змагання, шоу(програми, влаштовують

феєрверки і багато іншого.

2. Навчальний (освітній) туризм — цікавий напрям

у туризмі, що має величезні можливості для розвит(

ку. У даному секторі туризму особливо гарні обмінні

навчальні туристичні тури, які розвивають як виїзний,

так і, що особливо важливо для України, в'їзний ту(

ризм. Найбільш популярними турами в даний час є

освітні тури з метою вивчення іноземних мов або по(

глиблення знань іноземної мови. Серед освітніх турів

треба виділити кілька основних: мовно(навчальні

тури; спортивно(навчальні; професійно(навчальні.

Набуває все більшого поширення фото туризм, що

передбачає поєднання відпочинку з освоєнням нової

фототехніки і вивченням методології професійної

фотозйомки.

3. Відносно новим напрямком є і подієвий туризм

— поїздки туристів на різні свята, карнавали, фестивалі,

спортивні змагання. Серед видів подієвого туризму ви(

діляють весільний туризм, військово(патріотичний, но(

ворічний і так далі. Однією з основних форм подієвого

туризму є театралізація, яка представляє собою ху(

дожнє осмислення реального або історичної події. Го(

ловна перевага театралізованого дійства перед звичай(

ною екскурсією — це безпосереднє, активне і обов'яз(

кова участь екскурсантів в подіях.

4. У даний час відзначається активний сплеск інте(

ресу до екотуризму та суміжних з ним видами: агроту(

ризму, або туризму в сільській місцевості, фермерсь(

кому, промислового туризму і т.п.

Екологічний туризм — це не тільки різновид при(

родного туризму, об'єднуючого людей, які подорожу(

ють з науково(пізнавальними цілями і сферою інтересів

яких є навколишнє природне і культурне середовище,

але ще і можливість бути активним захисником цього

середовища. Екотуризм є одним з найбільш перспек(

тивних видів туризму в усьому світі, і Україна не виня(

ток. Екотуризм стимулює збереження навколишнього

середовища, роблячи такий вид туризму вигідним для

місцевих жителів. Екотуризм включає відвідування

екологічно чистих природних територій (заповідників,

заказників, ботанічних садів, національних парків), що

не змінених або мінімально змінених діяльністю лю(

дини. В рамках екотуризму можна виділити екоосвіт(

ньої тури, тури в екосистемах, фотополювання. Одним

з різновидів такого туризму є екологічні екстремальні

подорожі, пов'язані з вивченням і охороною тварин(

ного і рослинного світу нашої планети. Особливістю

організації цього виду туризму є забезпечення

мінімального впливу на природне середовище при

організації поїздок, створення мережі екологічних го(

телів, забезпечення туристів екологічно чистими про(

дуктами харчування.

На Заході зараз стали дуже модними орнітологічні

тури ("birdwatch" — спостереження за птахами). Тур(

компанії надають туристу умови для спостереження за

птахами або метеликами. Наприклад, спостереження за

польотом метелика включає в себе також збір, фото(

графування рідкісних видів рослин і квітів.

У 1997 році виник новий напрям відпочинку — гео(

туризм, яке моментально знайшло неймовірну попу(

лярність у світі. Геотуризм прагне не завдавати шкоди

навколишньому середовищу, закликає насолоджувати(

ся унікальністю місць, сприяє відновленню історичних

регіонів і навіть допомагає відновленню і процвітанню

багатьох місцевих традицій.

Полярний (арктичний і антарктичний) туризм — ман(

дрівки на Північний і Південний полюси з'явилися зовсім

недавно. Але Великобританія і Нова Зеландія вже про(

понують туристам відвідування своїх полярних станцій

в Антарктиді. Ці тури цікаві через екстремальних кліма(

тичних умов і можливості спостерігати диких тварин в

їх природному середовищі. Північний і Південний полю(

си на даний момент є найбільш екологічно чистими ку(

точками планети. Крім того, двічі на рік у туристів є мож(

ливість приземлитися на дрейфуючій крижині і пройти

через всі часові пояси.

5. Агротуризм (сільський, сільський туризм, rural

tourism) включає відвідування туристами сільської

місцевості з метою відпочинку та організації розваг в

екологічно чистих (щодо міських поселень) районах.

Передумовами для його розвитку, поширення і все

більшою популярністю є: зростаючий рівень урбані(

зації, доступність для багатьох відпочинку за невисо(

кою ціною, можливість харчування екологічно чисти(

ми і корисними свіжими продуктами, бажання побути

на природі. Для організації агротуризму створюються

спеціальні "туристські села", формуються "сільські

тури" з проживанням та харчуванням у сільських бу(

динках (сім'ях), розташованих в екологічно чистих ра(

йонах.

Агротуризм "одного дня" широко поширений в Ка(

наді та США. Люди можуть приїхати в сільську місце(

вість на поля і плантації і зібрати необхідну їм кількість

фруктів або овочів. З одного боку, це є своєрідним

відпочинком і розвагою для жителів міст, з іншого —

економією їх грошових коштів (фрукти й овочі при са(

мостійному зборі обійдуться набагато дешевше, ніж при

їх купівлі в магазинах), а фермерам дозволяє уникнути

грошових витрат на транспортування і реалізацію вро(

жаю. У США, наприклад, молодь перед святом хелло(

уїн воліє компанією або сім'єю поїхати за місто відпо(

чити на пікнік і самим на поле вибрати вподобану гар(

буз для популярного свята.

У зв'язку з цим ряд вчених відносить промисловий

туризм до самостійного виду. У промислово — прогу(

лочному туризмі прогулянки супроводжуються збиран(
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ням грибів, ягід, горіхів, квітів, лікувальних рослин,

морських молюсків, коралів, дорогоцінних і напівкош(

товних каменів і мінералів, інших дарів природи, колек(

ціонуванням метеликів, жуків, упорядкуванням герба(

рію тощо. У багатьох в природному відношенні райо(

нах промисловий туризм набуває значні розміри. Ши(

рокою популярністю користуються рибальські та мис(

ливські тури.

6. Екстремальний туризм — один з видів турис(

тичного відпочинку, пов'язаний з гострими відчуття(

ми, серйозними фізичними навантаженнями і навіть

ризиком для здоров'я і життя мандрівників. Екстре(

мальні тури вимагають спеціальної фізичної підготов(

ки, великого запасу енергії і готовності до найнеспо(

діваніших ситуацій. Поїздки до моря, круїзи на ком(

фортабельних лайнерах і інші радощі відпочинку вже

не спокушають деяких витончених в дозвіллі туристів.

Вони хочуть чогось нового, незвичного, екзотично(

го. Сотні тисяч відпочиваючих їдуть, щоб відчути у

своїй крові адреналін, випробувати тяготи і злигодні,

зануритися в таємниці землі і населяють її народів,

збагатитися під час відпочинку не засмагою, а інте(

лектом.

Організація екстремальних турів ретельно готуєть(

ся командою професіоналів і фахівців. Практично всі

види екстремального туризму є інноваційними, оскіль(

ки раніше вони були недоступні туристам. Екстремаль(

ний туризм — одна з дуже перспективних напрямків у

сучасній сфері відпочинку та розваг. На початку тре(

тього тисячоліття багатьом жителям планети Земля,

особливо громадянам розвинених в економічному

відношенні країн, явно не вистачає гострих вражень.

Але універсального визначення, що вважати екстре(

мальним видом туризму, не існує. Один і той же марш(

рут може бути екстремальним для новачка і дуже лег(

кою прогулянкою для підготовленого туриста і спорт(

смена.

Умовно всі види екстремального туризму можна

розділити на групи: наземний, гірський, водний, повітря(

ний.

Наземні види туризму:

— Трекінг, або пішохідний туризм — подорож з

рюкзаком від ночівлі до ночівлі, один з найпоширені(

ших видів туризму. Піші походи практично не вимага(

ють спеціальної підготовки і устаткування.

— Велосипедний і верхової туризм (кінний, на сло(

нах, як правило, на таких маршрутах забезпечується

верблюдами) автомобільна підтримка, а значить, тури(

сти в повній мірі можуть насолоджуватися подорожжю.

Такий туризм приваблює не тільки відчуттям свободи, а

й цікавими екскурсіями і можливістю повноцінного

відпочинку на природі.

— У північних країнах великою популярністю ко(

ристуються їздові собаки. Якщо кінні тури, особливо

тривалі по відстані і багатоденні, переважні в основ(

ному в теплу пору року, то тури на собаках можливі

переважно за наявності снігу. Тому особливого по(

ширення вони набули в країнах та регіонах з досить

тривалим зимовим сезоном. Подорожі з подоланням

значних відстаней по засніжених просторів є не тільки

екзотикою. У багато куточки планети, наприклад в

тундру, можна дістатися тільки цим видом транспор(

ту. Багато туристичні фірми організовують багато(

денні подорожі для груп екстремалів. Туристів у про(

цесі подорожі вчать запрягати собак в упряж, управ(

ляти ними. Деякі маршрути мають протяжність до

300—400 км.

— Автомобільний туризм (автотуризм) є дуже ве(

ликим і специфічним сегментом туристичного ринку, що

сприяє розвитку внутрішнього і в'їзного туризму. Йдеть(

ся про подорожі туристів у власних або орендованих

автомобілях, часто зі спеціальним причепом. В Україні

активно почав розвиватися популярний в Європі вид ту(

ризму — Караванінг, або подорож з використанням

кемперів (будинків на колесах). Крім того, знайшли

свою нішу джипінг і подорожі на інших засобах пересу(

вання — мотоциклах, квадроциклах, трицикли, снігохо(

дах.

Гірські види туризму:

— Альпінізм — участь у гірських сходженнях різно(

го ступеня складності, вважається самим екстремаль(

ним відпочинком. Сьогодні альпінізм являє собою цілу

індустрію, яка рівномірно розвивається і популяризуєть(

ся. У гори йдуть, щоб випробувати себе, ризикнути, по(

долати все і дістатися до вершини.

— Маунтінбайкінг — спуск з гірських вершин по

стежках на велосипедах, стає все більш популярним,

незважаючи на дороге обладнання.

— Крім класичного гірськолижного туризму, існу(

ють і такі напрями, як і фрірайд — спуск на лижах поза

трасою. Спуски поза трасами, безумовно, є вершиною

зимового відпочинку і одночасно заняттям непростим і

небезпечним. Підвищені вимоги до техніки, особливо

на складному снігу, стають серйозною перешкодою для

тих, хто здійснює свої перші "нетрасові" кроки. Труд(

нощі в орієнтуванні, можливість сходження лавин та інші

гірські небезпеки істотно обмежують можливості про(

сунутих фрірайдерів.

Одним з найбільш ризикованих і важких видів

діяльності є спелеотуризм — дослідження печер, гли(

боких шахт, розломів або прірв. Однією з його різно(

видів, що виникла відносно недавно, є дослідження

підземних комунікацій, яким займаються діггери. Слід

зазначити, що навіть звичайне дослідження несклад(

них печер пов'язане з великими небезпеками (наприк(

лад, радіаційним випромінюванням, можливостями

обвалів і т. п.).

Водні види екстремального туризму:

— Снорклінг — це плавання з маскою, трубкою і

ластами, не вимагає спеціальної підготовки. Плаваючи

з маскою в блакитних водах, можна повною мірою на(

солодитися красою морського життя.

— Дайвінг — пірнання з аквалангом на глибину.

Це один з найскладніших і найнебезпечніших видів

спорту і туризму. Незважаючи на це, а також на до(

рожнечу спорядження, яка не кожному по кишені, рух

дайверів розширюється з кожним роком як у нас в

країні, так і за кордоном. Причиною цього є дух при(

год і свободи, відчуття невагомості, можливість поба(

чити дивовижних риб, коралові рифи і навіть затонулі

кораблі, поєднавши все це з підводним фотографуван(

ням. В останні роки все більшою популярністю в Росії

користується підлідний дайвінг (наприклад, на озері

Валдай).
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— Катання по морських хвилях представлено та(

кими видами відпочинку, як віндсерфінг (катання на

дошці під вітрилом), серфінг (катання на дошці без

вітрила), кайтсерфінг (катання на воді або по суші на

буксирі за величезним повітряним змієм), водні лижі і

вейкбординг. Вейкбординг це комбінація водних лиж,

сноуборду, скейта і серфінгу: катер буксирує райде(

ра, стоїть на широкій дошці. Рухаючись на швидкості

30—40 км/год, катер залишає за собою хвилю (вейк),

яку райдер використовує як трамплін для виконання

різних трюків.

— Рафтинг — сплав по гірських річках на плотах,

каяках, байдарках і катамаранах. Спуск може тривати

від однієї до шести — восьми годин.

— Каноїнг — захоплюючий вид подорожей по

річках і озерах. Човен каное дуже легка в управлінні і

маневруванні і до того ж дуже стійка і зручна для пере(

везення пасажирів і розміщення на ній вантажу.

— Каякинг, дуже популярний за кордоном, наби(

рає все більшу популярність і в Україні. Каяк — це не(

велика промислова човен, в минулому широко пошире(

на у багатьох народів Арктики. Так як майже непотоп(

люваний і добре пристосований для пересування по

морю.

— Велосплав є новим спортивно(екстремальним

напрямом, це автономний, багатоденний велопохід і

сплав (разом з велосипедом) на надувному катарама(

не по найживописніших річках далеко від населених

пунктів. У результаті турист може переміщатися з ви(

сокою швидкістю по дорогах, а там, де необхідно,

збирати катамаран і здійснювати подорожі по "вод(

ним дорогам", підкоряючи в одному поході відразу

дві природні стихії і сушу і воду. Такий вид комбіно(

ваних походів дозволяє значно розширити географію

подорожей, урізноманітнити їх. Велосипед дає мож(

ливість долати вододіли і доставити катамаран до

таких речкам і озерам, до яких інакше добратися було

б складно.

— Дуже популярним напрямом водних подорожей

є яхтінг. Залежно від розмірів і призначення яхти поді(

ляються на гоночні, крейсерсько(гоночні, прогулянкові

й туристичні.

Повітряні види активного туризму:

— Парашутний спорт. При стрибку парашутиста з

4 тисяч метрів вільне падіння триває близько 60 се(

кунд. Новими видами парашутних розваг є скайсер(

финг (skysurfing) — вільний політ із використанням

широкої лижі від сноуборду, а також акробатичні

трюки і кульбіти у вільному польоті. Одним з варіантів

парашютінга є парамоторінг. У цьому випадку пара(

шутист прикріплює до спорядження на спині легкий

моторчик, який при наявності потужних потоків по(

вітря дозволяє здійснювати досить протяжні польо(

ти на парашуті.

— Base(jump — це стрибок з парашутом з базової

точки (висотних будівель, телевеж). Такі стрибки дуже

небезпечні і складні в технічному виконанні. Необхідна

дуже швидка реакція, щоб вчасно відкрити рятівний

парашут.

— Унікальним, але і дорогим видом повітряних

подорожей, є баллонінг, або тури на повітряних ку(

лях. Однією з найбільш популярних різновидів є по(

дорож на дирижаблях. Дирижабль на відміну від

повітряної кулі забезпечений гвинтами, моторами і

складною системою управління, тому польоти на

ньому набагато більш цілеспрямовані і залежать не

тільки від повітряних потоків, але й значною мірою

від пілотів.

— Планеризм і дельтапланеризм вимагають певні

навички, уміння і підготовку пілота. Оскільки ці апарати

не мають мотора, то, щоб здійснити політ, їх необхідно

спочатку розігнати до певної швидкості, після чого апа(

рат вільно летить в повітрі. Для тих, хто боїться сам зле(

тіти в повітря, існує тандем(параплан для польотів

удвох з інструктором. В Україні парапланеризм розви(

вається не достатньо швидко, в порівнянні з розвине(

ними країнами, через дорожнечу обладнання.

— Широко поширений і авіаційний туризм з вико(

ристання легких моторних літаків і вертольотів. Турис(

ти можуть побачити прекрасні понарами з висоти пта(

шиного польоту, а спортсменам можуть запропонувати

доставити їх на вертольоті на гору і покататися з неї на

лижах.

— Але літати можна і без крил. Популярні стрибки

з тарзанки (Банджі Джамп) — наприклад, компанія

Африканський Екстрім (African Extreme) організовує

стрибок з моста Водоспадів Вікторія і гарантує сто(

відсоткову безпеку. Протягом декількох хвилин турист

розгойдується біля самої поверхні води, а потім до ньо(

го підпливають на човні, звільняють від ременів без(

пеки і в цілості й схоронності доставляють на берег.

Фотографії та відео, якими супроводжується кожен

стрибок, турист може придбати собі на пам'ять. Про(

понуються як одиночні стрибки, так і стрибки в тан(

демі.

— Космічний туризм — припускає польоти в кос(

мос або на навколоземну орбіту в розважально(пізна(

вальних або науково(дослідних цілях. Це одне з най(

перспективніших напрямів сфери розваг. За словами

розробників систем комерційних космічних польотів, це

дуже прибутковий бізнес. Заможні люди готові запла(

тити будь(які гроші за те, щоб випробувати що(небудь

неймовірне і неповторне. У цьому плані з польотом в

космосі мало що може зрівнятися. Для менш заможних

любителів космічних пригод центри підготовки косміч(

них польотів пропонують найширший спектр послуг (на(

приклад, на відповідних тренажерах випробувати відчут(

тя невагомості і т.д.).

— В окрему категорію можна виділити пригод(

ницький і екзотичний туризм. Екзотичний туризм по(

в'язан з відвідуванням незвичайних місць (островів,

вулканів, водоспадів, пустель і т. д.), Наприклад, мож(

на відправитися в Чорнобиль або здійснити подорож

по незайманих джунглях. Пригодницькі тури стали

інновацією у сфері туризму, що отримала розвиток в

останні десятиліття. Основною відмінністю спортив(

ного туризму від пригодницького є те, що спортив(

ний туризм спрямований на виконання певних норма(

тивів, йому чужі зайвий комфорт і сервіс. У той же

час пригодницький туризм — все(таки відпочинок в

задоволення з певною пізнавальною метою. Комфор(

табельність і якісний сервіс — саме те, за що туристи

платять гроші. Їм необхідний комфорт навіть в умо(

вах автомобільного походу. Такий комфорт припус(
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кає якісне різноманітне харчування, екскурсійну і

розважальну програму, а головне — підвищена ува(

га до їх безпеки.

Етнографічні тури засновані на історичних та народ(

них пам'ятниках того чи іншого регіону, але включають

в себе також фольклорні свята, народну кухню, народні

промисли, стародавні звичаї та багато іншого. У японців

великою популярністю користуються етнографічні міні(

експедиції. Ось уже майже вісім років поважний японсь(

кий бізнесмен і громадський діяч, голова Virtual

Foundation Japan пан Окамото Ютака організовує по(

їздки своїх співвітчизників в глухі райони Примор'я і

Хабаровського краю, туди, де немає п'ятизіркових го(

телів, а часто навіть і електрики днів, сплять в рублених

хатах, їдять рибу, виловлену місцевими жителями, ве(

чорами сидять біля вогнищ і слухають удегейскі пісні і

казки.

Джайлоо(туризм — це проживання в племені, в

якому зберігся первісний лад без всяких благ цивілі(

зації чи далеко від обжитих місць серед аборигенів,

що живуть натуральним господарством. Приміром,

можна відправитися в високогірні пасовища Карпат.

Турист буде спати на підлозі неподалік від димного

вогнища, пити козяче молоко і подорожувати на ко(

нях по горах.

Мілітарі(тури включають у себе відвідування музеїв

військово(історичного профілю в поєднанні з інтерак(

тивними програмами (стрільбою з бойової зброї на спе(

ціальних полігонах, польотами на винищувачах, управ(

ління танком), стрибки з парашутом, екскурсійні польо(

ти на повітряній кулі і т. д. Зараз став дуже популярний

пейнтбол — це командна спортивна гра на свіжому

повітрі (рідше в приміщенні).

Ще один новий вид активного відпочинку — це ар(

хеологічний туризм. Він дозволяє здійснити подорож

у часі, відчути романтику пошуку стародавніх скарбів;

провести вечір біля вогнища з польовою кухнею,

відвідати ексклюзивні екскурсії і виставки та багато

іншого. Турист може взяти участь в археологічних

розкопках і безпосередньо доторкнутися до сивої

давнини, познайомитися з яскравою історією регіо(

ну, побачити унікальні історико(культурні пам'ятки

світового значення, авторами наукових книг і по

спілкуватися з ученими(археологами керівниками ек(

спедицій.

Складовою частиною сфери пригод є історико(при(

годницький туризм. Зараз стали популярні залізничні

тури та екскурсійні поїздки на метропоїзд.

Деякі нові напрями в туризмі є всього лише вдос(

коналенням уже відомим видів, але в даний час вони як(

існо відрізняються тим, що дають можливість не тільки

дивитися, але й особисто брати участь і отримувати не(

доступні раніше враження. Наприклад, у культурно(

пізнавальному туризмі виділяються такі перспективні

напрямки, як круїзний, промисловий, гастрономічний,

етнічний (ностальгічний) туризм.

Круїзи — це подорож на кораблі, яке надає унікаль(

ну можливість відвідати за час поїздки кілька країн і при

цьому цікаво проводити час під час переїздів від одно(

го берега до іншого. В цілому, для організації круїзних

поїздок найбільш поширеною є класична європейська

система, яка передбачає морську подорож із заходом

в різні порти з екскурсійною програмою. Велику попу(

лярність завойовує і американська система, основною

метою якої є надання можливості круїзним пасажирам

відпочивати на пляжах у пунктах заходу. Останнім ча(

сом практично у всіх регіонах завойовують популярність

"круїзи в нікуди" — одно( і дводобового поїздки без

заходу в інші порти. Як правило, таке судно йде з базо(

вого порту годин в 6 вечора в п'ятницю і повертається в

неділю до вечора. В останні кілька років стали популярні

круїзні маршрути до берегів Антарктиди і до Північно(

го полюса.

Під час промислових турів компанії запрошують на

свої заводи екскурсантів, показують їм виробництво,

пропонують взяти участь в роботі. Наприклад, туристи

можуть спуститися в вироблені вугільні шахти або

відвідати кондитерську фабрику. Якщо виробництво

пов'язане з виготовленням продуктів, то пропонується

дегустація.

Гастрономічні тури ставлять своєю метою вивчити

особливості кухні певної країни. В Україні такий вид

туризму поки тільки зароджується, і подібних турів в

чистому вигляді ще немає, тому елементи гастрономіч(

них турів включають в основні програми. Знайомство з

українською кухнею відбувається під час відвідування

кращих національних ресторанів країни, де суворо до(

тримуються українські традиції приготування і сервіров(

ки страв У зв'язку з глобалізацією та імміграцією вели(

кої кількості людей все більшою популярністю в май(

бутньому буде користуватися етнічний туризм, що доз(

воляє відвідати місце народження або походження сім'ї,

а також місця проживання родичів або близьких. Цей

вид туризму носить назву ностальгічного (nostalgie

tour). Пріоритетне значення цей вид туризму має для

країн, де проживають великі діаспори людей родом з

інших країн.

Поруч з перерахованими вище видами культурно(

пізнавального туризму варто хобі(туризм. Головна

відмінність, на нашу думку, полягає в ступені зацікавле(

ності туристів. Якщо культурно(пізнавальний туризм —

це явище "одноразове", то хобі(туризм — це справа

всього життя. Хоббі(туризм е багатоплановим, як і самі

захоплення людей, і включає в себе ділові подорожі з

метою спілкування з однодумцями і колегами, різні ро(

льові ігри, творчо(ремісничі тури з можливістю само(

стійно взяти участь у виготовленні будь(яких виробів.

Ринок хобі(турів просто величезний і дуже непостійний.

Особливість цього туристичного напрямку полягає в

тому, що воно не має певного графіка проведення, є

додатковим, організовує в міжсезоння туристичним про(

дуктом. Крім того, хобі(тури — це, безсумнівно, нові

форми індивідуального туризму, за яким велике май(

бутнє. Вони організовуються, в основному, за окреми(

ми замовленнями, і ми можемо прогнозувати значне

збільшення їх кількості.

— Шопінг тури також відносяться до нових видів

туризму. Він виник в Україні в дев'яностих роках, коли

туристи стали відвідувати зарубіжні країни з метою

різних покупок. Це окремий напрямок, разюче

відрізняється своїми цілями і завданнями від інших видів

туризму.

— До окремої категорії туризму можна відне(

сти таймшер. Таймшер (англ. Timeshare) — це во(
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лодіння нерухомістю в курортних місцях на пра(

вах кондомініуму з можливістю користуватися нею

протягом ряду років, але лише кілька днів або

тижнів на рік. Цей різновид туризму з'явилася на

російському ринку відносно недавно, і поки не

набула великої популярності у зв'язку зі складні(

стю отримання в'їзних віз в країні придбання тай(

мшера, а також істотних грошових витрат при орга(

нізації індивідуальної поїздки до місця кінцевого

призначення.

— Дуже популярні сьогодні комбіновані тури. У їх

класичному варіанті подібні подорожі являють собою

групову екскурсійну програму з відвідуванням різних

міст однієї держави і подальший відпочинок на узбе(

режжі. Проте відносно активного відпочинку та при(

год на території України комбіновані тури представ(

ляють комбінацію пішого та водного подорожей, кінно(

го та водного видів відпочинку і т.д. У найбільш попу(

лярних комбінованих активних турах найчастіше по(

єднуються сплави з пішими переходами, кінні подорожі

з рафтингом, сходження з водними ділянками та інші

комбінації.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Сьогодні у світі йде активний розвиток різних

видів інноваційного туризму: освітнього, екологічно(

го, лікувально(оздоровчого, романтичного, пригод(

ницького, ділового та корпоративного, кулінарного,

сільського, спортивного, космічного, духовно(палом(

ницького, а також туризму для людей з обмеженими

фізичними можливостями та дитячого канікулярного

відпочинку.

Поява на ринку нових видів послуг обумовлено ба(

гатьма факторами та розвитком науково(технічного

прогресу, що надає все нові можливості в організації

туристичних подорожей.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині відбувається процес переорієнтації вітчизняно(

го бізнесу на європейські ринки та стандарти, що вима(

гає нових управлінських рішень, нестандартних підходів.

У вітчизняних підприємств не завжди вистачає досвіду

для успішного функціонування у новому середовищі, що

може призводити до виникнення кризових явищ. Зміни,

що відбуваються в економіці на сучасному етапі підви(

щують ризик виникнення кризи в окремих галузях чи

регіонах, тому питання своєчасного виявлення кризо(

вих явищ та швидкого реагування на них є надзвичайно

актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем виникнення кризи на під(

приємстві, визначення сутності, видів та причин її виник(

нення займалися зокрема такі науковці, як: І.О. Бланк,

І.В. Дацюк, В.С. Домбровський, О.П. Єлець, Ю.В. Ка(

люжна, Л.О. Лігоненко, В.В. Мартинець, О.І. Матюшен(

УДК 338.124.4:330.33

Я. В. Ромашова,
к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту,
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КРИЗА НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ПІДПРИЄМСТВА: ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМИ РЕАГУВАННЯ

Ya. Romashova,
PhD in Economics, senior teacher of the department of Business Economy
and Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE CRISIS IN THE DIFFERENT STAGES OF THE LIFE CYCLE OF THE ENTERPRISE:
THE CAUSES AND DIRECTION OF RESPONSE

Досліджено сутність поняття "криза" в науковій літературі та узагальнено сукупність підходів
до її розуміння. На основі аналізу досліджень вчених узагальнено підходи до визначення кризи
та розкрито їх суть. Висвітлено особливості та характерні риси кризових явищ на підприємстві в
залежності від того, на якій стадії життєвого циклу воно перебуває. Узагальнено послідовність
стадій розвитку підприємства і розкрито їх специфіку. Щодо кожної стадії життєвого циклу
підприємства охарактеризовано можливі причини виникнення кризи і запропоновано найбільш
доцільні напрями реагування, які дозволять нівелювати негативний вплив кризи на фінансово�
господарську діяльність суб'єкта господарювання. Досліджено основні методи визначення стадії
життєвого циклу підприємства, висвітлено недоліки і запропоновано напрями їх усунення.

Studied the essence of the concept of "crisis" in scientific literature and generalized a set of
approaches to its understanding. Based on the analysis of research scientists generalized approaches
to determining the crisis and revealed their essence. Highlight the specific features and
characteristics of the crisis at the company, depending on the stage of the life cycle it is. Is generalized
a sequence of stages development of an enterprise and reveals their specificity. For each stage of
the life cycle of an enterprise describes the possible causes of the crisis and proposed directions of
response that will neutralize the negative impact of the crisis on the financial and economic activities
of the company. Studied the basic methods for determining the stage of the life cycle of the company,
highlighted the shortcomings and suggested ways of their elimination.

Ключові слова: криза, життєвий цикл підприємства, стадії життєвого циклу, причини кризи, напрями реа#

гування на кризу.

Key words: crisis, lifecycle of enterprise, stage of life cycle, the reasons for the crisis, directions respond to the crisis.

ко, О.Л. Пластун, Г.В. Ситник, А.М. Ткаченко, І.А. Чор(

новіл. Враховуючи напрацювання вчених з цих питань,

все ж недостатньо висвітленим вважаємо питання ви(

бору найбільш дієвих заходів реагування на кризу, зок(

рема через неврахування стадії життєвого циклу, на якій

перебуває підприємство. У зв'язку з цим, вказана про(

блема потребує подальших досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є причин виникнення кризи на різних

стадіях життєвого циклу підприємства та підбір

найбільш дієвих напрямів реагування для виходу з кри(

зової ситуації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "криза" — одне з найбільш складних, має

багато змістовних відтінків інтерпретацій та сутнісних

характеристик. У сучасній літературі поняттям "криза

на підприємстві" характеризують різні проблемні фак(
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тори в діяльності підприємства від простих перешкод у

функціонуванні підприємства через організаційні нега(

разди до повного знищення підприємства [1, с. 10].

У перекладі з грецької "crisis" означає "перелом",

тобто будь(яка якісна зміна процесу, перехід від існую(

чого положення до іншого, істотно відмінного за основ(

ними параметрами [2, c. 61].

Криза — об'єктивний процес якісних та кількісних

змін, які, зазвичай, призводять до потенційно негатив(

них результатів діяльності у разі неспроможності під(

приємства адаптуватися до нових умов та розвиватися

або, при успішному менеджменті, до позитивної оптим(

ізації діяльності організації, якщо існують можливості,

час на реагування та прийняття відповідних мір [3, с.

122].

Деякі автори [4] фінансову кризу підприємства роз(

цінюють як "одну з найбільш серйозних форм порушен(

ня його фінансової рівноваги, що відображає циклічно

виникаючі протягом його життєвого циклу під впливом

різноманітних факторів протиріччя між фактичним ста(

ном його фінансового потенціалу й необхідним обся(

гом фінансових потреб, що несе найнебезпечніші по(

тенційні загрози його функціонуванню".

Американські науковці [5] категорію "криза" роз(

глядають як подію, що створює загрозу для репутації

компанії або для продовження її функціонування, яка

породжує певні наслідки незалежно від розмірів ком(

панії, якості управління, галузі чи локації, у якій вона

перебуває.

Отже, криза як економічна категорія розглядаєть(

ся зазвичай як складний загострений стан, різкий пере(

лом або занепад. Серед науковців існує три підходи до

визначення кризи [1—9], які наведені у таблиці 1.

Нам найбільше імпонує третій підхід, оскільки кри(

за — явище системне і не може приносити для підприє(

мства лише негативний руйнівний вплив. За умови вміло(

го управління кризовий період можна розглядати як пе(

реломний момент на шляху до подальшого успішного

розвитку і розквіту. Це стає можливим при умові вчас(

ного реагування на ранні прояви кризи з урахуванням

стадії життєвого циклу підприємства та фази розвитку

кризи.

У дослідженнях проф. Л.О. Лігоненко [8] було вве(

дене поняття "життєвий цикл організації", який розгля(

дається як сукупність п'яти фаз розвитку (еволюції),

кожна з яких закінчується революційною кризою. Ви(

знано, що розвиток підприємства можливий лише за

умови подолання кризових явищ, що виникають на

відповідному етапі розвитку, шляхом необхідного ко(

ригування системи управління підприємством. У цьому

контексті розглянемо особливості криз, що виникають

на різних етапах розвитку підприємства для визначен(

ня найбільш дієвих заходів їх подолання.

Науковцями розроблено багато моделей життєво(

го циклу організації, що відрізняються як кількістю

стадій, так і їх змістом. Зупинимося на характеристиці

стадій життєвого циклу підприємства, яку пропонує

В.С. Домбровський [9], оскільки вона достатньою мірою

деталізована і містить грунтовно висвітлені особливості

кожної із стадій. Науковець виділяє такі стадії життєво(

го циклу підприємства: народження ідеї, старт, зростан(

ня, стабілізація, експансія, спад, вихід.

І. Народження ідеї — підприємство існує тільки у

вигляді ідеї. Здійснюється вибір організаційно(право(

вої форми господарювання, підбір персоналу, прове(

дення попередніх досліджень і т.д. Основною задачею

є розробка бізнес(плану, який дозволить підприємцю

оцінити свої шанси на успіх, а також підготуватися до

можливих труднощів.

II. Старт. На цій стадії підприємство вже зареєстро(

ване і здійснюється проведення необхідних досліджень

і розробок, пошук коштів для фінансування первинних

витрат на оренду або покупку приміщень, устаткування

і т.п. Витрати ростуть, у той же час потрібен деякий про(

міжок часу для досягнення беззбитковості. Важливу

роль на цій стадії виконує оборотний капітал, оскільки

практично всі грошові кошти йдуть на придбання основ(

них фондів, які поки не приносять прибутку.

III. Зростання — підприємство рухається від збит(

ковості до прибутковості, проте витрати все ще зрос(

тають, а обсяг доходів недостатній для їх покриття.

На стадії зростання відбувається укріплення станови(

ща підприємства на ринку і перешкодою на цьому

шляху можуть стати адміністративні бар'єри. Стадія

зростання потребує спрямування зусиль на отриман(

ня стабільних прибутків, пошук додаткових джерел

залучення фінансових ресурсів і утримання стійких

ринкових позицій. Важливу роль відіграє кадрова

політика.

IV. Стабілізація. Це найменш проблемний етап роз(

витку підприємства, вважає В.С. Домбровський, на яко(

му мале підприємство може розраховувати на отриман(

ня необхідного фінансування у банків, виручка дозво(

ляє покривати більшу частину витрат. Особлива увага

при цьому має бути спрямована на розрахунок посиль(

них темпів зростання продаж.

Таблиця 1. Підходи до визначення кризи

Джерело: узагальнено та доповнено автором на основі [3, 6, 7—9].

Підхід до 
визначення кризи Сутність підходу Автори, які є прихильниками підходу 

Позитивний  Криза — це переломний момент у розвитку підприємства, який 
означає потребу змін. Це об’єктивний процес, притаманний кожному 
життєвому циклу  

Чернявський А.Д., Василенко В.О., 
Сибіряков В.Г., Гренц Т., Яковец  Ю.В., 
Богданов А.А.  

Негативний  Криза має виключно руйнівний вплив на діяльність підприємства, 
спричиняє його банкрутство та ліквідацію  

Штангрет А.М., Крутько В.Н., Хіт Р., 
Ланкіна В.Є., С. Фішер, К. Макконел, 
С. Брю., Іванов Г.П. 

Комплексний Криза має як негативні наслідки – призводить до руйнації елементів 
соціально-економічної системи, або й самої системи, так і позитивні – 
є поштовхом до впровадження інновацій, стимулом до позитивних 
змін в діяльності підприємства, якщо існують можливості та час на 
прийняття відповідних мір 

Мартинець В.В.,  
Ткаченко А.М., 
Лігоненко Л.О.,  
Домбровський В.С. 
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V. Експансія. На стадії експансії для розширення і

подальшого розвитку підприємству необхідні нові ос(

новні фонди, для закупівлі яких залучаються додаткові

фінансові ресурси. Якщо підприємство працює в секторі

економіки, що росте, то з часом воно може перетвори(

тися на акціонерне товариство. Може здійснюватися ос(

воєння додаткових видів діяльності або нових видів про(

дукції, які є доповненням до основного виду діяльності.

VI. Спад — етап розвитку підприємства, на якому

відбувається зменшення попиту на продукцію (послуги),

падіння обсягів продажів, доходів. Для цього етапу ха(

рактерним є негативний чистий грошовий потік, що веде

за собою необхідність скорочення витрат при одночас(

ному намаганні зберегти мінімально необхідний рівень

доходів. Виникає необхідність зміни стратегії розвит(

ку, пошук креативних ідей щодо переорієнтації вироб(

ництва, зміни напряму діяльності всього підприємства.

На цій стадії можливі два варіанти розвитку подій:

1) підприємство завершить власну діяльність;

2) підприємству необхідно буде розпочинати все з

самого початку (тобто з другого етапу).

VII. Вихід (ліквідація). Підприємство або припиняє

свою діяльність (банкрутство), або власник продає свій

бізнес.

Частина науковців виділяють стадію відродження [7].

На цій стадії здійснюється пошук додаткових імпульсів у

діяльності підприємства, технічне переозброєння вироб(

ництва, пошук нових інвесторів, партнерів, постачаль(

ників, впровадження нових технологій тощо.

Таким чином, після стадії спаду може виникати ста(

дія відродження, яку В.С. Домбровський розглядає не

як окремий етап розвитку підприємства, а як початок

Таблиця 2. Причини виникнення кризи та напрями реагування на неї залежно від стадії
життєвого циклу підприємства

Джерело: узагальнено та доповнено автором.

Стадія 
життєвого 
циклу 

Мета і цілі діяльності Причини кризи Напрями реагування на кризу 

Народження 
ідеї 

Виживання. Вихід на 
ринок 

Неефективна стратегія.
Високі трансакційні витрати 
виходу на ринок. Неконкуренто-
спроможна продукція 

Залежність від ресурсів і ринкової кон’юнктури породжує 
необхідність пошуку джерел фінансування, з них: кредитні 
гарантії, цільове фінансування, участь у державних програмах 
підтримки, грантове фінансування, консультаційна підтримка 

Старт 
(дитинство) 

Короткостроковий 
прибуток. Укріплення 
становища на ринку 

Непрозора конкуренція на ринку; 
Високі трансакційні витрати 
подолання адміністративних 
бар'єрів; 
Неефективна кадрова політика 
підприємства; 

Оскільки підприємство відчуває брак оборотного капіталу, 
основні зусилля мають бути спрямовані на управління 
короткостроковими грошовими потоками, пошук джерел 
залучення коштів, підвищення рівня професійних знань і 
навичок в управлінні фірмою, кадрову політику, набуття 
власниками управлінського досвіду, консультації 

Зростання 
(юність) 

Прискорене зростання 
обсягів продажу і 
прибутку. Захоплення 
своєї частини ринку 

Неефективна система збуту.
Відсутність потенційних 
споживачів. Неефективна 
маркетингова політика 

Зростання товарних запасів вимагає поліпшення управління 
оборотними активами, удосконалення системи збуту (реклама, 
орієнтація на споживача).  
Поряд з цим необхідно удосконалювати управління 
прибутком, залучати пільгове кредитування, пільгове 
оподаткування, інвестиції 

Стабілізація 
(рання 
зрілість) 

Постійне зростання 
обсягів діяльності. 
Диверсифікація 
діяльності 

Підприємство не застосовує 
методи диверсифікації. Висока 
собівартість продукції і логістичні 
витрати. Вузький або відсутній 
спектр послуг післяпродажного 
обслуговування 

Постійний моніторинг ринку споживачів і конкурентів. 
Контроль за цінами. Гнучка збутова політика, реклама, 
сервісне обслуговування. Проведення диверсифікації 
діяльності. Удосконалення структури управління. Технічне 
оновлення і удосконалення технічних характеристик товарів. 
Управління витратами 

Експансія 
(зрілість) 

Формування іміджу 
підприємства та зба-
лансоване зростання. 
Зміцнення становища 
підприємства на осво-
єному ринку 

Негативний імідж підприємства на 
ринку. Укладання 
короткострокових контактів зі 
споживачами продукції, 
відсутність довгострокового 
співробітництва. 
Високі трансакційні витрати 
пошуку інформації. 
Зростання обсягів дебіторської 
заборгованості. 
Падіння попиту на продукцію 

Формування позитивного іміджу фірми, контакти зі 
споживачами продукції, післяпродажний сервіс, акції та 
знижки. Залучення додаткових кредитних ресурсів з метою 
розширення і технічного оновлення виробництва може 
спричинити дисбаланс між власним і позиковим капіталом, 
отже, важливою є політика управління капіталом, грошовими 
потоками, витратами і прибутком підприємства.  
Неефективна система знижок може спричинити розростання 
дебіторської заборгованості, при цьому варто використовувати 
факторинг. При зміні зовнішніх умов діяльності доцільним є 
страхування та хеджування ризиків. Актуальним на цьому 
етапі є залучення нових інвесторів і партнерів 

Спад 
(старіння) 

Збереження позицій. 
Забезпечення стабіль-
ності господарської 
діяльності 

Неефективна система управління.
Низька рентабельність. 
Застаріле обладнання та технології. 
Висока плинність кадрів. 
Втрата ринків збуту 

Закриття збиткових виробництв, згортання проектів, 
запровадження режиму жорсткої економії. Управління 
прибутком і рентабельністю. Продаж частини обладнання, 
зворотний лізинг. Кадрові перетворення, скорочення 
управлінських ланок. Пошук напрямів реалізації найбільш 
прибуткових товарів 

Вихід Виживання. Пошук 
напрямів переорієнтації 
виробництва. Санація 
підприємства 

Скрутне фінансове положення.
Дефіцит коштів на інноваційний 
розвиток. Нечітка стратегія 
діяльності підприємства 

Для погашення заборгованості здійснюється продаж активів 
підприємства. Реструктуризація.  
Проведення досудової фінансової санації підприємства. 
Продаж всього бізнесу. Припинення діяльності шляхом 
банкрутства та ліквідації підприємства 

Відродження Пошук додаткових 
імпульсів у діяльності 
підприємства  

Невдалий вибір стратегії розвитку.
Брак фінансових ресурсів. 
Невдалий вибір напрямів 
діяльності, товарів, що 
виробляються 

Формування довгострокової стратегії з орієнтацією на ринок і 
зовнішні умови. 
Пошук інвестора. Технічне переозброєння виробництва, нові 
ідеї щодо асортименту та якісних характеристик товарів, нові 
постачальники, впровадження нових технологій тощо  
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нового життєвого циклу фірми починаючи з другого

етапу — старт. На нашу думку, стадія відродження по(

дібна за своєю сутністю до стадії старту, відмінністю є

те, що новий виток життєвого циклу підприємства фор(

мується з урахуванням минулих напрацювань, досвіду,

напряму діяльності і, відповідно, певної частини ви(

робничого обладнання.

Криза може виникати на будь(якій стадії життєвого

циклу і має свою специфіку, в залежності від якої кері(

вництву підприємства необхідно вірно здійснити вибір

заходів для усунення її проявів. Так, В.С. Домбровсь(

кий щодо кожної стадії життєвого циклу підприємства

виділяє так звані "критичні ризики" — ризики, що, як

правило, призводять до появи глибокої кризи в діяль(

ності суб'єкта підприємництва, в результаті чого він стає

нездатним вести повноцінну фінансово(економічну

діяльність [9].

Щодо критичних ризиків можна сформувати за(

гальні напрями реагування на кризу. Враховуючи мету і

цілі діяльності підприємства на різних стадіях життєво(

го циклу підприємства причини кризи та перелік заходів

реагування на неї можна зобразити наступним чином

(табл. 2).

Залежно від стадії життєвого циклу підприємства

змінюється мета і основні цілі його діяльності, а отже,

змінюється ефективність конкретних заходів у системі

менеджменту та маркетингу. Тому забезпечення ста(

більного функціонування підприємства неможливе без

постійного вибору управлінських стратегій і тактичних

заходів менеджменту. Поряд з цими змінами на кожно(

му етапі розвитку існують свої "критичні точки" —

найбільш вразливі місця в діяльності підприємства, що

мають найбільший ризик зародження кризи. Врахуван(

ня особливостей конкретної стадії життєвого циклу під(

приємства дозволяє вибрати найбільш дієві напрями ре(

агування на ранні прояви кризи і не допустити її розгор(

тання.

Неправильне визначення кризового поля веде до не(

вірних висновків і дій, що в кінцевому підсумку призве(

де до незахищеності підприємства із загрозою його по(

дальшого банкрутства. Не менш важливе значення має

правильна ідентифікації стадії життєвого циклу, на якій

перебуває підприємство. Для цих цілей науковцями роз(

роблено численні методи, що базуються на різних по(

казниках фінансово(господарської діяльності підприє(

мства (рис. 1). Більшість з таких методів базуються на

Джерело: [10].

Рис. 1. Основні методи визначення стадії життєвого циклу,
на якій перебуває підприємство

Основні методи визначення стадії життєвого циклу підприємства 

виявлення характеру кореляційної залежності між виручкою від 
реалізації та витратами з побудовою графіка залежності, на 
якому точка у якій витрати дорівнюють доходам означає 
перехід до стадії інтенсивного розвитку, а рівність похідної 
першого і другого порядку нулю – до стадії старіння  

Метод 
побудови 
функції 
витрат 

знаходять рівняння апроксимації, що виражає залежність між 
рентабельністю підприємства та часом. Моменти переходу від 
однієї стадії до іншої визначаються контрольними точками: 
рентабельність продажів дорівнює 0 (стадія зародження); друга 
похідна дорівнює 0 (початок стадії стабільності); визначення 
кореня рівняння, при якому перша похідна дорівнює 0 (перехід 
на стадію занепаду)  

Метод 
найменших 
квадратів 

на основі даних про виручку формують дві вибірки: з перших 
п'яти значень та п'яти наступних. Розрахований за двома 
вибірками критерій Фішера, порівнюють з табличним зна-
ченням з урахуванням ступеня свободи та прийнятого рівня 
значущості. Якщо фактичне значення менше від табличного, то 
перша вибірка збільшується на одиницю та включає 1-ше – 6-те 
значення, а друга - 7-ме - 11-те. Про зміну стадій сигналізує 
переважання розрахованого значення над табличним

Метод 
диспер-
сійного 
аналізу 

визначають швидкість та прискорення зміни виторгу, а також 
відношення фактичного виторгу до його максимального рівня 
та рівня в точці беззбитковості. Зарахування до тієї чи іншої 
стадії відбувається на основі порівняння отриманих значень з 
характерними для кожної стадії співвідношеннями

Аналіз 
динаміки 
виторгу 

Стадію життєвого циклу визначають за такими співвідношеннями: 
доходи підприємства менші або дорівнюють змінним витратам – 
стадія зародження; 
- виручка підприємства перевищує змінні витрати, але менша 
першого порогу рентабельності – стадія зростання; 
- виручка перевищує перший поріг рентабельності – стадія зрілості; 
- виручка дорівнює другому порогу рентабельності – стадія занепаду 

Розрахунок 
фінансових 
показників 
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аналізі динаміки виручки від реалізації підприємства як

базового фактора, що сигналізує про зміну стадії його

життєвого циклу.

Як ми можемо побачити, кожен з методів передба(

чає застосування певного математичного та статистич(

ного апарату підрахунків і в якості основного показни(

ка для аналізу враховує зміни виручки від реалізації

продукції підприємства від усіх видів діяльності. Проте

зробити однозначні обгрунтовані висновки на основі

лише одного показника досить складно, тому аналіз

виручки від реалізації варто доповнювати іншими показ(

никами такими, як чистий грошовий потік, коефіцієнти

ліквідності, аналіз витрати(виручка(прибуток тощо. Та(

кож враховуючи вітчизняні реалії варто брати до уваги

зміни зовнішніх умов функціонування підприємства, які

можуть суттєво вплинути на виручку і рентабельність

(політична ситуація, зміни в системі оподаткування, очі(

кування стосовно змін курсу гривні тощо).

ВИСНОВКИ
На кожному з етапів життєвого циклу виникають так

звані "кризові точки", які при помилках і прорахунках

системи менеджменту можуть стати причиною кризи і в

подальшому банкрутства підприємства. Специфіка кож(

ної стадії життєвого циклу вимагає зосередження уваги

на характерних для неї "кризових точках" та застосу(

вання на цій основі нових підходів до управління діяль(

ністю.

Чітке визначення фази розвитку підприємства дає

масу корисної інформації з точки зору забезпечення

його стабільної та ефективної діяльності. Зокрема, пра(

вильне визначення стадії життєвого циклу може надати

підприємству інформацію про його типові ризики та

методи боротьби з ними. Встановлення причин кризи з

урахуванням фази розвитку підприємства дозволяє виб(

рати найбільш доцільні заходи реагування на неї, а отже,

не лише подолати складний період, не втративши свій

потенціал, а й використати цей час для запровадження

позитивних змін, впровадження інновацій, розширення

виробництва, укріплення ринкових позицій.

Література:

1. Чорновіл І.А. Сутнісна характеристика кризи

підприємства та причини її виникнення / І.А. Чорновіл

// Вісник Хмельницького національного університету.

— 2011. — № 2. — T. 1. — С. 10—13.

2. Ткаченко А.М. Сучасний підхід до антикризового

управління машинобудівним підприємством: моногра(

фія / А.М. Ткаченко, О.П. Єлець. — Запоріжжя: Видав(

ництво Запорізької державної інженерної академії,

2010. — 277 с.

3. Ткаченко А.М. Криза: сутність, класифікація та

причини виникнення / А.М. Ткаченко, Ю.В. Калюжна /

/ Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелек(

туальної власності. — 2013. — Вип. 1 (2). — С. 122—

126.

4. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління фінансами

підприємства: підручник / І.О. Бланк, Г.В. Ситник. —

К.: Київ. нац. торг.(екон. ун(т, 2006. — 780 с.

5. Сorporete Crisis Management / Center for Chemical

Process Safety of the American Institute of Chemical

Engineers. — New York, USA, 2005. — 31 p.

6. Дацюк І.В. Сутнісна характеристика кризи під(

приємств./ І.В. Дацюк // Технологія і техніка друкар(

ства. — 2010. — № 2 (28). — С. 165—170.

7. Мартинець В.В. Особливості антикризового уп(

равління промисловим підприємством / В.В. Мартинець

// Науковий вісник Херсонського державного універ(

ситету. — 2015. — Вип. 11. — Ч. 4. — С. 48—51.

8. Лігоненко Л.О. Управління підприємницьким ри(

зиком як елемент протидії банкрутству торговельного

підприємства: навч. посібник / Л.О. Лігоненко. — К.:

КДТЕУ, 1998. — 184 с.

9. Домбровський В.С. Врахування фази життєвого

циклу підприємства як чинника попередження його бан(

крутства / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун // Акту(

альні проблеми економіки. — 2009. — № 9. — С. 113—

120.

10. Матюшенко О.І. Життєвий цикл підприємства:

сутність, моделі, оцінка / О.І. Матюшенко // Пробле(

ми економіки. — 2010. — № 4. — С. 82—91.

References:

1. Chornovil, I.A. (2011), "The essential characteristic

of crisis the company and its causes", Visnyk Khme(

l'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 2, pp. 10—

13.

2. Tkachenko, A.M. (2010), Suchasnyj pidkhid do

antykryzovoho upravlinnia mashynobudivnym pidpryi(

emstvom [Modern approach to anticrisis management

engineering companies], Vydavnytstvo Zaporiz'koi

derzhavnoi inzhenernoi akademii, Zaporizhia, Ukraine.

3. Tkachenko, A.M. (2013), "Crisis: essence, clas(

sification and causes", Teoretychni i praktychni aspekty

ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, vol. 1, pp. 122—

126.

4. Blank, I.O. and Sytnyk, H.V. (2006), Upravlinnia

finansamy pidpryiemstva [Financial management of

enterprise], Kyiv. nats. torh.(ekon. un(t, Кyiv, Ukraine.

5. Center for Chemical Process Safety of the

American Institute of Chemical Engineers (2005),

Сorporete Crisis Management, Center for Chemical

Process Safety of the American Institute of Chemical

Engineers, New York, USA.

6. Datsiuk, I.V. (2010), "The essential characteristic

crisis of enterprises", Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva,

vol. 2, pp. 165—170.

7. Martynets', V.V. (2015), "Features of anticrisis ma(

nagement industrial enterprise", Naukovyj visnyk

Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 11, pp.

48—51.

8. Lihonenko, L.O. (1998), Upravlinnia pidpryi(

emnyts'kym ryzykom iak element protydii bankrutstvu

torhovel'noho pidpryiemstva [Business risk management

as part of the counteraction commercial enterprise

bankruptcy], KDTEU, Кyiv, Ukraine.

9. Dombrovs'kyj, V.S. (2009), "Taking into account the

phases of the life cycle enterprise as a factor preventing

its bankruptcy", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp.

113—120.

10. Matiushenko, O.I. (2010), "The life cycle of enter(

prise: essence, model, evaluation", Problemy ekonomiky,

vol. 4, pp. 82—91.

Стаття надійшла до редакції 19.02.2016 р.



Інвестиції: практика та досвід № 4/201650

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення системи управління, що забезпечує підприє(

мству максимальну ефективність діяльності у довгостро(

ковій перспективі, є одним із основних завдань економічно(

го розвитку. Його вирішення у сучасних умовах є можливим

тільки за допомогою належної координації роботи усіх

структурних підрозділів підприємства, які покликані забез(

печити підприємство якісною сировиною та іншими матері(

алами, раціонально організувати технологію виробничого

процесу і вигідно реалізувати готову продукцію. Це свідчить

про те, що через кожне підприємство і поза ним постійно

відбувається рух потоків сировини, напівфабрикатів, гото(

вої продукції, які носять узагальнюючу назву матеріальні

потоки. Поняття "матеріальний потік" є ключовим поняттям

в логістиці, чим і викликана актуальність управління цими

потоками в логістичних системах різного рівня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблем становлення управління логі(

стичними системами займались багато науковців, серед яких

Бланк І.А., Германчук А.М., Єлетенко О.В. Карданова Л.I.,

Селезньова Н.О., Сергеев В.I., Шевчун М.Б. та інші. Проте,

виходячи із сучасних тенденцій розвитку, і надалі залишаєть(

ся актуальним питання удосконалення методів управління

логістичними системами.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є з'ясування напрямів трансфор(

мації методів управління в логістичній системі у сучасних

умовах.
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MANAGEMENT METHODS' TRANSFORMATION IN LOGISTIC SYSTEM

У статті розглянуто напрями трансформації методів управління в логістичній системі. Наве�
дено сучасні принципиі підходи до управління логістичною системою. Визначено ключові за�
сади становлення та управління логістичною системою підприємства. Наведено передові кон�
цепції управління логістичною системою підприємства, запропоновано шляхи формування ло�
гістичної системи для b2cі b2b продажів. Визначено пріоритетні підходи до формування бажа�
них результатів діяльності підприємства.

The article shows the ways of management method's transformation in logistic system. The modern
management principles and methods of logistic system are given. It is determined the key forming
foundations of enterprise'slogistic system and its management. The advanced management concepts
of enterprise's logistic system are described and proposed the formation ways of the logistic system
forb2candb2b sales.It is determined the priority approaches to desirable results of enterprise's
activity forming.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Логістична система на підприємстві являє собою цілісну

сукупність елементів, які володіють певними характеристи(

ками, є різнорідними за якістю, взаємодіють між собою та

можуть бути поєднані в підсистеми. Створення логістичної

системи на підприємстві переслідує мету забезпечення по(

стачання продукції в заданий час в потрібній кількості з мак(

симально можливою якістю [1, c. 495] та за оптимальних

витрат.

Логістичні системи, як і всі раціонально побудовані сис(

теми, обумовлюють збільшення загального ефекту до ве(

личини більшої, ніж сума ефектів кожного з елементів сис(

теми, діючих незалежно. Це визначається комплементарним

ефектом, що є наслідком інтеграції зусиль ланок системи,

коли вони діють узгоджено, за єдиним планом.

На ринку переважають логістичні системи великих на(

ціональних і міжнародних фірм(продуцентів. Більш дрібні

фірми(посередники відіграють, як правило, допоміжну роль,

задовольняючи потреби покупців лише на окремих сегмен(

тах ринку або доповнюючи діяльність великих фірм(поста(

чальників по ряду їх функцій [2].

Беручи до уваги, що логістична система є цілісною су(

купністю елементів, між якими існуютьвпорядковані зв'яз(

ки, які із закономірною необхідністю визначають інтег(

раційні якості системи, не властиві жодному з елементів ок(

ремо, і виникає потреба удосконалення підходів до управл(

іння нею.

Управління логістичними системами є складовою час(

тиною маркетингових систем, яке дозволяє синхронізувати

операції та процедури, зв'язуючи різнорідні бізнес(одиниці
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в струнку керовану систему, направ(

лену на ефективне задоволення вимог

кінцевого споживача [3] і досягнення

бажаних результатів підприємства.

Такий підхідвизначає, що при дослід(

женні логістичних процесів особлива

увага має фокусуватися на скороченні

тих видів діяльності, робіт, операцій,

процедур, які не сприяють формуван(

ню доданої вартості, з метою загаль(

ної оптимізації витрат.

Проведені дослідження у даній

галузі [1, c. 496] дозволяють визначи(

ти, що концептуальною парадигмою

створення і удосконалення логістич(

них систем є дотримання принципівси(

стемності, оптимізації, стійкості та

адаптивності, при узгодженості інфор(

маційних, ресурсних, технічних та

інших характеристик логістичної сис(

теми.

До сучасних логістичних методів

управління підприємством сьогодні

відносять:

1. Метод інтеграції функцій та

процесів, що передбачає інтеграцію

маркетингової та логістичної стратегії

у вигляді маркетингово(логістичного

управління, інтеграції стратегій транс(

портування, складування тощо.

2. Метод логістичного аутсорсин(

гу, який базується на концепції парт(

нерства в постачанні, збуті, в процесі

розвитку продукту з метою максимі(

зації користі усіх сторін.

3. Метод консолідації, що має на

меті за рахунок оптимізації витрат до(

сягнути ефектів масштабу та компле(

ментарності.

4. Метод скорочення циклу та зниження загального

рівня запасів, який реалізується у виробництві, дистрибуції,

постачанні тощо.

5. Метод диференціації, що передбачає отримання

ефекту за рахунок оптимізації зв'язку між витратами та

рівнем обслуговування клієнта.

6. Метод інновацій, орієнтований на застосування інно(

ваційних підходів у логістичних рішеннях, оптимізацію лог(

істичних рішень стосовно нових продуктів, географічних

ринків тощо.

7. Метод впровадження стратегій логістичного інтег(

рованого ланцюга поставок, особливо актуальний в умовах

міжнародних перевезень. Цей метод сучасного логістично(

го управління є продовженням концепції вертикальної інтег(

рації фірми, який дозволяє скоротити загальний цикл та

загальні витрати, досягнути інтеграції усіх учасників ланцю(

га поставок.

8. Метод міжнародних логістичних каналів, заснований

на симбіозі експортної і ліцензійної стратегій, стратегії ство(

рення філій в інших державах та joint(ventures стратегії.

Загалом, становлення та управління логістичною сис(

темою підприємства можна представити у вигляді визначе(

ної моделі (рис. 1). Зазначена модель складається з етапів

становлення логістичної системи на підприємстві та сукуп(

ності методів, на основі яких вибудовується дана стратегія і

відбувається управління нею.

Побудова логістичної системи може бути зорієнтована

як наканали збуту та просування нульового рівня (прямого

маркетингу), що складається з виробника, який продає то(

вар безпосередньо споживачам [4, c. 88], так і одно(, дво(,

трирівневих більше, які передбачають відповідну кількість

посередників.

У відповідності до заданих каналів розподілу здійс(

нюється вибір логістичної сітки. У першому випадку, реалі(

зація товару здійснюється самим підприємством через те(

риторіальні розподільчі центри, торгівельні мережі, фірмові

магазини або через он(лайн продажі (b2c продажі).

Таким чином, товар рухається від виробника на склади,

а звідти розподіляється за напрямами: реалізовується че(

рез електронний продаж споживачу і доставляється безпо(

середньо споживачу прямо зі складу, перевозиться зі скла(

ду у територіальні розподільчі центри, а далі (або через тор(

говельні мережі, або через власні фірмові магазини) реалі(

зовується споживачу.

У другому випадку розглядається реалізація посеред(

никам b2c та b2b продажі (з можливою передачею товару

від одного посередника до іншого), з подальшим обігом

товарів до споживачів по системі прямого продажу, онлайн

продажу та продажу через подібні торгові мережі, що орган(

ізовані посередниками.

За даного підходу до продаж [5, с. 34], товар рухається

від виробника на склади, звідти розподіляється до посеред(

ників, які в подальшому доводять товар до споживача. Про(

даж товару посередникам в таких умовах суттєво зменшує

та спрощує логістичну систему (а відповідно і функції уп(

равління системою), а застосування власного продажу —

навпаки її ускладнює та збільшує кількість необхідних рівнів

управління.

Крім зазначених варіантів, підприємство може об'єднати

ці 2 варіанти і здійснювати реалізацію і споживачам і посе(

редникам [5, с. 33] (рис. 2).

3 етап Безпосередня побудова логістичної системи 

1 етап
Формування певної бази даних, яка описує основні 
характеристики середовища створюваної логістичної 

системи 

2 етап
Виділення основних завдань майбутньої логістичної системи 

та визначення методів та принципів моделювання 
(формування або створення) ЛС 

4 етап
Тестування отриманих результатів та доопрацювання за 

необхідності 

5 етап Впровадження логістичної системи на підприємстві 

Логістична система 
підприємства 

Система методів управління логістичною системою 

Метод інтеграції 
функцій та процесів 

Метод логістичного 
аутсорсингу 

Метод міжнародних 
логістичних каналів 

Метод консолідації Метод диференціації Метод інновацій 

Метод скорочення циклу та зниження 
загального рівня запасів 

Метод впровадження стратегій 
логістичного інтегрованого ланцюга 

поставок 

Рис. 1. Модель становлення та управління логістичною
системою підприємства

Власна розробка автора.
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Управління логістичною системою не можливе без зас(

тосування певних логістичних концепцій, чи стратегій [6], які

повинні враховувати особливості кожного окремого

підприємства і давати можливість виявляти індивідуальні по(

треби споживачів та повністю задовольняти їх, оптимально

спрямовуючи наявні ресурси підприємства.

Серед сучасних концепцій, що перетворились у глобаль(

ну філософію та орієнтир розвитку логістичного управлін(

ня пропонуємо виокремити (стратегії): Kaizen (Кайдзен),

LeanThinking (Лін підхід), SixSigma (Шість сігма),

Blueoceanstrategy (Стратегія блакитного океану), Стра(

тегічні карти (BalancedScorecard).

ВИСНОВКИ
Виходячи із сучасних тенденцій розвитку логістичних

систем, а також підходів до управління ними, варто відзна(

чити, що трансформація методів управління логістичними

системами викликана фокусуванням особливої уваги на гар(

монізації характеристик логістичних систем на основі базо(

вих принципів їх функціонування. Зазначений орієнтирсп(

рияєшвидкій адаптації логістичних систем різного рівня у

зовнішньому середовищі при одночасному досягненні ком(

плементарного ефекту і оптимізації витрат.

Досягнення бажаних результатів стає можливим за

умов раціонального поєднання сучасних концепцій логі(

стичного управління, серед яких особливу увагу на сьогодні

варто приділяти lean(конепціїі стратегії блакитного океа(

ну.

При цьому серед методів побудови та управління логі(

стичними системами,в першу чергу, варто відзначити метод

інтеграції функцій та процесів, метод логістичного аутсор(

сингу, метод інновацій і метод впровадження стратегій лог(

істичного інтегрованого ланцюга поставок.

Література:

1. Єлетенко О.В. Механізм управління логістичною си(

стемою підприємства / О.В. Єлетенко // Вісн. Нац. ун(ту

"Львів. Політехніка". — 2008. — № 628. — С. 494—498.

2. Карданова Л.И. Маркетинг: стратегия рыночного по(

ведения производителя / Л.И. Карданова. — Ростов н/Д.:

СКНЦ ВШ, 2002. — 216 с.

3. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес(логистике / В.И.

Сергеев. — М.: Инф. дом "Филинъ", 2006. — 782 с.

4. Германчук А.М. Маркетингова логістика: сутність і

значення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/4264(

1.doc.htm

5. Пальчик І. Формування моделей управління логістич(

ними системами товаропросування підприємства / І. Паль(

чик // Схід. — 2014. — № 5. — С. 32—36.

6. О ресурсообеспечении сельского хозяйства на ос(

нове логистики и маркетинга [Электронный ресурс]. — Ре(

жим доступу: http://www.logistics.ru/9/2/i20_3359(

2p0.htm

References:

1. Yeletenko, O. (2008), "The mechanism of management

of enterprise logistics system", Visn. Nats. un(tu "L'viv.

Politekhnika", vol. 628, pp. 494—498

2. Kardanova, L.I (2002), Marketing strategija rynochnogo

povedenija proizvoditelja [Marketing: strategy of market

behavior manufacturer], SKNC VSh, Rostov(on(Don, Russia.

3. Sergeev, V.I. (2006), Menedzhment v biznes(logistike

[Management in business logistics], Filin, Moscow, Russia.

4. Hermanchuk, A.M. (2009), "Marketynhova lohistyka:

sutnist' i znachennia" [Online] available at: http://www.rus(

nauka.com/7_NND_2009/Economics/42641.doc.htm

(Accessed  4 November 2015).

5. Pal'chyk, I. (2014), "Building management models of

sales promotion logistics systems of enterprise", Skhid,vol. 5,

pp. 32—36.

6. logistics.ru (2006), "About resource supply of

agricultural on the basis logistics and marketing", [Online]

available at: http://www.logistics.ru/9/2/i20_33592p0.htm

(Accessed 10 November 2015).

Стаття надійшла до редакції 17.02.2016 р.

Примітка: _______— прямий b2c продаж (варіант 1);
((((((((((( — продаж через посередників b2c та b2b (варіант 2).

Рис. 2. Формування схеми логістичної системи підприємства, що поєднує b2c та b2b продажі
Джерело: складено автором на основі [5].
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Ринок пива є значною невід'ємною ланкою перероб(

ної промисловості України. Прибутковість підприємства
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ANALYSIS OF THE PRODUCTS COMPETITIVENESS OF THE LEADING UKRAINIAN
COMPANIES IN THE BEER MARKET

У статті проведено аналіз українського ринку пива, його сучасний стан та прогнозування
подальшого розвитку. Також в ході аналізу виявлено основні лідери по виробництву пива в
Україні та проведений аналіз конкурентоспроможності їх продукції, за допомогою розрахунку
інтегрального показника конкурентоспроможності. Досліджено потенційні можливості найбільш
конкурентної продукції для реалізації її на нові ринки збуту.

The article analyzed the Ukrainian beer market, its current state and forecasting of future
development. Also, the analysis identified the main leaders of the beer production in Ukraine and
analyzes the competitiveness of their products identified leaders by calculating the integral index of
competitiveness. We investigated the potential of the most competitive products for the realization
of its new markets.

Ключові слова: ринок пива, основні виробники, конкурентоспроможність, інтегральний показник.

Key words: beer market, the major manufacturers, competitive, integral index.

впливає не лише на загальну рентабельність підприєм(

ства, а й здійснює вплив на державу шляхом сплати по(

датків та місцевих зборів. А через велику популярність

на достатньо рентабельну продукцію пив(

ної індустрії, ця сфера є фінансово вигід(

ною для інвесторів. Саме тому постійне

дослідження ринку пива та виявлення

можливих загроз та майбутніх перспектив

є важливим питанням. А враховуючи стан

та перспективи розвитку пивної індустрії

на сьогодні, постає питання пошуку нових

закордонних ринків збуту, що тягне за со(

бою необхідність визначення та виявлен(

ня шляхів підвищення рівня конкуренто(

спроможності продукції лідируючих під(

приємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проведенням досліджень з питань

розвитку пивної промисловості та прогно(

AB InBev
35%

Carlsberg Ukraine 
29.1%

"Оболонь"
22%

Альянс Efes и 
SABMiller

7%

Альянс ППБ и
OASIS CIS 4.2%

Інші
3%

Рис. 1. Частки ринку даних виробників у 2014 році, %
Джерело: [2].
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зуванням можливості подальшого просування відпові(

дної продукції на нові ринки збуту займалися такі про(

відні науковці, як П.В. Єрмоляєв, І.В. Мельник, В.І. Ста(

шейко, А.В. Процеко, Д.І. Берницька, Т.Ю. Приймачук,

О.Б. Шмаглій, Т.А. Штанько, Т.М. Ратошнюк, Т.Ю. Сіт(

нікова та інші. Однак, зважаючи на гостру політичну та

економічну ситуацію в країні на даному етапі, подаль(

ше вивчення конкурентної ситуації в даній промисло(

вості є нагальним питанням. Особливо це стосується

питань прогнозування подальшого розвитку галузі та

перспектив виходу на зарубіжні ринки збуту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення основних виробників на

ринку пива України, в ході аналізу пивної індустрії, та

визначення найбільш конкурентної продукції для по(

дальшого виходу на нові зарубіжні ринки збуту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом останнього десятиліття пивний ринок

України контролювався чотирма компаніями, лише одна

з яких немає іноземного капіталу. Інші три були викуп(

лені в період з 2000 по 2008 рр. трьома глобальними

гравцями на світовому ринку пива: AB InBev, SABMiller

та Carlsberg. Та вже на початку 2012 р. правонаступни(

ком міжнародного пивоварного гіганта SABMiller стає

турецька компанія Anadolu Efes. Втім, опосередковано

SABMiller зберіг свою присутність на українському пив(

ному ринку, оскільки згідно з умовами передачі своїх

пивоварних активів в Україні та Росії турецькій компанії

SABMiller отримав 24% акцій Anadolu Efes (через відпо(

відне збільшення статутного капіталу останньої).

На рисунку 1 представлені частки ринку основних

виробників пива.

Згідно з даними діаграми можна виділити основних

виробників на ринку пива України [2]:

1. AB InBev (ТМ "Чернігівське", "Bud", "Янтар", "Ро(

гань", "Stella Artois", "Staropramen", "Beck's" та ін.).

2. Carlsberg Ukraine (ТМ "Львівське", "Славутич",

"Арсенал", "Tuborg", "Holsten", "Carlsberg" та ін.).

3. "Оболонь" (ТМ "Оболонь", "Hike", "Carling", "Zi(

bert", "Zlata Praha", "Жигулівське", "Охтирське" і т.д.).

4. Альянс Efes і SABMiller (ТМ "Сармат" і "Velko(

popovickу Kozel"); Альянс ППБ і Oasis CIS (ТМ "Перша

приватна броварня", "Галицька корона", "Жигулі Бар(

не", "Закарпатське", Stare Misto та ін).

За даними Державної служби статистики України

сформовано графік, на якому представлена динаміка

виробництва пива в Україні за 2012—2015 роки, що на(

очно демонструє ситуацію на ринку пива на сьогодні.

Аналіз даних демонструє значний спад в обсягах вироб(

ництва пива приблизно на 20—30 млн дал на рік за

2012—2014 рр. Виходячи з даних за січень — квітень

2015 року можна прогнозувати подальший спад обсягів

виробництва, навіть у значно більшій мірі [4]. Такий спад

пов'язаний в першу чергу з підвищенням цін на сирови(

ну, які використовуються на виробництво пива. Іншим

фактором впливаючим на зниження обсягів виробниц(

тва є визнання пива алкогольним напоєм, що призвело

до підвищення податків на появу акцизного збору на

пиво.
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Джерело: [1].

Рис. 2. Динаміка виробництва пива в Україні 2012—2015 рр, млн дал

19,4%
13,2%

8,3%
6,7%
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Рис. 3. Споживчі переваги по торговим маркам пива, %

Джерело: [2].
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На рисунку 3 представлений рейтинг пива за торго(

вими марками в Україні, тобто рейтинг найвживанішо(

го пива у відсотках.

Трійку лідерів серед торгових марок зайняли на(

ступні: "Carlsberg" (19,4%), "Балтика" (13,2%) і "Ль(

вівське" (8,3%). Далі йдуть такі торгові марки як

"Tuborg" (6,7%) і "Velkopopovickу Kozel" (4,9%). Зами(

кають ланцюжок лідерів пиво "Жигулівське" (3,1%),

"Чернігівське" (2,6%) і "Оболонь" (2,6%).

На сьогоднішній день ринок пива в Україні відзна(

чає деяке падіння рівня споживання і виробництва пива,

а саме за період 2014—2015 роки. Насамперед, це по(

в'язано з погіршенням економічної ситуації в країні і в

цілому добробуту населення, з чим пов'язане зниження

купівельної спроможності.

За 2014 виробництво пива в Україні значно скоро(

тило свої обсяги, на 9,3% (за даними організації "Укр(

пиво"), виробничі потужності завантажені лише напо(

ловину. У 2015 р за прогнозами експертів слід очікува(

ти подальше скорочення обсягів продажів і виробницт(

ва, в середньому на 4—6%. В пер(

шу чергу, це пов'язано зі зниження

купівельної спроможності населен(

ня, а також це з макроекномічними

показниками країни і конфліктом

на сході. В цілому український ри(

нок пива досить перспективний, на

сьогоднішній день тут випускаєть(

ся близько 20 ліцензованих брендів

пива, більше 400 сортів. Для грун(

товної оцінки конкурентоспромож(

ності певної продукції слід враху(

вати наступні особливості українського ринку пива [2]:

1. За останні роки спостерігається значне знижен(

ня загального обсягу виробництва пива в Україні та зни(

ження частки ринку підприємств(лідерів.

2. Зниження рівня споживання продукції через по(

гіршенняя стану добробуту населення.

3. Відбувається зміна переваг населення від торго(

вих марок середньоцінового сегмента на економ і пре(

міальний сегмент торгових марок.

4. Через зміну переваг населення великі підприє(

мства переорієнтовуються на більш дешеві марки

пива.

5. Підтримання високого рівня якості міцного ал(

коголю.

Ринок пива України досить перспективний, однак,

останнім часом обсяги виробництва і рівень продажів

на ринку помітно скорочується. Більше 60% населен(

ня України споживають пиво, більша частина споживачів

припадає на чоловіче населення (76%). Значну частку

продукції на ринок також постачають два альянсу: Аль(

янс Efes і SABMiller, і Альянс ППБ і Oasis CIS.

У 2015 році експерти прогнозують подальше зни(

ження рівня виробництва пива та обсягів його продажів,

в середньому на 4—6%. Експорт українського пива

здійснюється в 42 зарубіжних країни. За підсумками

2014 Україна скоротила експорт пива на 45,5%, крім

того, скоротився і імпорт — на 10,1% (за даними орга(

нізації "Укрпиво"). Експорт Українського пива здійс(

нюється в основному в Росію і країни СНД. Основними

імпортерами пива в Україні є: Росія, Бельгія, Німеччина

та Чехія.

Виходячи з результатів проведеного аналізу мож(

на зробити висновок, що існує гостра необхідність по(

шуку нових ринків збуту. Враховуючи заповненість і

високу конкуренцію на європейському ринку пива, по(

шук ринків збуту в тій області не представляється мож(

ливим на даному етапі для українських підприємств.

16,7%

50,4%

30,1%

2,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

0,33 л 0,5 л 1-2 л более  2 л 

Рис. 4. Обсяги споживання пива в Україні за 2014 рік,%

Джерело: [2].

Показник Одиниця 
виміру «Оболонь» «Славутич» «Рогань» 

Енергетична цінність ккал 27 32 18,3
Харчова цінність ккал 5,9 8,35 8
Ціна грн. 9,59 8,32 9,00 
Висота піни мм 55 40 45
Піностійкість хв 5 4,5 4
Масова частка спирту % 0,28 0,51 0,48
Масова частка сухих речовин у 
початковому суслі % 6,49 6,41 6,41 

Таблиця 1. Кількісні показники безалкогольного пива

Джерело: узагальнено автором за даними [6].

Показники «Оболонь» «Славутич» «Рогань»
Прозорість та колір відмінно відмінно добре 
Запах добре відмінно відмінно 
Смак добре відмінно задовільно 

Таблиця 2. Якісні показники безалкогольного
пива

Джерело: узагальнено авторами за даними [6].

Ранг Показник Ранг Показник
1 Смак 6 Ціна 
2 Масова частка спирту 7 Висота піни
3 Масова частка сухих речовин 

у початковому суслі 
8 Піностійкість

4 Енергетична цінність 9 Харчова цінність
5 Запах 10 Прозорість та колір

Таблиця 3. Ранжування показників

 Джерело: розроблено авторами.
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Однак є ще достатньо ринків, куди підприємства може

вийти, враховуючи досить конкурентоспроможну якість

продукції. Корпорація "Оболонь" у листопаді 2011 року

здійснила перші експортні поставки пива до Китаю.

Відтепер продукція ТМ "Оболонь" буде представлена в

роздрібній мережі магазинів Wal(Mart, готелях та рес(

торанах найбільших міст Китаю. Середня вартість 0,5

літра оболонського пива в магазині складе від 20 юанів

(3,14 дол.) Ринок пива в КНР знаходиться в активній

стадії формування, що є сприятливою умовою для по(

дальшого налагодження експортної програми корпо(

рації "Оболонь" [5].

У 2014 році ринок пива Китаю ста(

новив 79% в порівнянні з аналогічним

ринком США. За прогнозами екс(

пертів Euromonitor, цей показник

збільшиться на 45% до 2017 р що зро(

бить Китай лідером світового ринку

пива [7].

Протягом останніх років на ринку

пива Китаю спостерігається значне

різке зростання споживання пива. На

думку експертів подібне динаміка по(

в'язана зі зростаючою урбанізацією і

зростанням доходів населення.

На період з 2013 по 2018 рр. У

Китаї прогнозується зростання до(

ходів населення двозначними темпа(

ми, що призведе до збільшення платоспроможних по(

тенційних споживачів, в той час як у США споживання

скорочуватиметься [7].

Приріст нових споживачів і поліпшення макроеко(

номічної обстановки стимулюватимуть попит на пиво, а

через те, що внутрішній ринок пива недостатньо розга(

лужений, Китай буде активно приймати експортні по(

ставки пива з інших країн.

Вкрай позитивна динаміка на китайському ринку

пива стала причиною того, що найбільші виробники

цього напою сфокусувалися саме на Китаї та активно

інвестували в розширення своєї присутності в цій

країні.

Наприклад, данська Carlsberg, четверта за розміром

пивоварна компанія світу, ще в грудні минулого року

заявила про розширення виробництва в Китаї, яке кош(

туватиме компанії близько 1560000000 юанів ($ 250

млн).

А підприємство ПАТ "Оболонь", зробивши перші

поставки до Китаю ще у 2011 році, значно збільшила

обсяги експорту до цієї країни уже в 2014.

Оболонь і інші компанії в минулому році збільшили

свою присутність на ринках, що розвиваються, оскіль(

ки спостерігається спад в Європі, яка постраждала від

кризи. На Азію припадає 35% світового споживання

пива, це найбільший і швидко розвивається регіональ(

ний ринок.

Аналізуючи дану інформацію, можна зробити вис(

новок, що ринок пива Китаю на даному етапі є найбільш

привабливим для основних виробників пива України.

Також можливо в найближчі роки, зміцнивши відно(

сини з китайським ринком пива, українські підприємства

будуть шукати вихід на ринки Латинської Америки,

Африки та інших країн Азії.

Але виходу на новий ринок збуту, особливо коли це

зарубіжний ринок, передує оцінка конкурентоспромож(

ності продукції підприємства. В першу чергу, необхідно

визначити продукція якого підприємства є найбільш кон(

курентоспроможною на вітчизняному ринку. Для даного

аналізу було обрано безалкогольне пиво трьох провідних

виробників пива в Україні, а саме, ПАТ "Оболонь", AB

InBev та Carlsberg Ukraine. Основою аналізу конкурентос(

проможності продукції даних підприємств є набір техніч(

них та цінових характеристик безалкогольного пива.

Аналізуючи кількісні показники, представлені в

табл. 1 видно, що значення показників істотно не

відрізняються, тобто можна зробити висновок, що на

даному етапі оцінки рівень конкурентоспроможності

даного продукту підприємств(конкурентів не значний.

Окрім кількісних показників важливою частиною

аналізу конкурентоспроможності є наявність якісних

показників, які наведені в таблиці 2.

В першу чергу необхідно проранжувати кількісні та

якісні показники безалкогольного пива, враховуючи їх

важливість, від більш до менш важливих. Результати

представлені у таблиці 3.

Наступник кроком є розрахування вагових ко(

ефіцієнтів для кожного з обраних показників за фор(

мулою [3]:

 W
i
 = (1),

де N — загальна кількість показників, враховуючи

кількісні та якісні;

і — ранг параметру.

На основі даної формули було розраховано вагові

коефіцієнти для якісних та кількісних показників:

W
1
 = 0,18 W

6
 = 0,09

W
2
 = 0,16 W

7
 = 0,07

Оцінка якості 
Оцінка на шкалі бажаності

Діапазон Середнє 
значення 

Відмінно Більше 0,950 0,975 
Дуже добре 0,875-0,950 0,913 
Добре 0,690-0,875 0,782 
Задовільно 0,367-0,690 0,530 
Погано 0,066-0,367 0,285 
Дуже погано 0,0007-0,066 0,033 
Кепсько Менше 0,0007 - 

Таблиця 4. Оцінки якості й відповідні
стандартні оцінки на шкалі бажаності

Джерело: [3].

№ Характеристика Wi 
«Оболонь» 
світле 

«Славутич» 
світле 

«Рогань»
світле 

1 Смак 0,18 0,782 0,975 0,53
2 Масова частка спирту 0,16 1 0,549 0,583

3 Масова частка сухих речовин у 
початковому суслі 0,15 0,988 1 0,997 

4 Енергетична цінність 0,13 0,844 1 0,572
5 Запах 0,11 0,782 0,975 0,975 
6 Ціна 0,09 0,868 1 0,924
7 Висота піни 0,07 1 0,727 0,818 
8 Піностійкість 0,05 1 0,9 0,8
9 Харчова цінність 0,04 0,707 1 0,958
10 Прозорість та колір 0,02 0,975 0,975 0,975 

Таблиця 5. Результати розрахунку кількісних та якісних
параметрів безалкогольного пива

Джерело: узагальнено авторами на основі даних [6].
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W
3
 = 0,15 W

8
 = 0,05

W
4
 = 0,13 W

9
 = 0,04

W
5
 = 0,11 W

10
 = 0,02

З метою визначення інтегрального показника кон(

курентоспроможності для безалкогольного пива необ(

хідно здійснити нормування кількісних і якісних пара(

метрів. Нормування кількісних показників здійснюєть(

ся до еталонного — максимального чи мінімального у

залежності від впливу на показник конкурентоспромож(

ності:

— якщо в якості еталонного обране найбільше А
і
 
max

,

то всі значення даного рядка діляться на нього та у таб(

лицю заноситься a
ij
 =A

ij
/A

i max
;

— якщо в якості еталонного обране найменше A
i
 
min

,

то еталонне значення ділиться на інші значення даного

рядка та у таблицю заносяться a
ij
 = A

i min
/A

ij
 [3].

Для нормування якісних параметрів використовують

значення функції бажаності (табл. 4).

У наступній таблиці 5 наведено результати розра(

хунку кількісних та якісних параметрів безалкогольно(

го пива трьох основних конкурентів на ринку пива Ук(

раїни.

На основі отриманих результатів, визначимо інтег(

ральні показники конкурентоспроможності безалко(

гольного пива трьох постачальників за наступною фор(

мулою [3]:

A
j
 = (2),

де a
ij
— нормований показник;

w
i
 — ваговий коефіціент.

А 
Оболонь світле

 = 0,891

А 
Славутич світле

 = 0,897

А 
Рогань світле

 = 0,754.

За результатами проведеного аналізу конкурентос(

проможності безалкогольного пива провідних українсь(

ких віробників можна зробити висновок, що найбільш

конкурентоспроможним є пиво "Славутич" світле, так

як його інтегральний показник приймає найбільше зна(

чення, тобто А Славутич світле = 0,897 → max. Згідно з

отриманими даними аналізу можна підсумувати, що кон(

курентоспроможним на українському ринку є пиво

підприємства "Carlsberg", тому саме його продукцію

необхідно просувати на нові ринки збуту, якими в май(

бутньому повинні стати Азія, Африка та Австралія.

ВИСНОВКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи результати проведеного досліджен(

ня ринку пива України, можна зробити висновок, що на

даному етапі пивна індустрія знаходиться в тяжкому

стані через значне скорочення обсягів споживання про(

дукції на вітчизняному ринку. У 2015 році експерти про(

гнозують подальше зниження рівня виробництва пива

та обсягів його продажів, в середньому на 4—6%. Го(

ловною причиною такого падіння є значне підвищення

податків та зборів, що безпосередньо впливає на со(

бівартість і, відповідно, на ціну виготовленої продукції.

Саме тому, задля покращення стану пивної індустрії

пропонується вихід на нові зарубіжні ринки збуту, а ви(

ходячи з високого рівня конкуренції на європейському

ринку, пропонується вихід у першу чергу на ринок Азії.

Для цього був проведений аналіз конкурентоспромож(

ності продукції основних виробників пива в Україні, а

саме ПАТ "Оболонь", AB InBev та Carlsberg Ukraine, та

за результатами розрахунку інтегрального показника

конкурентоспроможності визначено, що найбільш кон(

курентною є продукція "Carlsberg". Виходячи з досвіду

підприємства ПАТ "Оболонь", яке з 2011 року здійснює

поставки своєї продукції до Китаю, прогнозується по(

дальше освоєння ринків Азії, Африки та Австралії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Використання внутрішнього водного транспорту, в

тому числі і контейнеризації, у всьому світі ні в кого не

викликає сумнівів. У Європі він визнаний найбільш еко(

номічним і екологічно чистим видом транспорту. Украї(

нська практика щодо транспортування контейнерів внут(

рішніми водними шляхами взагалі знаходиться на по(

чатковому етапі свого розвитку. Цей економічний на(

прямок діяльності міг би сприяти підвищенню рівня кон(

курентоспроможності річкових портів України. Запро(

понований організаційно(економічний механізм направ(

лений на досягнення економічного ефекту всіх зацікав(

лених сторін(учасників: держава, клієнт та річковий

порт.

УДК 658.7

Н. О. Валявська,
асистент кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія
водного транспорту імені гетьмана Петра КонашевичаKСагайдачного, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО\ЕКОНОМІЧНИЙ
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ПОРТІВ
УКРАЇНИ

N. Valiavska,
assistant of transport technology and logistics, Kyiv State Academy
of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

ORGANІZATSІYNO\EKONOMІCHNY MEHANІZM ROZVITKU RІCHKOVIH PORTІV UKRAINY

У статті представлено організаційно�економічний механізм розвитку річкових портів Украї�
ни шляхом використання концепції екоперевезень. Проаналізовано фактори які є вирішальни�
ми для керівництва річкових портів в прийнятті рішення щодо залучення потенційних клієнтів�
перевізників. Розкрито необхідність переорієнтації вантажопотоків на річковий транспорт.
Представлено рівень зацікавленості сторін від тісної співпраці. Досліджено взаємозв'язок за�
цікавлених сторін у досягненні економічного ефекту. Розглянуто коротку характеристику пе�
реваг та недоліків використання контейнерів в сучасному транспортуванні. Висвітлено роль
доцільності відкриття нових контейнерних маршрутів з метою нарощення обсягів вантажооб�
робки річковими портами.

In the article the organizational and economic mechanism of development of river ports of Ukraine
by using the concept ekoperevezen. Factors that are crucial for the management of river ports in
deciding whether to prospects carriers. Reveals the need for reorientation of cargo on river transport.
Presented by the level of interest from parties close cooperation. The interrelation between
stakeholders in achieving economic effect. Considered a brief description of the advantages and
disadvantages of using containers in modern transport. The role of the expediency of opening new
routes of container for the purpose of increasing the volume vantazhoobrobky river ports.

Ключові слова: організаційно#економічний механізм, річкові порти, концепція екоперевезень, контей#

нерні перевезення, клієнт#перевізник, внутрішні водні шляхи України.

Key words: organizational and economic mechanism, river ports, the concept of eco transportation, container

transportation, the customer carrier, inland waterways Ukraine.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями щодо розвитку внутрішніх водних шляхів

України та їх головних інфраструктурних об'єктів в су(

часній українській економічній літературі займаються

наступні науковці: Боняр С.М., Коба В.Г., Ковбатюк М.В.,

Савєльєва І.В., Садловська І.П., Собкевич О.В. Стрілок

І.І., Тимощук О.М. та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є відображення ключових елементів

розробленого організаційно(економічного механізму

розвитку річкових портів та можливого очікуваного ре(

зультату.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оскільки здійснення перевезень внутрішніми вод(

ними шляхами України має трансграничний характер,

підвищення рівня розвитку річкових портів повинно

відбуватися як зі сторони конкретного порту, так і зі

сторони держави.

Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день, дер(

жава зацікавлена у відновленні потенціалу внутрішніх

водних шляхів України, що підтверджується реформу(

ванням даної галузі.

Серед різних видів транспорту — автомобільний

став синонімом перевантаженості головних магістралей

країни та забрудненням навколишнього середовища,

що призвело до пошуку альтернатив переорієнтації ван(

тажопотоків на інші види транспорту.

Внутрішній водний транспорт є найбільш дешевшим

в наданні транспортних послуг та екологічно чистим, а

також характеризується великою провізною спромож(

ністю, має порівняно невисоку собівартість перевезень

та невисокі питомі капітальні витрати. Дані фактори є

одними із вирішальних для керівництва річкових портів

в залученні потенційних клієнтів(перевізників, адже ча(

сто низька вартість перевезень водним транспортом не

враховується логістичними компаніями в плануванні

маршрутів вантажних перевезень, хоча використання

саме цього виду транспорту може зайняти стале поло(

ження у секторі перевезень масових вантажів. Саме

тому одним із головних елементів розробленого орган(

ізаційно(економічного механізму розвитку річкових

портів України (рис. 1) є запропонована автором кон(

цепція екоперевезень (КЕП), яка зорієнтована на задо(

Рис. 1. Організаційно�економічний механізм розвитку річкових портів
шляхом застосування КЕП
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волення потреб клієнтів (перевізників)

при мінімальних витратах з урахуван(

ням мінімізації забруднення навко(

лишнього середовища.

Розроблений механізм базується

на державних стимулах та методах пе(

реорієнтації контейнерних вантажо(

потоків на річковий транспорт, в яко(

му відображається дієва роль самих

портів. Даний механізм діє як одна

досить складна система, де всі еле(

менти тісно взаємодіють між собою,

що підвищує економічну ефективність

його застосування.

Одним із можливих шляхів роз(

витку річкових портів є залучення

клієнтів на основі використання ряду

маркетингових заходів. Керівництвом

порту необхідно підтримувати та ко(

ординувати свою інформаційно(рек(

ламну діяльність зорієнтовану на по(

тенційного клієнта, а також зацікав(

лювати нових інвесторів у розвитку припортової інфра(

структури. Однак необхідно відмітити, що для подаль(

шого розвитку річкових портів України зі сторони дер(

жави повинна надаватись свобода керівництву порту в

прийнятті рішень стосовно тарифної політики. Тобто

не залежно від установлених державою тарифів на

обробку контейнерів, портам буде надано можливість

визначати рівень знижок контейнерним операторам в

залежності від обсягу оборотів контейнерів.

Але в свою чергу, керівництво порту повинно про(

являти ініціативу перед державою стосовно впровад(

ження принципів концепції екоперевезень. Наприклад,

використання енергозберігаючих технологій в роботі

портової інфраструктури та підготовлювати причали і

термінали для прийняття та обробки контейнерних ван(

тажопотоків.

Для прийняття рішення клієнтом щодо роботи на

засадах КЕП сприятиме відповідна державна підтрим(

ка, у вигляді звільнення його від сплати річкових зборів

у вантажоперевезенні контейнерами та створення відпо(

відних умов роботи в порту, в тому числі фінансові пре(

ференції.

Наглядно взаємозв'язок зацікавлених сторін у до(

сягненні економічного ефекту представлено рисунку

2.

Збільшення вантажних перевезень внутрішніми вод(

ними шляхами України також залежить від інструментів

доступу як іноземних, так і національних інвестицій.

Необхідно спрямовувати зусилля держави на тісну

співпрацю з інвесторами для забезпечення сприятливо(

го клімату та залучення приватного капіталу до річко(

вих портів.

Сьогоднішня репутація річкових перевезень Украї(

ни не відповідає світовим логістичним та технологічним

стандартам. Необхідно підвищувати загальне інформу(

вання про реальний нерозкритий потенціал даного сек(

тору з точки зору надійності, якості та дешевизни з ме(

тою підвищення рівня розвитку портів.

Якщо об'єктом інвестування виступають підприєм(

ства водного транспорту, наприклад, річкові порти, не(

обхідно приділити значні зусилля в підготовці їх логі(

стичної інфраструктури з метою зацікавлення потен(

ційних клієнтів у перевалці контейнерів. Залучення кон(

тейнерних ліній може стати одним із динамічних по(

штовхів в розвитку внутрішніх водних шляхів України,

а відповідно, і самих портів.

Оскільки контейнери мають стандартні габарити

і обладнані пристроями для кріплення, їх навантажен(

ня і вивантаження займає мінімум часу забезпечуючи

тим самим швидку і надійну доставку. Особливо це

важливо, якщо в організації логістичного ланцюга пе(

редбачається використання декількох видів транспор(

ту.

Використовуючи портову інфраструктуру, наванта(

жувально(розвантажувальні роботи повинні виконува(

тися швидко, а товар при цьому залишитися в цілості й

схоронності. Доцільно розглянути коротку характери(

стику переваг та недоліків використання контейнерів у

сучасному транспортуванні.

До переваг можна віднести наступні чинники:

1. Універсальність. Контейнери можна використо(

вувати для вантажів будь(якого типу і практично будь(

якого розміру. Вантаж добре зберігається. Вони зро(

били справжній переворот у сфері вантажних транспор(

тних перевезень, дозволивши транспортувати необме(

жені обсяги вантажів.

2. Екологічність. Оздоровленню навколишнього

середовища України буде сприяти впровадження пра(

вил та культури транспортування вантажів в контейне(

рах, що забезпечуватиме зниження можливості їх втра(

ти під час перевезень, наприклад, небезпечного ванта(

жу. Крім того, контейнери захищають вантаж від взає(

модії з факторами навколишнього середовища. Тим

паче, що на сьогоднішній день, у зв'язку з швидкими

темпами розвитку науково(технічного процесу, тенден(

ціями глобалізації і регіоналізації, підвищенням вимог

до безпеки, в тому числі екологічної, контейнеризація

вантажних перевезень стає не тільки якісним технічним

рішенням, але й першочерговим фактором зростання

світової торгівлі [2].

Рис. 2. Досягнення економічного ефекту зацікавлених сторін
від впровадження КЕП
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3. Легкість контролю за цілісністю вантажу. Будь(

який власник хоче, щоб товар дістався до місця в по(

вному обсязі, тому в точці відправки на контейнер ста(

виться захисна пломба, за цілісністю. Розкрити її непо(

мітно не вдасться, а значить, можна відстежити, де було

допущено порушення.

4. Надійність транспортування — захист вмісту кон(

тейнера від будь(яких несподіванок у дорозі. Цінний

вантаж можна залишити на палубі судна або на відкри(

тому складському майданчику, і йому нічого не загро(

жуватиме.

5. Зручність експлуатації. Можливість використову(

вати техніку при навантаженні і вивантаженні. Механі(

зація полегшує роботу з ними і значно її прискорює.

Ручна праця коштує дорожче, тому контейнери дають

можливість заощадити на собівартості перевезень.

Немає необхідності перевантажувати вантаж при зміні

виду транспорту — товар буде один раз завантажений

в контейнер у відправника і вивантажений в одержува(

ча. Як наслідок, зменшуються терміни доставки ван(

тажів.

6. Прийнятно низька вартість одного контейнера.

Вони характеризуються відносно низькою ціною з ба(

гаторазовим використанням — потрібно менше витрат

на тару для вантажу. Стандартний контейнер коштує

недорого, дозволяючи при цьому позбутися багатьох

побічних витрат.

7. Висока ефективність використання місткості

складської площі та відсутність необхідності створен(

ня тари для кожної окремої партії вантажів з метою її

зберігання. Можливість зберігання вантажів у контей(

нерах на відкритих складах.

8. Консолідація вантажу. Дає перевагу в організації

транспортно(експедиційних операціях, за рахунок спро(

щення контрольно(облікових процесів.

До недоліків можна віднести наступні чинники:

1. Необхідність їх повернення. Мається на увазі по(

вернення порожніх контейнерів, які не вдалося зайняти

зворотним вантажем. У середньому на ці повернення

припадає 15% від загальної кількості контейнерів, що

перевозяться судном. Очевидно, це додаткові витрати

[1].

2. Залежність від погодних умов та пропускної здат(

ності портів.

З урахуванням всіх переваг та потенційних можли(

востей використання контейнерів, їх незначні недоліки

не відіграють особливого значення у прийнятті рішення

щодо застосування на практиці.

Доставка може проводитися в досить різних ти(

пах контейнерів в залежності від типу вантажу, але

найбільш популярними є стандартні 20( та 40(футові

контейнери для перевезення генеральних вантажів.

Завдяки прописаним стандартам контейнерні лінії мо(

жуть досить ефективно використовувати внутрішній

та зовнішній простір своїх суден, а власники вантажів

можуть заздалегідь легко прорахувати кількість

контейнерів, необхідну для перевезення тих чи інших

обсягів вантажів та визначити свої витрати. Розмір

вантажу, що перевозиться, обмежується внутрішніми

розмірами контейнерів, а для перевезень дуже габа(

ритних вантажів існують спеціальні відкриті платфор(

ми.

На погляд автора, з урахуванням всієї ситуації на

внутрішніх водних шляхах України до річкових портів,

в першу чергу, зайдуть найбільш розвинені та фінансо(

во спроможні лінійні контейнерні оператори (MSC,

MAERSK, CMACGM, ZIM та ARKAS). Це пов'язано з існу(

ючими ризиками в даній галузі, яка лише починає

відроджувати свій потенціал.

Логістична інфраструктура більшості річкових

портів України, на сьогоднішній день, знаходиться в

плачевному стані. Саме тому стратегія портової влади

повинна бути зорієнтована на її розвиток шляхом підви(

щення рівня технічного оснащення, реконструкції і мо(

дернізації транспортно(складської інфраструктури.

Для переробки контейнерів на території порту по(

винні бути створені відповідні пункти (площадки) де ви(

конуватимуться навантаження, вивантаження, сортуван(

ня, зберігання, завезення, технічний огляд і поточний

ремонт контейнерів, оформлення перевізних і транспор(

тно(експедиційних документів, інформація вантажові(

дправників. Одним з найбільш важливих шляхів підви(

щення ефективності залучення контейнерних опера(

торів до річкового порту повинна стати автоматизація

технологічних процесів.

Річкові порти та інші підприємства, які в перспек(

тиві будуть задіяні на ринку контейнерних перевезень,

повинні орієнтуватися на принципи та темпи розвитку

сучасної економіки та відповідати міжнародним стан(

дартам в цьому напрямку. Відкриття нових контейнер(

них маршрутів надасть можливість наростити обсяги

вантажоперевезень річковим транспортом, що в свою

чергу, підвищиться рентабельність перевезень та змен(

шить навантаження на сухопутні транспортні шляхи. В

результаті, річка Дніпро та її порти стануть цікавішими

для залучення нових інвесторів.

ВИСНОВОК
Укріплення конкурентних позицій використання

річкового транспорту в перевезеннях вантажу в контей(

нерах призведе до посилення його інтеграції у міжна(

родному мультимодальному транспортно(логістичному

ланцюгу.

Здійснення перевезень річковим транспортом — це

найбільш безпечний, екологічно чистий та економічно

ефективний вид транспорту, однак для підвищення його

конкурентоспроможності та розкриття потенціалу не(

обхідно регулярно залучати інвестиції в модернізацію

та інноваційний розвиток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання енергоефективності з часом набуває все

більшої актуальності, оскільки розглядається як одне

із основних елементів загальної енергетичної політики

держави. Однією з найбільш гострих проблем України

на сучасному етапі її розвитку є проблема стабільного

енергозабезпечення і ефективного використання енер(

горесурсів [4].

Відомо, що нераціональне споживання енергоресурсів

пов'язане у першу чергу з експлуатацією застарілого або

несправного устаткування на енергогенеруючих і вироб(

ничих підприємствах різних форм власності. Значна час(

тина втрат відбувається також при передачі енергії як від

виробника до споживача, так і при проходженні енергії в

межах об'єкта [1]. Тому виникає потреба в оцінюванні спо(
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живання і втрат енергії, тобто в енергетичному обстеженні,

а саме: для визначення ефективності використання ПЕР,

реального стану енергоспоживання будівлі, що включає

аналіз технічних характеристик огороджувальних конст(

рукцій, характеристик енергоспоживання, інженерного

обладнання, структури енерговитрат у продовж року, виз(

начення потенціалу зменшення енергоспоживання, обгрун(

тування заходів із підвищення рівня енергетичної, ефек(

тивності будівлі, розробка переліку типових загальнодос(

тупних заходів по енергозбереженню.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у вирішення проблем енергоефек(

тивності та енергозаощадження здійснили вітчизняні
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вчені такі, як: І. Андрійчук, С. Головко, Л. Гаманюк,

М. Демченко, В. Задорський, С. Кирик, Г. Козоріз,

Ю. Костін та ін.. Серед зарубіжних вчених та практиків

слід виділити: Е. Вексей, А. Гула, В. Колодзєйчик (Поль(

ща); М. Дідушкова, М. Вотапек, І. Земан, В. Сохор (Че(

хія); І. Башмаков, Н. Косарєва (Росія); Е. Казакевічус,

А. Віткаускас, С. Міккелсен (Литва); А. Блумберга,

Г. Аістарс, В. Геме, Д. Крезе (Латвія); Ш. Колер, К. Тімпе,

Г. Люкінг, Г. Меессен (Німеччина), Ш. Хенсен, В. Лью,

Д. Мілс, М. Сласс, (США). Тема дослідження є актуаль(

ною і потребує подальшого вивчення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах тенденції постійного стрімкого зростання

цін на імпортовані енергоносії, наслідків світової фінан(

сово(економічної кризи та входження України у світовий

конкурентний ринок, на сьогодні дуже гостро постає пи(

тання щодо необхідності активізації роботи, з урахуван(

ням кращого досвіду інших держав, механізмів направ(

лених на забезпечення ефективного використання тра(

диційних паливно(енергетичних ресурсів. Об'єктом дос(

лідження виступила комунальна установа "Центральна

районна лікарня" Житомирської районної ради за адре(

сою: с. Станишівка, вул. Сквирське шосе,буд. 3, Жито(

мирський район, Житомирська область, Україна, (далі

— об'єкт дослідження). Житомирською районною ра(

дою було прийнято рішення про необхідність проведен(

ня енергетичного обстеження, з метою визначення опти(

мізації енерговитрат. Енергетичне обстеження виконано

було спеціалізованою компанією ТОВ "СТРОВ ЕНЕРЖИ"

(інжинірингова компанія) (м. Житомир, вул. Кибальчича

9,) що є частиною процесу розробки енергетичного пла(

ну на 2014—2016 роки. Воно має три основні мети:

— Підготовку вихідних даних для техніко(економі(

чних розрахунків ефективності інвестиційних проектів

та інвестиційних програм термомодернізації бюджетних

будівель.

— Підготовку інвестиційних проектів термомодер(

нізації будівель до фінансування.

Завданням енергетичного обстеження є:

— проведення аналізу споживання ПЕР та обгрун(

тування пакетів енергоефективних заходів, що забез(

печить зменшення витрат енергетичних ресурсів при

забезпеченні соціальних умов;

— підготовка технічних завдань для робочого про(

ектування по заміщенню природного газу та термомо(

дернізації будівель.

Проведене енергетичне обстеження дозволило виз(

начити необхідність ефективного енерговикористання

та здійснити сучасну оцінку потенціалу енергозбережен(

ня, розробити найбільш ефективні способи зменшення

використання енергії (питоме енергоспоживання, енер(

гетична складова, черговість реалізації енергоощадних

заходів тощо).

Об'єктом енергетичного дослідження являються

приміщення поліклініки комунальної установи "Цент(

ральна районна лікарня" Житомирської районної ради:

лікарняний корпус(стаціонар; поліклініка; інфекційний

корпус; харчоблок; господарчий корпус; відділення

швидкої медичної допомоги. Основна будівля полі(

клініки побудована у 1974 році. У 1992 році побудова(

но прибудову до основного корпусу поліклініки. Кіль(

кість працюючих складає 154 чоловіки. Кількість відві(

дувань складає 240 відвідувань. Графік роботи закла(

ду 8 годин.

У ході проведення енергетичного обстеження вияв(

лено, що на опалення будівель комунальної установи

"Центральна районна лікарня" в 2014 р., згідно даних

про споживання енергоносіїв, підприємством отрима(

но теплової енергії більше нормативних показників на

11,6%, хоча під час опалювального періоду, темпера(

турний режим у приміщеннях не відповідав норматив(

ному значенню.

Фактичне споживання за 2014 р становить 1 704,75тис.

кВт год, а нормативне 1 506,81 тис. кВт год, (згідно ДБН

В.2.6 — 31: 2006( 47 кВт год /м3*32 059,79 м3=

1 506,81 тис. кВт год.) [4]. Було розроблено план за(

ходів щодо енергоефективності досліджуваного об'єк(

та в результаті впровадження яких скорочуються вит(

рати на ПЕР. Аналіз дослідження наведено в таблиці 1,

в якій показано витрати ПЕР до модернізації і після про(

ведення модернізації.

Аналізуючи дані таблиці 1, необхідно відмітити, що

найбільші тепловтрати виникають в основних будівлях

лікарні. Це відбувається через досить великі опалю(

вальні об'єми та вимоги до температурного режиму в

приміщеннях. Відповідно, при проведенні поетапних

робіт, по модернізації огороджуючих конструкцій буді(

N/N Назва будівлі 
До 

модернізації 
кВт*год 

Відсоток від 
загаль- 

них витрат 

Після 
модернізації 
кВт*год 

Різниця 
Відсоток 

економії від 
модернізаціі 

1 Лікувальний корпус 1 072 793,31 51,25% 773 715,95 299 077,37 27,88% 

2 Поліклініка 570 666,95 27,26% 357 828,92 212 838,03 37,30% 

3 Інфекційний корпус 240 756,61 11,50% 146 950,23 93 806,38 38,96% 

4 Харчоблок 44 564,93 2,13% 44 564,93 0,00 0,00% 

5 Господарчій корпус 143 653,15 6,86% 143 653,15 0,00 0,00% 

6 
Відділення швидкої 
меддопомоги 20 687,15 0,99% 20 687,15 0,00 0,00% 

  Всього: 2 093 122,10 100% 1 487 400,33 605 721,78 28,94% 

Витрати 
теплової 
енергії 

тис. кВт*год. 2 093,12  1 487,40 605,72 

Гкал. 1 800,09   1 279,16 520,92 

Таблиця 1. Розрахункові витрати теплової енергії на опалення будинків під час опалювального
періоду (всього) у 2014 р. КУ "Центральна районна лікарня" Житомирської районної ради
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вель, в першу чергу необхідно вести роботи

в будівлях з найбільшими тепловтратами.

У ході виконання енергетичного обсте(

ження будівель і споруд було здійснено ви(

значення ефективності використання палив(

но(енергетичних ресурсів для будівель під

час їх експлуатації, було здійснено:

— проведення аналізу архітектурно(пла(

нувальних рішень, інструментального вста(

новлення теплотехнічних показників тепло(

ізоляційної оболонки будинку та енергетич(

них характеристик інженерного обладнання;

— виявлено структуру енерговитрат на

потреби опалення, вентиляції, гарячого во(

допостачання, освітлення та інші потреби

упродовж опалювального періоду;

— визначено відповідності фактичних

питомих тепловитрат нормативним значенням;

— виявлено потенціал енергозбереження;

— розроблено обгрунтовані рекомендації з підви(

щення рівня енергетичної ефективності будівель — ком(

плексу технічних, організаційних і експлуатаційних за(

ходів, які приводять до зниження витрат теплової і інших

видів енергії за умови обов'язкового забезпечення оп(

тимальних кліматичних і інших умов життєдіяльності

людини у приміщеннях будівлі.

У таблиці 2 наведено фактичне споживання тепло(

вої енергії.

Оцінюючи рівень споживання теплової енергії, за

декілька останніх років, необхідно помітити тенденцію

до зниження цього споживання. Це пов'язано з модер(

нізацією деяких конструкцій (наприклад заміна дерев'(

яних вікон на більш енергоефективні металопластикові

системи) та зниженням внутрішньої температури в при(

міщеннях для економії енергоносіїв.

Узагальнюючи дані по обстеженню енергоефектив(

ності огороджуючих конструкцій комплексу будівель

центральної районної лікарні показують потреби та по

черговість заходів для підвищення їх енергоефектив(

ності будівель.

Теплопостачання комунальної установи "Централь(

на районна лікарня" Житомирської районної ради

здійснюється від котельні, яка знаходиться території

ЦРЛ. Загальна потужність газової котельні становить

2,1878 Гкал/год (2,544 МВт), відпуск тепла на опален(

ня — 0,97 Гкал/год (1,128 МВт), на гаряче водопоста(

чання — 0,3948 Гкал/год (0,459 МВт), на виробництво

пари — 0,3078Гкал/год.

У зв'язку з незадовільним технічним станом, виснов(

ком експертно — технічного центру, заборонено експ(

луатація котла НІІСТУ(5 ст.№3. В котельні знаходиться

теплегенеруюче обладнання котли НІІСТУ(5 ст.№

1,2,3,4,5.

Основне теплогенеруюче та допоміжне обладнання

котельні морально та фізично застаріле та потребує по(

вної реконструкції. У зв'язку із складним економічним

становище в Україні, а саме використанням природного

газу як палива для теплопостачання, енергоаудитором

проаналізовано можливість реконструкції системи теп(

лопостачання з переведенням теплоегенруючиго облад(

нання на альтернативний вид палива. В таблиці 3 показа(

но порівняльна характеристика витрат палива для покрит(

тя необхідного теплового навантаження (1,3648 Гкал/

год. Порівняння проводилося до базових показників.

З таблиці видно, що результат переведення тепло(

постачання на альтернативний вид палива (пелета де(

ревини, тріска деревини, дрова) дозволить з економи(

ти 52,8—63,5 % витрат коштів бюджету на паливо. Пе(

реведення теплопостачання на альтернативні види па(

лива за рахунок коштів місцевого бюджету. В діючій

котельні, в машинному залі не має можливості встанов(

лення твердопаливних котлів.

Необхідно відмітити, що впровадження проекту "Ре(

конструкція діючої котельні із встановленням твердо(

паливних котлів" буде становити, орієнтовно 2 млн грн.

(за основу взято аналогічний реалізований проект).

Вартість реалізації заходів залежить від складності про(

екту та витрат матеріалів, що більш детально визна(

чається на етапі робочого проектування.

Переведення джерела теплопостачання на альтер(

нативний вид палива (дрова, тріска деревини, пелета

деревини) для комунальної установи "Центральна ра(

йонна лікарня" Житомирської районної ради можливе

в разі будівництва нової котельної чи встановлення

блочно(модульної котельної.

Порівнюючи розрахункові витрати тепла після мо(

дернізації котельної з фактичним споживанням тепло(

вої енергії за останній рік можна відзначити можливість

економії теплової енергії. В таблиці 4 наведено розра(

хунки економії теплової енергії.

Одним із пріоритетів енергоефективних заходів є впро(

вадження сучасної системи регулювання теплового потоку

та балансування системи опалення основних будівель, шля(

хом встановлення трьохходових та балансувальних клапанів

Вид ПЕР Одиниця 
вимірювання 2010  р. 2011  р. 2012  р. 2013  р. 2014 р. 

Теплоенергія Гкал. 1 888,00 1 672,00 1 575,00 1 576,00 1 466,00 

Таблиця 2. Фактичне споживання теплової енергії по комплексу КУ"Центральна районна
лікарня" Житомирської районної ради

Таблиця 3. Порівняльна характеристика витрат палива
КУ "Центральна районна лікарня"

Житомирської районної ради

Види палива 
Річні 

витрати 
палива 

Вироблено 
теплової 
енергії, 
Гкал в рік 

Тариф / ціна 
на паливо 
грн/з ПДВ 

Витрати на 
паливо, 

тис.грн./рік 

Газові котли 
(Природний газ), 
тис.нм3/рік  

215,23 1 576,00 7,92 грн/м3 1 704,62 

Твердопаливні 
котли (Пелета 
деревини), тонн/рік 

446,97 1 576,00 1 800 
грн/тону 804,54 

Твердопаливні 
котли (Тріска 
деревини), м3/рік  

2 171,52 1 576,00 300 грн/м3 651,46 

Твердопаливні 
котли (Дрова), 
с.м/рік  

2 073,68 1 576,00 300 грн./с.м 622,11 
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на циркуляційних контурах системи, що забезпечить суттє(

ве зменшення споживання теплової енергії у періоди

збільшення температури зовнішнього повітря. Впроваджен(

ня цього заходу надасть можливість економити 8(10% теп(

лової енергії. Перевага цього заходу полягає в тому, що з'яв(

ляється реальна можливість регулювання температурного

режиму в будівлях та економії коштів.

Необхідно розуміти, що після впровадження за(

ходів по санації будівель, будуть існувати дві складові

результату модернізації. Перша складова — це при(

ведення температурного режиму в приміщеннях до

діючих норм, та забезпечення комфортних умов для

працівників та відвідувачів закладу. Друга ж складова

— це безпосередня економія теплової енергії та

коштів. Якщо економія теплової енергії після модер(

нізації не викликає сумнівів, то з економією в грошово(

му еквіваленті справа дещо складніша [5]. Більша час(

тина економії коштів витрачається на забезпечення ком(

фортних умов в приміщення ж будівель, а значно мен(

ша реальна економія коштів. Для того, щоб збільшити

реальну економію коштів, і потрібна можливість регулю(

вання температурного режиму в приміщеннях.

Для підвищення енергоефективності споруд реко(

мендовано наступні заходи:

— теплоізоляція зовнішніх стін;

— заміна частини вікон;

— теплоізоляція горищного перекриття;

— впровадження індивідуальних теплових пунктів

для автоматичного регулювання теплового потоку теп(

лоносія та зміни параметрів теплоносія за рахунок

змішення двох теплових потоків;

— встановлення автоматичних балансувальних кла(

панів на циркуляційних контурах системи;

— заміна ламп розжарювання на енергоефективні

в приміщенні аптеки;

— впровадження технічного моніторингу та менед(

жменту будівлі.

Загальна вартість запропонованих заходів складає

1 025,3 тис. грн. Вартість кожного окремого заходу на(

ведено в таблицях техніко(економічних розрахунків

(Розрахунки велись згідно з середньоринковими ціна(

ми без врахування знижок).

Після впровадження рекомендованих заходів:

— викиди в атмосферу зменшаться на 218,19 тонн,

згідно Європейської норми EN 15603(2 за Кіотським

протоколом [7];

Розрахункова економія 
при дотримані 
нормативних величин 

1 800,09 – 1 279,16 = 520,92 Гкал. 

Економія відносно 
базового споживання, 
за базовий період взято 
2010 рік 

1 888,00 – 1 279,16 = 608,84 Гкал. 

Економія відносно 
фактичного споживання 
за 2014 рік 

1 466,00 – 1 279,16 = 186,84 Гкал. 

Таблиця 4. Розрахунки економії теплової енергії
КУ "Центральна районна лікарня" Житомирської

районної ради

Фактичне споживання 2014 рік Комфортні 
умови в будівлі 
не 
відповідають 
нормативним 

Електроенергія, тис.кВт*год 304,00 

Теплоенергія, тис.кВт*год 1 704,65 

До модернізації1 Розрахункове  
Комфортні 
умови в будівлі 
відповідають 
нормативним Електроенергія, тис.кВт*год 435,40 

Теплоенергія, тис.кВт*год 2 093,12 

Після модернізації Проектне 
Комфортні 
умови в будівлі 
відповідають 
нормативним Електроенергія, тис.кВт*год 410,93 

Теплоенергія, тис.кВт*год 1 361,74 

Таблиця 5. Річні витрати енергоресурсів
КУ "Центральна районна лікарня"

Житомирської районної ради

1 Потрібна кількість ПЕР розрахована за умов дотримання
нормативних температурних показників в приміщеннях лікарні.

Розрахункове 

435,40

2093,12

Електроенергія,
тис.кВт*год

Теплоенергія,
тис.кВт*год

2014 рік

304,00

1 704,65

Електроенергія
, тис.кВт*год

Теплоенергія,
тис.кВт*год

Проектне

410,93

1 361,74

Електроенергія
, тис.кВт*год

Теплоенергія,
тис.кВт*год

Рис.1. Порівняльна графічна характеристика річних витрат енергоресурсів КУ"Центральна
районна лікарня" Житомирської районної ради

,

,
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— комфортні умові в будівлях будуть відповідати

нормативним (ДБН В.2.6(31:2006).

У 2014 році комфортні умови в будівлі не відповіда(

ли нормативним. Для забезпечення в будівлі комфорт(

них умов (ДБН В.2.6(31:2006), при існуючих огороджу(

вальних конструкціях необхідно споживати теплової

енергії (2 093,12 тис.кВт*год в рік [6]. Після проведен(

ня санації будівлі для забезпечення комфортних умов

необхідно буде споживати теплової енергії 1 361,74

тис.кВт*год в рік. (табл. 5).

На рисунку 1 показано графічну порівняльну харак(

теристику річних витрат енергоресурсів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розглянуто перспективи вирішення проблем енер(

гоефективності в КУ"Центральна районна лікарня"

Житомирської районної ради м. Житомира, що доз(

волить в подальшому вирішити питання з енергозао(

щадженям. Наглядний практичний досвід дає підста(

ви для удосконалення та модернізації системи управ(

ління теплопостачання об'єктів комунальної форми

власності не тільки Житомирщини але й країни в ціло(

му.

Література:

1. Радомська М.М. Енергетичний аудит як основа

підвищення енергоефективності виробничих та житло(

вих об'єктів (2013) // Вісник ЛДУ БЖД. — № 8. — 2013.

— С.172—177.

2. Методика енергетичного обстеження систем во(

допостачання промислових та комунальних підпри(

ємств. НДС з теми № 18(1/01. — Суми: Сум ДУ.

3. Вирішення проблем енергоефективності у муні(

ципальному секторі міст України [Електронний ресурс]

/ Г.Р. Копець. — 2009. — Режим доступу: http://

www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/

2009_640/19.pdf

4. Тищенко С.В. Методика дослідження енерго(

збереження об'єктів державної та комунальної сфер

/ С.В. Тищенко // Електронне наукове фахове видан(

ня "Ефективна економіка" [Електронний ресурс]. —

Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/

123456789/2970/1/Efektyvna_ekonomika_2014_5

pdf

5. Тищенко С.В. Підвищення енергоефективності

об'єктів бюджетної та комунальної сфери міста Жито(

мира. Сталий розвиток економіки // Регіональна еко(

номіка, демографія та соціальна політика. — 2014. —

С. 73—70.

6. ДБН В 2.6(31:2006 "Конструкції будинків і спо(

руд. Теплова ізоляція будівель" (2013).

7. ПОВІДОМЛЕННЯ ІЗ ЗВІТУ КОМІСІЇ ПРО НАЯВ(

НИЙ ПРОГРЕС ЗА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ, (необ(

хідне за статтею 5 (3) Рішення 280/2004/ЄC щодо ме(

ханізму для моніторингу виділень парникового газу у

Співтоваристві та для імплементації Кіотського прото(

колу).

8. Рішення 280/2004/ЄC Європейського Парла(

менту та Ради від 11 лютого 2004 року стосовно меха(

нізму моніторингу викиду парникового газу у Співтова(

ристві та імплементації Кіотського протоколу [Електрон(

ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.europa.(

eu.int/eur(lex/pri/en/ОВ/dat/2004/l_049/l_04920(

040219en00010008.pdf

9. Директива 2003/87/ЄC Європейського Парла(

менту та Ради (ОВ L від 25.10.2003) від 13 жовтня 2003

року про встановлення схеми дозволеного викиду пар(

никового газу в межах Співтовариства та внесення змін

до Директиви Ради 96/61/ЄC [Електронний ресурс].

— Режим доступу: http://europa.eu.int/scadplus/leg/

en/lvb/l28012.htm

References:

1. Radomska, M.M. (2013), "Energy audit as a basis

for increasing the efficiency of industrial and residential

properties " Visnyk LDU BZD, vol. 8, pp. 172—177.

2.  Sym DU (2006),Metodyka enerhetychnoho obste(

zhennia system vodopostachannia promyslovykh ta

komunal'nykh pidpryiemstv [The methodology of power

inspection of systems of water supply of industrial and

utility enterprises],: Sym DU, Sumy, Ukraine.

3. Kopec, G.R. (2009), "The solution to the problems

of energy efficiency in municipal sector of the cities of

Ukraine", [Online], available at: http://www.nbuv.(

gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2009_640/

19.pdf (Accessed 20 Jan 2016).

4. Tyshchenko, S.V. (2015), "Research Methodology

energy saving of objects of state and municipal spheres",

Efektyvna ekonomika, available at: http://ir.znau.edu.ua/

bitstream/123456789/2970/1/Efektyvna_ekono(

mika_2014_5pdf (Accessed 20 Jan 2016).

5. Tyshchenko, S.V. (2014), "Improving energy

efficiency in municipal and public utilities of the city of

Zhitomir", Stalyi rozvytok economiki. Regionalna

economika, demografiya ta socialna polityka, pp. 70(73.

6. Minbud Ukraine (2013), "Design of buildings and

structures. Thermal insulation of buildings", available at:

http://polimin.ua/wp(content/uploads/2014/04/

DBN(V.2.6(31(2006.pdf (Accessed 20 Jan 2016).

7. Commission of the European Communities (2005),

The MESSAGE FROM the REPORT of the COMMISSION

ON the PROGRESS achieved UNDER the KYOTO

PROTOCOL (required under article 5(3) of Decision 280/

2004/EC concerning a mechanism for monitoring the

discharge of a greenhouse gas in the Community and for

implementing the Kyoto Protocol, Commission of the

European Communities, Brussels, Belgium.

8. European Communities (2004), "280/2004/EC of

the European Parliament and of the Council of 11 February

2004 concerning a mechanism for monitoring greenhouse

gas emissions in the Community and the implementation

of the Kyoto Protocol", [Online], available at: http://

www.europa.eu.int/eur(lex/pri/en/ОВ/dat/2004/

l_049/l_04920040219en00010008.pdf (Accessed 20 Jan

2016).

9. European Communities (2003), Directive 2003/87/

EC of the European Parliament and of the Council (OJ L

from 25.10.2003) of 13 October 2003 establishing a sche(

me of allowed emission of greenhouse gas within the

Community and amending Council Directive 96/61/EC.

[Online], available at: http://europa.eu.int/scadplus/

leg/en/lvb/l28012.htm (Accessed 20 Jan 2016).

Стаття надійшла до редакції 09.02.2016 р.



67

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основною умовою формування інвестиційних планів

страховика є наявність фінансових ресурсів. Дискусійним

залишається питання оптимізації процесу формування дже(

рел інвестиційних ресурсів страхових компаній, що знахо(

дить своє відображення у численних працях вітчизняних та

іноземних науковців та аналітиків. На нашу думку, значної

уваги заслуговує питання оптимізації інвестиційних ресурсів

страхових організацій як одне з ключових в процесі форму(

вання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності стра(

ховика.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаття розвитку страхового ринку та його фінансово(

го забезпечення, зокрема й важливість інвестиційної діяль(

ності залишається ключовою у працях втчизняних та інозем(

них науковців: А. Василенко, Н. Ткаченко, В. Плиси, Н. Фе(

УДК 336.7:338

Т. С. Гавриляк,
аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту,
Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ТА МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИКІВ

T. Havrilyak,
graduate student of the department of finance, turnover and credit, Lviv national university of the named Ivan Franko

IMPROVING FINANCIAL MECHANISMS OF INVESTMENT RESOURCES INSURERS

Досліджено джерела фінансового забезпечення інвестиційних вкладень страхових органі�
зацій. Проаналізовано думки вітчизняних та іноземних науковців щодо важливості інвестицій�
ної діяльності страхових підприємств. Здійснено аналіз статистичних показників капіталізації
страхового ринку України та зроблено висновки щодо оптимізації джерел та механізмів інвес�
тиційних ресурсів. Зосереджено увагу на основних показниках, які формують ресурсну базу
загалом та в частині активізації інвестиційної діяльності страховика зокрема. Серед них: влас�
ний капітал, статутний капітал, обсяг валових та чистих страхових премій, активи, дозволені
для представлення страхових резервів та загальні активи страховиків. Виокремлено важливість
кожного показника у процесі формування ресурсної бази страхової організації. З допомогою
графічих моделей унаочнено обсяги та динаміку укладених договорів страхування та частки
страхових премій.

The primaries of financial security investments insurance companies. Analyzed the views of
domestic and foreign scholars on the importance of investment of insurance companies. The analysis
of statistical indicators of Ukraine's insurance market capitalization and conclusions on how to
optimize the sources and mechanisms of investment resources. The emphasis is on the basic
parameters that form the resource base in general and in terms of enhancing the investment activity
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доренка, Н. Добоша, О. Осадця, Н. Орланюк(Малицької,

О. Вовчак, Л. Чиж та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У наукових доробках провідних науковців недостатньо

висвітлено важливість оптимізації джерел інвестиційних

ресурсів страхових компаній, які виступають важливою пе(

редумовою підвищення прибутковості.

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї роботи є дослідження головних показників

капіталізації страхових компаній та визначення основних

умов оптимізації їх джерел.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Надзвичайно важливе значення для розвитку страхово(

го сектору має збільшення ресурсної бази та обсягів над(
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ходжень страхових премій. В наш час обмеженість фінан(

сових ресурсів страховиків унеможливлює здійснення інве(

стиційних операцій.

На нашу думку, вищеперелічені умoви фoрмування

iнвестицiйних ресурсiв страхoвих oрганiзацiй заслугoвують

значнoї уваги, oскільки практика свідчить прo відсутність у

вітчизняних страхoвиків спланoванoї кoнцепції інвестицій(

них вкладень.

У наш час висoкoризикoваним та непередбачуваним є

прoцес інвестування в реальний сектoр екoнoміки, прoте

саме страхoві кoмпанії мoжуть стати пoтужним інвестoрами,

а відтак oтримавати висoкі прибутки.

Вовчак О.Д. вважає, що "досягнути реального припли(

ву інвестицій в економіку України можна лише за умов ко(

ординації в масштабах країни всіх видів інвестиційних по(

токів — як внутрішніх, так і зовнішніх". [2, с. 323]

Формування внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів

страхових компаній являє собою процес акумуляції та ви(

користання частини страхових премій, отриманих в резуль(

таті здійснення страхових операцій. Особливості діяльності

страховиків дозволяють використовувати в інвестиційних

цілях тимчасово вільні кошти. Саме термін відіграє важливу

роль, оскільки ці кошти перебувають у їх розпорядженні

лише певний проміжок часу. Проте, існує пряма залежність

між обсягами страхових премій та характером інвестицій(

них вкладень страхових компаній. Таблиця 1 характеризує

ресурсну базу страхових компаній України.

Важливим джерелом страхових інвестицій є власний ка(

пітал страхових компаній. Без існування відповідної ресурс(

ної бази процес здійснення значних обсягів вкладень немож(

ливий. Тому, з метою підвищення фінансового потенціалу

інвестиційної діяльності страховиків, першочерговим завдан(

ням є підтримання обсягу власного капіталу на високому рівні

з метою розміщення вільних резервів у прибуткові активи.

У 2009 р. показник валових страхових премій зменшив(

ся на 3566,5 млн грн. порівняно з 2008 р., що пояснюється

негативним впливом світової фінансової кризи. В посткри(

зовий період слід відмітити зменшення майже по всіх по(

казниках, але загальні активи страховиків у 2009 р. збільши(

лися на 39,6 млн грн., зріс також обсяг статутного капіталу

на 1669,6 млн грн. Аналізуючи чисті страхові премії, спос(

терігаємо зниження їх рівня у 2014 р. на 2958,6 млн грн.

Також негативна тенденція простежується відносно частки

валових страхових премій до ВВП та становить 1,7%. Мак(

симальне значення цього показника сягало 5,62% у 2004 р.

Зниження у 2014 р. демонструє й показник обсягу статутно(

го капіталу (на 111,6 млн грн).

У структурі страхових премій найбільша частка припа(

дає на майнове страхування (59,6%), а страхування життя

становить лише 8,2% у 2014 р. Відносно невеликий обсяг

надходжень довгострокових фінансових ресурсів істотно

обмежує інвестиційний потенціал страховиків, оскільки

найбільш прибутковими вважаються довготермінові вкла(

дення.

При створенні страхової компанії власні фінансові ре(

сурси представляє тільки статутний капітал, обсяг якого виз(

начений законодавством. Згідно із Законом України "Про

страхування", розмір статутного капіталу встановлено 1 млн

євро для страхових компаній, які здійснюють види страху(

вання інші, ніж страхування життя та 1,5 млн євро для ком(

паній зі страхування життя.

Власні фінансові ресурси — це такі, які належать стра(

ховикові на правах власності і представлені статутним, до(

датковим, резервним капіталом та нерозподіленим прибут(

ком [7].

Василенко А.А. капітал страхової компанії визначає з

точки зору інвестицій та зазначає, що "на стадії залучення

він переважно перебуває у грошовій формі, а в подальшій

інвестиційній діяльності страховика частина капіталу транс(

формується в активи, формуючи інвестиційний портфель

страховика" [1, с. 41].

Також про певний рівень фінансового потенціалу

інвестиційної діяльності страховика свідчить кількість ук(

ладених договорів страхування. Відповідно, чим вищим

є показник кількості заключених угод, тим більшим об(

сягом фінансових ресурсів розпоряджається страховик.

Рисунок 2 відображає динаміку обсягу заключених до(

говорів.

Кількість укладених договорів страхування протягом

останніх дев'яти років поступово зростає, у 2013 р. відбуло(

ся різке збільшення договорів у 1,5 рази, що свідчить про

підвищення добробуту населення та зацікавленості юридич(

них і фізичних осіб в захисті своїх майнових інтересів. Відпо(

відно й відбулося збільшення валових страхових премій

(табл. 1). Проте у 2014 р. цей показник опустився майже до

рівня 2012 р. Така тенденція обумовлена складним політи(

ко(економічним становищем країни, знеціненням національ(

ної грошової одиниці, збільшенням власних заощаджень

громадян та рекордним за останні роки зменшенням

кількості банків, що зменшує рівень довіри населення до

фінансових установ.

Не менш важливу роль у формуванні інвестиційних ре(

сурсів страхових організацій відіграють обсяги валових стра(

хових виплат. Зменшення обсягу страхових виплат може

свідчити про зниження платоспроможності страховика або

взагалі про збиткову діяльність, що може негативно відоб(

разитися на його репутації та підірвати довіру потенційних

страхувальників.

Таблиця 1. Показники капіталізації страхового ринку України у 2008—2014 рр.

Джерело: розроблено автором за даними [4].

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Обсяг валових страхових 
премій, в т. ч., млн грн.: 24008,6 20442,1 23081,7 22693,5 21508,2 28661,9 26767,3 

Частка валових страхових 
премій у відношенні до ВВП, % 2,7 2,2 2,1 2,15 1,65 2,0 1,7 

Зі страхування життя, млн грн. 1095,5 827,3 906,5 1346,4 1809,5 247607 2159,8
Чисті страхові премії, млн грн. 15981,8 12658,0 13327,7 17970,0 20277,5 21551,4 18592,8
Частка чистих страхових премій 
у відношенні до ВВП, % 1,8 1,3 1,2 1,36 1,55 1,5 1,2 

Обсяг сформованих страхових 
резервів, млн грн.: 10904,1 10141,3 11371,8 11179,3 12577,6 14435,7 15828,0 

Математичні резерви, млн грн. 1609,0 1789,2 2185,2 2663,8 3222,6 3845,8 5306,0 
Технічні резерви, млн грн. 9295,1 8352,1 9186,6 8515,5 9355,0 10589,9 10522,0
Загальні активи страховиків, 
млн грн. 41930,5 41970,1 45234,6 48122,7 56224,7 66387,5 70261,2 

Активи для представлення 
коштів страхових резервів,  
млн грн. 

23904,9 23690,9 27695,0 28642,4 48831,5 37914,0 40530,1 

Статутний капітал, млн грн.  13206,4 14876,0 14429,2 14091,8 14579,0 15232,5 15120,9
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Кравчук Г.В., Меренкова О.В., Кругловенко О.О. вважа(

ють, що "перестрахування виступає дієвим механізмом до(

сягнення фінансової стабільності, оскільки надає мож(

ливість страховим компаніям передавати частину ризиків,

які перевищують їх фінансові можливості, з метою досяг(

нення і підтримки достатнього рівня платоспроможності" [3].

Динаміка частки страхових премій, переданих у пере(

страхування страховикам(нерезидентам проілюстрована на

рисунку.

Як свідчать дані, частка страхових премій, переданих

іноземним страховикам у 2014 р. зменшилася більш як удвічі

порівняно з 2003 роком, та на 6,4% порівняно з 2013 р. Така

тенденція є позитивною для вітчизняних страхових компаній,

оскільки зменшується відтік капіталу за кордон, і відповід(

но, підвищується інвестиційний потенціал страховиків через

його збереження всередині країни. При цьому слід відміти(

ти досить низьку частку страхових премій, отриманих від пе(

рестрахувальників(нерезидентів, їх обсяг у 2014 р. зменшив(

ся на рекордних 96% та компенсованих перестраховиками

виплат — 468,5 млн грн. (це менш як 50% обсягу страхових

премій, переданих у перестрахування).

Зростання частки вихідного перестраху(

вання за межі країни здійснює негатив(

ний вплив на формування фінансового

потенціалу інвестиційної діяльності

страховиків, що знаходить своє відоб(

раження у зниженні обсягів сформова(

них страхових резервів.

Вже декілька років поспіль лідера(

ми серед іноземних держав в операціях

передання ризиків у перестрахування

залишаються страхові компанії Німеччи(

ни, Великобританії та Російської Феде(

рації. Проте частка нерезидентів в опе(

раціях зовіншнього вихідного перестра(

хування має тенденцію до зменшення,

що можна побачити у таблиці 2.

Багато науковців підтримують дум(

ку, що рівень довіри населення до стра(

хування є найголовнішим чинником не(

гативного впливу на розвиток як стра(

хової, так і інвестиційної діяльності стра(

хових компаній. [6]

Виходячи з цього твердження, над(

звичайно важливе значення має маркетингова політика стра(

ховика, яка повинна бути спрямована на позиціонування стра(

хової компанії на ринку та приваблення потенційних клієнтів.

На нашу думку, підвищення довіри населення до стра(

хових компаній матиме значний вплив на обсяги страхових

премій, відтак й на показник інвестиційної активності. Оск(

ільки вітчизняні страховики генерують великі обсяги фінан(

сових ресурсів, слід використовувати їх з метою фінансу(

вання провідних галузей економіки, що дозволить підвищи(

ти економічний потенціал країни загалом.

З метою оптимізації джерел фінансових ресурсів та їх

використання на інвестиційні цілі важливим вважаємо взає(

мозв'язок страхових компаній та банків.

Співпраця страхових компаній з банківськими устано(

вами також в деякій мірі визначає рівень їх фінансового

потенціалу інвестиційної діяльності. Через мережу банківсь(

ких установ здійснюється обслуговування рахунків страхо(

вих компаній та розміщення коштів технічних резерів.

Oснoвним джерелoм фiнансування iнвестицiйнoї

дiяльнoстi страхoвих кoмпанiй є резервнi фoнди, якi
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Рис. 1. Обсяг укладених договорів страхування страховими
компаніями України у 2006—2014 рр.

Джерело: розроблено автором за даними [4].
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Рис. 2. Динаміка частки страхових премій, переданих у перестрахування
страховикам�нерезидентам, млн грн.

Джерело: розроблено автором за даними [4].
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напoвнюються за рахунoк укладених страхoвих пoлiсiв.

Тoбтo мoжна стверджувати, щo саме заoщадження насе(

лення слугують oдним iз oснoвних напрямiв ресурснoгo за(

безпечення iнвестицiйних oперацiй страхoвих кoмпанiй.

Недoвiра населення дo дoвгoстрoкoвих прoграм страхуван(

ня життя та нестабiльна екoнoмiчна та пoлiтична ситуацiя в

країнi є oснoвними стримуючими чинниками.

Зрoстання дoвiри населення дo страхoвих кoмпанiй

пoзитивнo вплине на рoзвитoк страхoвoгo ринку в цiлoму,

щo пoвинне виражатися у:

— пiдвищеннi фiнансoвoгo пoтенцiалу страхoвикiв

(страхoвих премiй) шляхoм збiльшення кiлькoстi укладених

страхoвих дoгoвoрiв (як кoрoткo, так i дoвгoстрoкoвих);

— пiдвищеннi фiнансoвoї стiйкoстi страхoвих кoмпанiй,

щo в свoю чергу дасть змoгу страхoвикам швидкo та в

пoвнoму oбсязi викoнувати свoї зoбoв'язання перед

клiєнтами та кредитoрами;

— збiльшеннi видiв страхування, убезпеченнi клiєнтiв вiд

рiзних ризикiв;

— збiльшеннi oбсягу вкладень в екoнoмiку країни

шляхoм фiнансування прибуткoвих iнвестицiйних прoектiв

абo придбання висoкoприбуткoвих фiнансoвих iнструментiв;

— пiдвищеннi якoстi надання страхoвих пoслуг, щo

вплине на кoнкурентoспрoмoжнiсть страхoвикiв;

— мoжливoстi страхoвих кoмпанiй надавати не тiльки

страхoвий захист клiєнтам, а й забезпечувати прибуткoвiсть

вкладених страхувальниками фiнансoвих ресурсiв шляхoм

рoзмiщення їх у висoкoприбуткoвих активах.

Після цінних паперів, банківські вклади займають дру(

ге місце серед активів, дозволених для представлення

коштів страхових резервів, та становлять більш ніж 22% усіх

активів страховиків.

Під взаємодією банків та страхових компаній розуміє(

мо процеси поступового об'єднання їх діяльності (від

спільного продажу послуг до створення спеціалізованих

фінансових установ), спрямованих на отримання економіч(

ного ефекту, який досягається в результаті взаємодії тру(

дових, матеріальних та фінансових ресурсів.

Рiвень капiталiзацiї вiтчизняних страхoвих кoмпанiй за(

лишається на низькoму рiвнi, щo дещo утруднює прoведення

страхoвиками iнвестицiйних oперацiй. На вiдмiну вiд

рoзвинених країн свiту, частка валoвих страхoвих премiй у

ВВП в Українi в рази нижча. Це свiдчить прo нерoзвиненiсть

страхoвoгo ринку, недoскoналiсть вiтчизнянoгo закoнo(

давства та низький рiвень пoпиту на страхoвi пoслуги.

Пoрiвнюючи з Українoю, iнoземнi держави дoсягли

значних успiхiв у рoзвитку страхoвoгo ринку. Статистичнi

дoслiдження дають змoгу зрoбити виснoвoк прo висoкий

рiвень капiталiзацiї страхoвoгo ринку зарубiжних країн, щo

в свoю чергу дoзвoляє їм направляти фiнансoвi ресурси у

прибуткoвi iнвестицiйнi прoекти та галузi екoнoмiки, якi

пoтребують дoдаткoвих кoштiв.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, сьогодні для успішного розвиту діяльності стра(

ховика необхідно оптимізувати джерела наповнення фондів

страхових резервів. Для цього в Україні покищо недостат(

ньо умов розвитку страхового ринку як на законодавчому

рівні, так і на рівні розвитку страхового ринку, який харак(

теризується такими тенденціми:

— зниження обсягу валових страхових премій під впливом

недовіри населення до страховиків та політично нестабільного

середовища, хоча у 2013 р. їх обсяг становив 2861,9 млн грн. та

показав найвище значння у період з 2003 по 2014 рр.;

— частка валових та чистих премій у відношенні до ВВП

є чи не найнижчою в Європі — 1,7% та 1,2% відповідно у

2014 р.;

— обсяг активів та сформованих страхових резервів

також збільшується, проте таке підвищення може бути

свідченням девальвації курсу національної грошової одиниці

та переоцінкою залишків груп активів;

— поступове збільшення валових страхових виплат на

фоні зниження премій чинить негативний вплив на розвиток

фінансового потенціалу інвестиційної діяльності страхових

компаній.

Отже, можна стверджувати про важливий вплив капіта(

лізації страхового ринку на фінансовий потенціал інвестиц(

ійної діяльності страхових компаній, оскільки забезпечен(

ня достатнього обсягу власного капіталу є першочерговим

завданням при приведенні активної та прибуткової діяль(

ності страхових компаній на фінансовому ринку.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вітчизняна практика використання сільськогоспо(

дарських угідь, насамперед ріллі, свідчить про недо(

статнє методологічне та практичне забезпечення про(

цесу переходу до сталого розвитку аграрного сектору

економіки, що виступає стримуючим фактором у про(

цесі їх ефективного використання. Наслідком даних

маніпуляцій є економіко(екологічні проблеми викорис(

тання землі, які заважають перебудові всієї системи

управління земельними ресурсами. Тому впорядкуван(

ня системи земельних відносин та оптимізація сільсько(

господарського землекористування могли б сприяти

росту величини земельного капіталу в Україні як ваго(

мого економічного активу її національного багатства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На фоні пріоритетної важливості земельного капі(

талу сучасна наука і практика нагромадили досвід для

побудови теоретико(методологічних основ сталого роз(

витку процесу природокористування, в тому числі ви(
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користання орних земель у сільському господарстві.

Вагомий вклад у розвиток цих ідей зробили Третяк А.М.

[1], Горлачук В.В. [2], Бабміндра Д.І. [3], Добряк Д.С.

[4], Новаковський Л.Я. [5], Сохнич А.Я. [6] та ін. У своїх

працях вони приділили увагу вивченню проблем, пов'я(

заних з формуванням організаційних, економічних, пра(

вових важелів щодо раціонального використання зе(

мель, формуванню земельної вартості та земельної полі(

тики, головною метою якої є забезпечення оптималь(

ного узгодження загальнодержавних інтересів та інте(

ресів регіонів і територіальних одиниць.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проте і нині ціла низка теоретичних і методологіч(

них положень, пов'язаних з процесом формування вар(

тості земельного капіталу, не отримала свого кінцевого

вирішення, що породжує багаточисельні конфлікти між

різними рівнями влади, негативно відбивається на со(

ціально(економічному та екологічному розвитку сіль(

ських територій.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі викладеного можна сформулювати зав(

дання дослідження, яке полягає в розробці теоретико(

методологічних підходів та виробленні практичних ре(

комендацій щодо зростання вартості земельного капі(

талу сільськогосподарського землекористування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведеними дослідженнями було встановлено, що

загальна вартість земельного капіталу в аграрному сек(

торі економіки країни дорівнює 714,8 млрд грн., у т.ч. її

природна складова — 566,7 млрд грн., інтелектуальна

— 148,1 млрд грн. Вартість земельного капіталу на 1 га

сільськогосподарських угідь залежить від регіону та

коливається від 9 466 грн. у Закарпатській області до

31 710 грн. — у Полтавській області, або в середньому

по Україні становить 20 487 грн. [1, c. 2]. Виходячи з

чого, можна стверджувати, що при визначенні вартості

земельного капіталу враховують регіоналізацію, а саме

економічну потужність грунту певної територіальної

одиниці (тобто родючість).

У свою чергу, головна формуюча функція родючості

грунту виражається вмістом гумусу у ньому як плацдар(

му та регулятора всіх грунтових процесів. Поки є гуму(

совий горизонт, природна родючість грунту тримаєть(

ся на відповідному, для даних природних умов, рівні,

забезпечуючи високу якість виробленої сільськогоспо(

дарської продукції. Відповідно до цього необхідно за(

безпечувати бездефіцитний баланс гумусу в грунті у

процесі біологічного кругообігу речовин в екосистемах.

Відомо, що врожаєм соняшника у 25 ц/га, який, до

того ж вирощується беззмінно 3—5 років на полі, ви(

носиться 3 т гумусу [7, с. 90], озимої пшениці врожай(

ністю 60 ц/га, кукурудзи на зерно врожайністю 80 ц/га

виноситься відповідно 1,5 і 3,0 т/га гумусу [8, с. 17—

19], можна зробити незаперечний висновок, що через

40—50 років різко знизиться продуктивність українсь(

ких чорноземів, погіршиться якість вироблюваної

сільськогосподарської продукції внаслідок зниження

природної родючості грунтів. Вже сьогодні вміст гуму(

су у грунті, що дозволяє вирощувати сільськогоспо(

дарські культури на межі критичного, беручи до уваги

те, що згідно з спеціальними дослідженнями [9, с. 83]

він має складати більше 3,0—3,5 %. Відзначимо, що для

формування відповідної урожайності сільськогоспо(

дарських культур незалежно від типу грунту з нього ви(

носиться однакова кількість гумусу рослинами. Це оз(

начає, що на нечорноземних типах грунтів деструктивні

процеси відбуваються ще скоріше — 20—25 років.

Крім того, важливий вплив на зменшення вмісту гу(

мусу у грунті справляють процеси водної і вітрової

ерозії, вимивання гумусу у процесі переміщення дощо(

вих і талих вод, зрошуваної води та ін. Відповідно до

цього, у грунтах відбуваються незворотні процеси, які

не дозволяють повернути властивості грунту до свого

попереднього стану. Відсутність гумусу у грунті, або йо(

го зниження до критичного рівня блокуватиме засвоєн(

ня рослинами поживних речовин, що містяться у міне(

ральних добривах, але якщо і засвоять незначну част(

ку, то рослинницька продукція буде малопридатною для

харчування через надмірну забрудненість баластними

речовинами, похідними від добрив — це фтор, хлор,

миш'як, кадмій, свинець, цинк та ін. [8, с. 41—42], що

свідчитиме про приближення продовольчої катастрофи

в Україні, зниження вартості земельного капіталу, втра(

ту конкурентних переваг на ринках продукції, знижен(

ня інвестиційної привабливості аграрного сектора еко(

номіки та ін. У широкому смислі, грунт з головного за(

собу виробництва у сільському господарстві трансфор(

мується у просторово(операційний базис, відіграючи

пасивну роль, стає лише місцем, де відбувається про(

цес праці.

Недивлячись на те, що дослідженням проблем ро(

дючості грунтів і можливостей гумусозбереження, що

є ключовим у формуванні вартості земельного капіта(

лу, приділено багато уваги та напрацювань, у науково(

му середовищі не запроваджено єдиного механізму

розв'язання даної проблеми. В багатьох випадках су(

б'єкти господарювання на землі вдаються від одних

крайнощів до інших, а саме: перехід від економіки до

екології і навпаки. На фоні невирішених питань у зем(

лекористуванні вдаються до консервації земель шляхом

припинення їх господарського використання на невиз(

начений термін та залуження або заліснення. Такий

підхід є методологічно не правильним, оскільки непри(

пустимо спочатку знищувати, а пізніше відновлювати

грунти. Насамперед, потрібно виходити з принципу на(

уково обгрунтованого, економного використання землі,

яким передбачається, що ніякі врожаї не варті виносу

гумусу з грунту, його руйнації. Власне, й конкурентні

переваги отримає той, хто раніше зрозуміє існуючі по(

милки у процесі використання землі.

Зрозуміло, для того, щоб контролювати процеси

виносу гумусу з грунту врожаєм сільськогосподарських

культур, необхідно мати щонайменше таку інформацію:

види культур та їх перспективна урожайність, спосіб

використання супутньої продукції та інформацію про

гранулометричний склад грунту. Це явище не нове.

Базуючись на дослідженнях, можна побачити, що

найбільший винос гумусу з грунту супроводжується ви(

рощуванням просапної групи культур, нагромадження

забезпечується шляхом розміщення на орних землях ба(

гаторічних та однорічних трав і проміжне місце займає

зернова група культур [8, с. 119]. Величина виносу гу(

мусу з грунту є прямо пропорційна врожайності. Наприк(

лад, кукурудза на зерно для формування своєї врожай(

ності у межах 50 ц/га виносить з грунту майже 2 т/га

гумусу, а при врожайності 100 ц/га — 4 т/га. Така за(

кономірність простежується по інших сільськогоспо(

дарських культурах, але щодо багаторічних і однорічних

трав ситуація зберігається протилежна: із збільшенням

врожайності зростає нагромадження гумусу у грунті.

Так, конюшина на зелену масу при врожайності 200 ц/

га нагромаджує гумусу у кількості 1,6 т/га, при врожай(

ності 300 і 400 ц/га — відповідно 2,2 і 2,8 т/га, що ек(

вівалентно внесенню у грунт 44 і 56 т/га органічних доб(

рив.

Враховуючи ту обставину, що процес гуміфікації

кореневих решток багаторічних трав відбувається в се(

редньому впродовж 3 років, то доцільним є проектуван(

ня 4(пільних сівозмін, або чотирьохпільних ланок, з яких

одне поле займають багаторічні трави, друге поле —

зернові з метою підсіву у них трав. Посіви на інших двох
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полях визначається інтересами суб'єкта господарюван(

ня на землі. Такий методологічний підхід дозволить всім

культурам сівозміни за ротаційний період отримати не(

обхідну частину поживних речовин для формування

урожайності без зниження гумусності грунту.

Зустрічається багато випадків недооцінювання

суб'єктами господарської діяльності на землі ролі

посівів багаторічних трав з причин відсутності тварин

на їх утриманні. Відповідно до цього і відсутні стиму(

ли до використання частки землі для посівів трав. Але,

на нашу думку, в розв'язанні цієї проблеми лежать

прямі економічні мотиви, суть яких полягає у зрос(

танні компенсаційної частки доданої вартості інших

культур, що знаходяться у сівозміні з посівом бага(

торічних трав, завдяки підвищенню урожайності

сільськогосподарських культур і їх якості, розміще(

них на грунтах забезпечених продуктами гуміфікації

органічної маси, у даному випадку кореневих решток

трав. Крім того, значну компенсаційну частку можна

отримати завдяки реалізації багаторічних трав

сільському населенню, яке не завжди забезпечене

зеленими кормами і сіном.

Значний вплив на процес виносу гумусу з грунту

справляє спосіб використання супутньої продукції:

відчуження супутньої продукції, використання на корм

і заорювання, попередньо переробленої супутньої про(

дукції, як відходів від основної продукції, який у працях

вітчизняних вчених має назву "рециклінг" [10; 11].

Відзначимо, що якщо винос гумусу урожаєм озимої

пшениці при врожайності, наприклад, 50 ц/га за умови

відчуження супутньої продукції (соломи) складатиме 1,2

т/га, то при використанні соломи на корм — 1,0 т/га і

при її заорюванні — 0,5 т/га.

Для розкриття вагомості управління гумусним ста(

ном грунтів приведемо дані моделі визначення балан(

су гумусу на земельному масіві (табл. 1), яка демонст(

рує, що баланс гумусу на земельному масиві, за умови

використання супутньої продукції на корм тваринам,

складає мінус 349 т, а при заорюванні супутньої про(

дукції — мінус 219,3 т, тобто його дефіцит зменшився

на 129,7 т, що в середньому на один гектар складає

мінус 0,55 т.

Важливим джерелом усунення залишкового дефі(

циту гумусу у грунті, що складає 219,3 т є посів пожнив(

них культур на площі у 115 га. Такими культурами мо(

жуть бути однорічні трави, озимий ріпак та ін., які навіть

при мінімальній їх урожайності — 100 ц/га, будучи при(

ораними у грунт, забезпечать додаткове поповнення

гумусу на рівні 230 тонн (115 га х 100 ц/га х 0,20 ко(

ефіцієнт гуміфікації), повністю компенсуючи його де(

фіцит. Крім того, на площі 115 га зросте вміст гумусу у

грунті завдяки кореневим решткам від однорічних трав.

Їх кількість, визначена на підставі розв'язання рівняння

регресії, складатиме 2,5 т/га, або 0,5 т/га гумусу. Да(

ний приклад засвідчує можливість моделювання безде(

фіцитного балансу гумусу у грунті, аналогів якого у

вітчизняній науці немає, бо ніякі витрати не можуть бути

такими великими, як безповоротня втрата гумусу у

грунті. А тому в Україні є всі підстави переходу на мо(

дель сталого розвитку сільськогосподарського земле(

користування, що забезпечуватиме економічне зростан(

ня з одночасним створенням умов для збереження на(

вколишнього середовища та безпечних умов для про(

живання громадян країни.

Але мобілізація зусиль переходу до сталого роз(

витку сільськогосподарського землекористування,

нарощування вартості земельного капіталу впираєть(

ся у серйозну проблему, пов'язану з недооцінкою су(

путньої продукції (соломи) у процесах гумусоутворен(

ня. Вважається, що солома на полях країни, щорічна

кількість якої складає понад 50 млн т є сміттям, яке

потрібно спалювати з метою очистки полів для май(

бутніх посівів.

Особливо загострюється дана проблема в світлі

енергетичної кризи, коли в країні обговорюється мож(

ливість перетворення її у палети з наступним спалю(

ванням, що дозволить "зекономити" 25 млрд м3 газу.

Проведені нами розрахунки свідчать, що при поставці

в Україну 25 млрд м газу при його ціні 250 дол. США

за 1000 м потрібно заплатити 6,2 млрд грн. Далі, 50

млн т соломи, гуміфікуючись (при коефіцієнті гуміфі(

кації 0,20), забезпечить надходження в грунт 10 млн т

гумусу, що еквівалентно 200 млн т органічних добрив.

У грошовому вимірі це складати щонайменше 20 млрд

грн (200 млн т х 100 грн./т гною), при цьому без до(

даткових витрат на транспортування, приорювання та

інші види робіт.

Із приведеного випливає, що втричі ефективніше

газозабезпечення країни будувати на засадах поставок

в Україну газу, а ніж використання соломи для вироб(

ництва теплоенергії. Альтернативою розв'язання цієї

проблеми є реальне розширення посівів багаторічних

та однорічних трав на рівні 25% площі сівозміни та роз(

міщення пожнивних культур після збирання урожаю

Культура Площа, 
га 

Урожайність, 
ц/га 

Винос гумусу, т/га Винос гумусу всього 

при використанні 
супутньої 

продукції на корм 

при 
заорюванні 

при 
використанні 
супутньої 

продукції на 
корм 

при 
заорюванні 

Озима пшениця 115,0 60,0 -1,2 -0,7 -138,0 -84,5 
Кукурудза на 
зерно 

115,0 80,0 -2,6 -1,9 -299,0 -222,8 

Соняшник 55,0 25,0 -3,0 -3,0 -165,0* -165,0 
Багаторічні 
трави 

115,0 300,0 +3,2 - +253,0 +253,0 

Всього 400,0 465,0 -0,9 -0,6 -349,0 -219,3 

Таблиця 1. Модель визначення балансу гумусу на земельному масиві

* — стебло соняшника на корм не використовується, багаторічні трави не приорюються.

Джерело: складено на основі джерела [8].
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зернових. Інших шляхів немає, оскільки, виходячи з на(

явного поголів'я великої рогатої худоби в Україні, мож(

на виробити лише не більше 25 млн т органічних доб(

рив, значна частина яких припадає на домогосподар(

ства, а не на земельні частки (паї), які найбільше їх по(

требують.

ВИСНОВКИ
Таким чином, доведено, що мотиваційні механізми

екологізації землекористування являють собою реаль(

ний прогрес у зростанні продуктивності землі, що є пря(

мим стимулюванням підвищення вартості земельного

капіталу, закінченням епохи ресурсовитратного

сільськогосподарського землекористування.

При комплексно(системному розвитку організацій(

но(економічного механізму максимізації цільового

ефекту щодо збереження родючості грунту Україна

зможе досягти зростання урожайності зернових та ово(

чевих культур, картоплі та ін. у 2—2,5 рази, ставши в

один ряд з країнами Європи та Америки, де врожайність

зернових і зернобобових культур сягає рівня 50—80 ц/

га, овочів 250—500 ц/га, картоплі — 300—400 ц/га,

хоча за еквівалентом родючості українських чорно(

земів, системи мотивації ефективного використання

землі поза сумнівом залишається факт, що Україна за

урожайністю всіх культур може стати світовим лідером.

Це означає, що екологічна стратегія сільськогоспо(

дарського землекористування у поєднанні з екологіч(

ним маркетингом як функцією управління земельними

ресурсами являють собою центральну ланку зростання

вартості земельного капіталу.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Ефективність сучасного економічного розвитку

будь(якого суб'єкта господарювання нерозривно пов'я(

зана із підвищенням інвестиційної привабливості

підприємств як для залучення іноземних інвестицій, так

і для міжрегіонального перерозподілу інвестиційних

ресурсів.

Сьогодні в умовах посилення негативних тенденцій

в економіці, зокрема на ринку капіталу, проблема зов(

нішнього фінансування для підприємства є однією з
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тань запобігання банкрутству підприємств та організацій та авторські варіації даного методу.
Також обгрунтовано цінність та доцільність використання даної методики. Використовуючи
метод інтегральної оцінки підприємств, оцінено інвестиційну привабливість підприємств ма�
шинобудування міста Києва та Київської області.

In article mechanism integral evaluation method that approved by the Agency for the Prevention of
bankruptcy and copyright organizations and variations of this method. Also reasonable value and
feasibility of using this technique. Using the method of integrated assessment of enterprises
evaluated investment attractiveness of engineering enterprises of Kyiv and Kyiv region.

Ключові слова: інвестиційна привабливість підприємства, інтегральна оцінка інвестиційної привабли#

вості підприємства, потенційний інвестор, фінансовий стан, платоспроможність, фінансова стійкість,

мобільність власного капіталу, ліквідність.

Key words: investment attractiveness of enterprises, integrated assessment of investment attractiveness,

potential investors, financial condition, liquidity, financial stability, mobility equity liquidity.

найбільш актуальних. Інвестиційні можливості є обме(

женими, тому прийняття будь(якого рішення щодо вкла(

дання коштів потребує грунтовного аналізу, що у комп(

лексі визначається як інтегральна оцінка інвестиційної

привабливості підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню інтегральної оцінки інвестиційної приваб(

ливості підприємства приділено досить велика кількість
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робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених(практиків,

а саме: І.О. Бланк, Г. Александер, Дж. Бейлі, В. Беренс,

Г. Бірман, Р. Брейлі,Т. Власюк, Л. Гітман, Г. Гейзер,

С. Деньга, М. Джонк, Д. Дойл, С. Коверга, С. Майерс,

Г. Менкью, К. Орєховою, М. Портер, Б. Санто, О.О. Те(

рещенко.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є інтегральна оцінка інвестиційної при(

вабливості підприємств машинобудування міста Києва

та Київської області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науково(практичній літературі найбільш пошире(

ними є методики оцінки інвестиційної привабливості

підприємства на основі показників фінансової діяльності

суб'єкта господарювання.

Так, досить розповсюдженою в практичному вико(

ристанні є інтегральна оцінка інвестиційної привабли(

вості, затверджена Агентством з питань запобігання

банкрутству підприємств та організацій, яка включає

оцінку фінансового стану об'єкта інвестування, визна(

чення вагомості показників на основі експертних оцінок;

розрахунок рангового значення за кожним показником

і визначення на його основі інтегрального показника

інвестиційної привабливості [1, с. 18—28].

У практичному використанні метод інтегральної

оцінки інвестиційної привабливості підприємств сприяє

збільшенню кількості потенційних інвесторів в Україні і

відповідно швидшій відбудові виробничої сфери дер(

жави.

Особливістю методу інтегральної оцінки інвести(

ційної привабливості підприємств є забезпечення дос(

татньо об'єктивне бачення фінансової ситуації на під(

приємстві, в яке передбачається вкласти інвестиції.

Суб'єктивізм, який супроводжує будь(яку оцінку,

особливо при визначенні вагомості показників, практич(

но усувається внаслідок можливості проведення конт(

рольних оперативних розрахунків по декількох підприє(

мствах на підставі розробленого до цього методу про(

грамного комплексу із застосуванням обчислювальної

техніки.

Алгоритм інтегральної оцінки є досить простим, а

саме: усім групам показників оцінки інвестиційної при(

вабливості підприємств та організацій, а також показ(

никам, розміщеним у цих групах, присвоюються, залеж(

но від їх вагомості, відповідні числові значення. Як і гра(

ничні значення показників, вагомість може коригува(

тись. Вказана вагомість є похідною від часу, конкрет(

ної політичної, соціальної ситуації, інших факторів, а

тому ця характеристика має вірогідне походження.

Також на основі зазначеної методики пропонує про(

водити інтегральну оцінку інвестиційної привабливості

для малих підприємств і І.А. Маринич. Методичний підхід

до інтегрального оцінювання інвестиційної приваб(

ливості підприємства, запропонований професором

О.М. Тридід і К.В. Орєховою, грунтується на основі роз(

Підприємства Роки
2010 2011 2012 2013 2014 

ПАТ «Білоцерківський електроремонтний завод» 146,3 25,3 2,3 41,6 25,7 
ПАТ «Факел» 14,21 83,3 130,2 0 0 
ПАТ Кранобудівна фірма «Стріла» 26 3,8 1,53 2 1,7 
ПАТ «Ірпіньмаш» 6,12 3,75 3,25 2,9 1,76 
ПАТ «Промінь» 7,4 37,44 3,1 1,67 4,45 
ПАТ «Техмашремонт» 4,45 16,2 22,3 7,76 4 
ПАТ «Веда» 4,5 20,01 72 1,67 7,2 
ПАТ «Борекс» 6,65 4,3 3,85 8 8,93 

Таблиця 1. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості
підприємств машинобудування м. Києва та Київської області

за 2010—2014 рр.
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Рис. 1. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості
підприємств машинобудування в місті Києві та Київській області

з 2010—2014 рр.
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рахунку показників фінансового стану підприємства,

встановленні для них коефіцієнтів вагомості за методом

аналізу ієрархій, розрахунку локальних інтегральних

показників і визначення на їх основі інтегрального по(

казника й типу інвестиційної привабливості підприємства

за допомогою порівняння його фактичного значення з

нормативним [2, с. 79—87].

Для оцінки інвестиційної привабливості підприємств

машинобудівної галузі м. Києва та Київської області

використаємо "Методику інтегральної оцінки інвести(

ційної привабливості підприємств і організацій", затвер(

джену наказом Агентства з питань запобігання банкрут(

ству підприємств та організацій, яка базується на ви(

значенні інтегральної оцінки інвестиційної привабли(

вості.

Основними групами показників, що використову(

ються при визначенні інтегральної оцінки інвестиційної

привабливості підприємств є показники оцінки майно(

вого стану інвестованого об'єкта, оцінка фінансової

стійкості підприємства, оцінка ліквідності активів інве(

стованого об'єкта, оцінка прибутковості інвестованого

об'єкта.

Ця методика дозволяє інвестору комплексно оціни(

ти теперішнє становище підприємств, але не враховує

майбутніх перспектив розвитку суб'єкта господарюван(

ня (табл. 1).

На основі отриманих даних дослідження інтеграль(

ної оцінки інвестиційної привабливості підприємств ма(

шинобудування м. Києва та Київської області можемо

зробити наступні висновки.

Результати дослідження інтегрального показника

ПАТ "Білоцерківського електроремонтного заводу" в

2010 р. свідчать про зростання інвестиційної привабли(

вості на 35%.

Тоді як, з 2011—204 рр. значення інтегрального по(

казника свідчить про стрімкий спад інвестиційної при(

вабливості досліджуваного підприємства внаслідок зни(

ження платоспроможності, зростання фінансової за(

лежності від зовнішніх джерел фінансування.

ПАТ "Факел" з 2010—2012 р. мав позитивне зрос(

тання інтегрального показника, що дає підстави ствер(

джувати про інвестиційну привабливість досліджувано(

го підприємства для потенційного інвестора.

У період з 2013—2014 рр. значення інтегрального

показника становить 0, що свідчить про суттєві пробле(

ми в фінансово(економічній сфері підприємства (рис.

1).

Значення інтегрального показника ПАТ Кранобуді(

вної фірми "Стріла" свідчить проте, що протягом 2010—

2011 рр. інвестиційна привабливість підприємства зро(

стала.

Але з 2012—2014 рр. результати аналізу свідчать

про спад інвестиційної привабливості майже на 40%, це

спричинено низькою мобільністю власного оборотно(

го капіталу, зниження платоспроможності.

Згідно з результатами дослідження ПАТ "Ірпінь(

маш" з 2010—2013 рр. мало позитивну динаміку до зро(

стання інвестиційної привабливості, тоді як в 2014 р.

інвестиційна привабливість досліджуваного об'єкта

знизилася на 8% внаслідок зростання фінансової за(

лежності від зовнішніх інвесторів, зниження платоспро(

можності та фінансової стійкості.

Значення інтегрального показника на ПАТ "Про(

мінь" свідчить про зростання інвестиційної приваб(

ливості з 2010—2011, за рахунок зростання фінан(

сової незалежності від зовнішнього фінансування.

Але в 2012—2013 рр. значення інтегрального показ(

ника свідчить про зниження інвестиційної привабли(

вості на 30% внаслідок зростання фінансової залеж(

ності, заборгованості з погашення власних зобов'я(

зань.

Результати дослідження ПАТ "Техмашремонт"

свідчать про позитивну динаміку зростання інтеграль(

ного показника протягом 2010—2013 рр. майже на

80% за рахунок зростання фінансової незалежності

та ліквідності, тоді як, в 2014 році ситуація на під(

приємстві погіршується, знижується платоспромож(

ність, фінансова стійкість та ліквідність, що відповід(

но призводить до зниження інвестиційної привабли(

вості.

Значення інтегрального показника ПАТ " Бучансь(

кого приладобудівного заводу "Веда"" свідчить про

позитивну динаміку до зростання протягом всього до(

сліджуваного періоду за рахунок фінансової незалеж(

ності від зовнішніх джерел фінансування.

Дані таблиці 1 свідчать про зростання значення

інтегрального показника на ПАТ "Борекс" у 2010 р.,

2013—2014 р. внаслідок зростання фінансової незалеж(

ності, прибутковості та платоспроможності.

ВИСНОВКИ
Отже, за результатами дослідження інтегрального

показника інвестиційної привабливості підприємств ма(

шинобудування в м. Києві можемо зробити такі виснов(

ки: що жодне з досліджуваних підприємств не мало ста(

більно високого рівня інвестиційної привабливості.

Але такі підприємства, як ПАТ "Білоцерківський

електроремонтний завод" та ПАТ "Борекс", маючи до(

статньо високу фінансову стійкість та платоспромож(

ність, могли б отримати позитивне рішення щодо вкла(

дення коштів в їх діяльність від потенційного інвестора.

Література:

1. Методика інтегральної оцінки інвестиційної при(

вабливості підприємств і організацій: Затв. наказом

Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств

та організацій 23.02.1997 р. № 22 // Державний ін(

форм. бюл. про приватизацію. — 1998. — № 7. — С.

18—28.

2. Тридід О.М. Методичний підхід до оцінювання ін(

вестиційної привабливості підприємства / О.М. Тридід,

К.В. Орєхова // Наука й економіка. — 2009. — № 3

(15). — С. 79—87.

References:

1. Agency for the Prevention of bankruptcy of enter(

prises and organizations (1998), "Methods of integral

evaluation of investment attractiveness of enterprises and

organizations", Derzhavnyj inform. biul. pro pryvaty(

zatsiiu, vol. 7, pp. 18—28.

2. Trydid, O.M. (2009), "The methodical approach to

the evaluation of investment attractiveness of enter(

prises", Nauka j ekonomika, vol. 3, pp. 79—87.

Стаття надійшла до редакції 22.02.2016 р.



Інвестиції: практика та досвід № 4/201678

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Перед Україною постала надважлива потреба   удос(

коналення підходів до управління людськими ресурса(

ми в органах місцевого самоврядування з метою приве(

дення системи місцевого самоврядування у відпо(

відність до принципів та стандартів Європейського Со(

юзу та євроатлантичної спільноти. Один з ключових ас(

пектів цієї модернізації стосується розвитку лідерства

та лідерів — керівників усіх органів місцевого самовря(

дування, й особливо — голів сільських, селищних,

міських рад та голів об'єднаних територіальних громад,

які повинні бути спроможними та відповідальними за

впровадження змін в процесі децентралізації влади в

Україні. Саме лідерство є найбільш ефективним інстру(

ментом в період змін та криз. А для того, щоб лідер(

ство застосовувати ефективно, необхідно володіти

відповідними теоретичними і практичними знаннями.

УДК 351
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POLIASPEKT ESSENCE OF LEADERSHIP IN LOCAL GOVERNMENT

У статті, на основі визначень зарубіжних та вітчизняних науковців проаналізовано дефініцію
лідерства та виокремлено основні складові елементи цього явища. На підставі проведеного
аналізу виокремлено декілька підходів до визначення лідерства. Перший підхід грунтується на
сприйнятті лідерства як влади однієї чи групи осіб для спонукання членів групи ефективно ви�
конувати роботу для досягнення цілей. Другий підхід пояснює лідерство як індивідуально�пси�
хологічний феномен особистості лідера. Третій підхід визначає лідерство як реакцію на певну
ситуацію. Четвертий підхід окреслює лідерство як явище, яке виникає лише тоді, коли з'яв�
ляється соціально�історична потреба людей в організації своєї діяльності для задоволення
особистих і колективних потреб.

The article, based on the values of foreign and domestic scientists analyzed the definition of
leadership and singled out the main components of this phenomenon. Based on the analysis, the
several approaches to the definition of leadership. The first approach is based on the perception of
leadership as a government or groups to encourage members to do the work efficiently to achieve
the goals. The second approach explains leadership as individual psychological phenomenon of the
individual leader. The third approach defines leadership as a reaction to a situation. The fourth
approach defines leadership as a phenomenon that occurs only when there is a socio�historical people
need to organize their activities to meet individual and collective needs.

Ключові слова: лідерство, місцеве самоврядування, підходи до лідерства.

Key words: leadership, local government, approaches to leadership.

Науковці всього світу намагаються осягнути всі грані

феномену лідерства. До цих наукових доробок з фор(

мування та розвитку лідерства долучилися і вітчизняні

науковці. Зокрема дана стаття безпосередньо пов'яза(

на із науковими дослідженнями кафедри регіонально(

го управління, місцевого самоврядування та управлін(

ня містом Національної академії державного управлін(

ня при Президентові України, які здійснюються у межах

комплексного наукового проекту "Механізми держав(

ного управління функціональною спроможністю кадро(

вого потенціалу органів державної влади й місцевого

самоврядування в сфері організації надання якісних

публічних послуг: теоретичне та методологічне їх забез(

печення".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить,

що серед вітчизняних та зарубіжних дослідників лі(

дерство досліджували: Ж. Блондель [1], Д. Даунтон [9],
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І. Кнікербокер [10], В. Гошовська [5], Н. Жеребова [4],

І. Сурай [7], Л. Пашко [5] та ін.

Водночас досліджень, які б системно проаналізу(

вали грані лідерства як соціально(політично(психологі(

чного явища ще не проводилось.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження невід'ємних складових

лідерства та формулювання на їх основі підходів до

трактування лідерства як соціально(політико(психоло(

гічного явища.

Виходячи з мети, в статті вирішувалися наступні зав(

дання:

— на основі визначень вітчизняних та зарубіжних

дослідників лідерства з'ясувати основні складові лідер(

ства;

— запропонувати авторські підходи до трактуван(

ня лідерства в органах місцевого самоврядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сільські, селищні, міські голови, голови об'єднаних

територіальних громад, голови та заступники представ(

ницьких органів місцевого самоврядування та лідери

органів самоорганізації населення повинні відігравати

провідну роль під час системних реформ, які анонсо(

вані в Україні, бути їх провідниками та ініціаторами на

місцях. Саме тому формування лідерства в системі

місцевого самоврядування є актуальним, але для того,

щоб ефективно запроваджувати лідерство, доцільно

дослідити його грані, які можуть бути розкриті через

аналіз визначень лідерства.

Як відомо, характер впливу лідера на послідовників

в значній мірі визначається джерелами влади, на які

опирається лідер. Ідеальним для лідерства є викорис(

тання ефективного поєднання обох основ влади: поса(

ди (формальна влада) і особистісної основи (особисті

якості).

Ж. Блондель наголошує на тому, що "лідерство — це

влада, яка проявляється у тому, що лідер є здатним зму(

сити інших робити те, що вони не хочуть робити або при

інших умовах не робили б" [1, с. 22]. Також він доводить,

що лідерство — це різновид влади, специфікою якої є

спрямованість зверху вниз, а також те, що її носієм висту(

пає не більшість, а одна людина або група осіб [1, с. 28].

Ж. Блондель, Дж. Даунтон інтерпретують лідер(

ство як управлінський статус, соціальну позицію пов'я(

зану з прийняттям рішень та як керівну посаду. Таке

трактування лідерства, на їх думку, породжується

структурно(функціональним підходом, який розглядає

суспільство як складну, ієрархічно організовану сис(

тему соціальних позицій і ролей. Отримання у цій сис(

темі позиції пов'язаної з виконанням управлінських

функцій (ролей), і дає можливість людині отримати

статус лідера. Такий соціальний статус передбачає і

навіть вимагає виконання соціальної ролі у стилі ліде(

ра.

На противагу їм, представники методологічного

підходу, зокрема: М. Альберт, Л. Едінгер, М. Мескон,

Ф. Хедоурі, розуміють лідерство як вплив на інших лю(

дей і змішують поняття "лідерство" та "керівництво" та

наполягають на визнанні формального управлінського

статусу лідера, оминаючи неформальний статус.

І. Сурай доводить, що лідерство потрібно сприйма(

ти як: управлінський статус породжений владою, який

пов'язаний з керівною посадою та з прийняттям рішень

[7, с. 45].

При узагальненні поняття "лідерство" через призму

поняття "влада" починають вимальовуватися цікаві за(

кономірності, по(перше, влада ототожнюється із здат(

ністю змусити членів групи робити те, що необхідно для

досягнення спільних цілей. Це означає, що особа, яка

наділена формальною чи неформальною владою в орга(

нах місцевого самоврядування, повинна володіти пев(

ними здатностями (компетенціями). По(друге, яким би

не було лідерство, одноосібним чи колективним, влад(

ний вплив завжди спрямований зверху вниз і носієм цьо(

го впливу виступає одна людина або група осіб, і ніколи

більшість. По(третє,   влада завжди передбачає управ(

лінський статус, соціальну позицію пов'язану з прийнят(

тям рішень, а при лідерстві надзвичайно важливо прий(

мати рішення, які повністю чи частково задовольняють

потреби членів групи, оскільки в іншому випадку, члени

групи перестануть підтримувати лідера у реалізації його

цілей.

До іншої групи увійшли визначення, в яких зробле(

но акцент на особистості лідера.

Д.В. Даунтон — соціолог, відомий своїми дослід(

женнями харизматичного лідерства, інтерпретує лідер(

ство як "становище в суспільстві, що характеризується

здатністю особи, що це становище займає, скеровува(

Сутність поняття лідерство Джерело
становище в суспільстві, що характеризується здатністю особи, що це становище займає, скеровувати та 
організовувати колективну поведінку деяких або всіх його членів 

Д. Даунтон

лідер спрямовує організацію, людей, органи управління на досягнення конкретних цілей, стимулює до творчої та 
ефективної діяльності, спонукає та об’єднує енергію багатьох; уміє створювати «сильні організації», вибирати 
оптимальні методи вирішення проблем, приймати грамотні рішення, здійснювати контроль на усіх етапах 
управління 

Л. Пашко 

Таблиця 2. Трактування лідерства як здатності особи

Таблиця 1. Трактування лідерства як джерела влади

Сутність поняття лідерство Джерело 
це влада, яка проявляється у тому, що лідер є здатним змусити інших робити те, що вони 
не хочуть робити або за інших умов не робили б 

Ж. Блондель 

це різновид влади, специфікою якої є спрямованість зверху вниз, а також те, що її носієм
виступає не більшість, а одна людина або група осіб 
управлінський статус породжений владою, який пов’язаний з керівною посадою та з 
прийняттям рішень 

І. Сурай 
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ти та організовувати колективну поведінку деяких або

всіх його членів" [9, с. 23].

Л. Пашко доводить, що соціальний лідер   це лідер,

якому властиві певні соціально(психологічні та про(

фесійні риси; який спрямовує організацію, людей, орга(

ни управління на досягнення конкретних цілей, стиму(

лює до творчої та ефективної діяльності, спонукає та

об'єднує енергію багатьох; який уміє створювати "сильні

організації", вибирати оптимальні методи вирішення

проблем, приймати грамотні рішення, здійснювати кон(

троль на усіх етапах управління [5, с. 48].

Тобто істотною характеристикою лідерства є осо(

ба лідера, а точніше, здатність цієї особи згуртовувати

навколо себе членів групи та скеровувати їх на досяг(

нення загальних цілей. Для цього лідер повинен воло(

діти певними компетенціями.

До третьої групи увійшли визначення, в яких зроб(

лено акцент на ситуації, яка сприяє розвитку та утри(

манню лідерства.

Х.С. Парсон виокремлює дві складові: 1) кожна

ситуація визначає як якості лідера, так і самого лідера;

2) якості лідера, які визначаються ситуацією як лідер(

ські, є результатом попередніх "лідерських ситуацій" [6,

с. 168].

І. Вешлер, Ф. Массарік, Р.Танненбаум визначають

лідерство, як міжособистісну взаємодію, яка прояв(

ляється в конкретній ситуації за допомогою комуніка(

тивного процесу і направлена на досягнення цілей [8, с.

49].

З аналізу визначень поняття "лідерство", яке дослі(

джувалося через призму ситуації, що це лідерство по(

родила, можемо констатувати, що підставовими мо(

ментами виникнення лідерства є співпадіння трьох

складових: ситуації, яка вимагає певних рішень; особи

лідера, який володіє такими якостями та компетентно(

стями, що є затребуваними даною ситуацією; членів

групи /послідовників, які розуміючи, що ситуація ви(

магає певних дій, об'єднуються навколо особи, яка, на

їхню думку здатна повести їх за собою для спільного

вирішення загальних проблем і досягнення спільних

цілей.

До четвертої групи увійшли визначення, в яких лідер(

ство інтерпретується через призму потреб.

Ще мислителі Ф. Ніцше, Н. Макіавеллі та ін., вкла(

даючи різний зміст у це поняття, сходилися на думці,

що лідерство   це своєрідна соціально(історична потре(

ба людей в організації своєї діяльності.

І. Кнікербокер наголошує, що лідерство доцільно

визначати функціональними відносинами, що існують

тоді, коли лідер висувається колективом як засіб конт(

ролю за задоволенням потреб колективу підлеглих

співробітників [10; 29—31].

Н. Жеребова розглядає лідерство як результат

структури відносин і описує його як механізм суспіль(

ної організації, оскільки вся діяльність лідерів так само,

як і факт їх висунення, виявляється вирішальною для

суспільної організації групи. Тобто лідерство розгляда(

ється як один із процесів організації і управління гру(

пою, який задовольняє потреби в груповій діяльності та

сприяє досягненню групових цілей в оптимальні термі(

ни з оптимальним результатом [4, с. 100].

І. Сурай, розкриваючи феномен лідерства, звертає

увагу на об'єктивну та суб'єктивну сторони цього яви(

ща. Об'єктивно феномен лідерства грунтується на пев(

них потребах складноорганізованих систем (потреба в

самоорганізації, упорядкуванні поведінки окремих еле(

ментів системи з метою забезпечення її функціональ(

ної та життєвої здатності) [7, с. 45].

Наведені визначення поняття "лідерство", в кон(

тексті задоволення потреб членів групи, дають підста(

ви дійти кількох висновків. По(перше, що саме по собі

лідерство є соціально(історичною потребою людей в

організації своєї діяльності. По(друге, лідер є свого

роду гарантом задоволення особистих та колектив(

них потреб членів групи, які йдуть за лідером. По(

третє, лідерство розглядається як один із процесів

організації і управління групою, який задовольняє

потреби в груповій діяльності та сприяє досягненню

групових цілей в оптимальні терміни з оптимальним

результатом.

Таким чином, загальним моментом майже для всіх

визначень лідерства є визнання важливим фактором

стимулювання лідером дій членів групи під час досяг(

нення ними групових завдань. Іншими словами лідер(

ство — це своєрідна соціально(історична потреба лю(

дей в організації своєї діяльності [3, с. 119].

Сутність поняття лідерство Джерело
своєрідна соціально-історична потреба людей в організації своєї діяльності Ф. Ніцше 

Н. Макіавеллі 
функціональні відносини, що існують тоді, коли лідер висувається колективом як засіб контролю за 
задоволенням потреб колективу підлеглих співробітників 

І. Кнікербокер 

один із процесів організації і управління групою, який задовольняє потреби в груповій діяльності та сприяє 
досягненню групових цілей в оптимальні терміни з оптимальним результатом 

Н. Жеребова 

феномен лідерства грунтується на певних потребах складноорганізованих систем (потреба в 
самоорганізації, упорядкуванні поведінки окремих елементів системи з метою забезпечення її 
функціональної та життєвої здатності) 

І. Сурай 

Таблиця 4. Трактування лідерства як процесу задоволення потреб

Таблиця 3. Трактування лідерства як явища породженого ситуацією

Сутність поняття лідерство Джерело 
кожна ситуація визначає як якості лідера, так і самого лідера Х.С. Парсон 

 якості лідера, які визначаються ситуацією як лідерські, є результатом попередніх «лідерських 
ситуацій» 
міжособистісна взаємодія, яка проявляється в конкретній ситуації за допомогою комунікативного 
процесу і направлена на досягнення цілей 

І. Вешлер 
Ф. Массарік 
Р. Танненбаум 
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Аналіз визначень дав змогу констатувати, що в су(

часних умовах лідерство — це не залізна або тверда

рука, а висока чутливість до потреб членів групи, яка

виявляється в їх розвитку, включенні у групову роботу,

в наданні їм допомоги в досягненні особистих та колек(

тивних цілей [2, с. 120].

Зважаючи на наведені вище визначення лідерства,

можна виділити основні підходи до його трактування.

Перший підхід грунтується на сприйнятті лідерства

як влади однієї чи групи осіб, направленої зверху вниз

з використанням управлінського статусу для спонукан(

ня членів групи, робити те, що необхідно для досягнен(

ня спільних цілей.

Другий підхід — це пояснення лідерства як індиві(

дуально(психологічного феномену особистості лідера,

тобто як суто психологічного явища, при якому доміну(

ючим фактором феномену лідерства є набір у індивіда

певних індивідуально(особистісних рис.

Третій підхід — це визначення лідерства як реакції

на певну ситуацію, що склалася в певний конкретний

період і яка потребує вирішення.

Четвертий підхід — це визначення лідерства як

явища, яке виникає лише тоді, коли з'являється соц(

іально(історична потреба людей в організації своєї

діяльності для задоволення особистих і колективних

потреб в оптимальні терміни з оптимальним резуль(

татом.

Безумовно, для дослідження лідерства можуть ви(

користовуватися й інші підходи. Це надає можливості

для розширення уявлення про феномен лідерства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, поліваріантність наведених поглядів

на лідерство дає змогу констатувати, що лідерство є

унікальним феноменом суспільного життя, яке прони(

зує всі сфери життєдіяльності і пов'язане із здійснен(

ням владних функцій.

Узагальнюючи вищенаведені визначення лідерства

можемо констатувати, що кожне з визначень не є ви(

черпним чи більш об'єктивним ніж інші, скоріш кожне з

них виявляє як певні аспекти лідерства так і різні точки

зору на нього.

На нашу думку, феномен лідерства можна уявити

як багатогранне та багатовимірне явище, яке може бути

визначено через групові процеси, особистість, підпоряд(

кування, особливості поведінки, впливу, переконання,

владу, досягнення цілей, взаємодію, диференціацію

ролей, створення структур і через поєднання двох або

більш подібних елементів.

Тому вважаємо, що лідерство в системі місцевого

самоврядування можна представити як соціально(поли(

тико(психологічний процес в колективі чи групі, викли(

каний певною ситуацією і побудований на впливі особи(

стого авторитету лідера на поведінку її членів за для до(

сягнення спільного результату на взаємовигідній основі.
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ВСТУП
На початку ХХІ сторіччя перед Україною стоять за(

дачі прискорення інтеграції у світове економічне госпо(

дарство, переходу на траєкторії сталого зростання та

розвитку, що вимагає створення національного госпо(

дарства нового типу, орієнтованого на підтримку дина(

мічної рівноваги соціально(економічних, екологічних та

демографічних індикаторів, високої ефективності ви(

робництва, активізації бюджетної політики.

Досвід реформування економіки України наочно

показав, що перехід до ринкової економіки являє со(
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номічного зростання.

Визначено, що сучасний соціально�економічний розвиток України повинен бути направлений на
забезпечення переходу до стабільності, сталого та динамічного економічного зростання, врахову�
ючи те, що економіка та суспільство все більше стикаються з новим комплексом змін існування,
обумовлених як внутрішніми факторами, так і впливом світових економічних процесів, глобалізації.

Proved that activation of internal sources necessary for the region's economic and financial resources
should be the creation of the state authorities the conditions conducive to transitioning the regional
economy mode financial stability, self�sufficiency through better use of their opportunities. Established
the need to make optimal use of the specificity and uniqueness of internal regional potential for
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Determined that the current socio�economic development of Ukraine must be addressed to ensure the
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global economic the processes of globalization.
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бою складний шлях, який не можна пройти на основі

механічного перенесення західних моделей, недостат(

ньо продуманої приватизації, перелому системи управ(

ління на державному та регіональному рівнях та зруй(

нування господарських та корпоративних зв'язків між

підприємствами різних галузей промисловості.

З метою уникнення в майбутньому кризових явищ

досить важливо виробити такі принципи та підходи до

реформування, які б забезпечили динамічне зростання

макроекономічних показників країни в цілому та кож(

ного суб'єкту держави, прибуткову діяльність промис(
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лових підприємств, покращення життєвого рівня насе(

лення та його соціальний захист, збереження благопо(

лучного природного середовища.

У сучасних умовах стало неминучим оновлення

форм та методів управління економікою, особливо на

регіональному рівні. Одним з нових підходів в регіональ(

ному управлінні та здійсненні економічної політики ре(

гіонів України покликаний стати курс до сталого та без(

печного розвитку.

Ключові для сучасної України проблеми призупи(

нення економічного спаду, забезпечення підйому еко(

номіки, покращення стану соціальної сфери вимагають

об'єднаних зусиль на державному та регіональному

рівнях. В той же час для вирішення цих проблем не(

обхідні трансформація економічних та фінансових

відносин між регіонами України, подальший розвиток

та поглиблення принципів державності, реалізація су(

часних принципів регіоналізації економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Глибокі перетворення, що здійснюються в Україні,

відобразились на соціально(економічних процесах в її

регіонах, викликавши необхідність формування нової

системи управління, обумовили зміну регіональної еко(

номічної політики, її орієнтацію на реалізацію сучасних

моделей розвитку, однією з яких є концепція сталого

розвитку регіонів [1, с. 86].

Формування цивілізованих державно(регіональних

відносин в сучасній Україні — одна з найважливіших

політичних та соціально(економічних проблем країни.

Необхідно визначити роль суб'єктів держави, місцевих

органів влади у здійсненні регіональної політики, вста(

новити, який характер повинен носити їхній економіч(

ний розвиток в умовах глибокої трансформації госпо(

дарського механізму та структури економіки як на дер(

жавному, так і на регіональному рівнях.

Різний рівень розвитку регіонів України, необ(

хідність врахування національних традицій різних на(

родів, що населяють нашу країну, наявність крупних

територіальних комплексів диктують необхідність по(

шуку нових форм та методів управління економікою

суб'єктів держави, які відображають регіональну спе(

цифіку і в той же час відображають досягнення відпо(

відності регіональних та державних інтересів.

На фоні цих загальних проблем виявляється одна з

них, яку слід віднести до числа ключових. Ця проблема

стосується насамперед дотаційних суб'єктів держави,

які не наділені необхідними фінансовими ресурсами в

силу складних природних, екологічних умов та відста(

вання в розвитку економіки, що історично склалися.

Протягом довгого часу проблема підтримки таких ре(

гіонів вирішувалась на основі трансферів, субсидій та суб(

венцій, що отримувались з центру. І дотепер "вплив дер(

жави на регулювання регіонального розвитку відбуваєть(

ся паліативно — через надання прямої або опосередко(

ваної підтримки окремим регіонам замість впровадження

чіткого і прозорого механізму вирівнювання регіонально(

го ландшафту на засадах владного синергізму та задіян(

ня ендогенних факторів підвищення конкурентоспромож(

ності самих територіальних утворень". Звідси з усією на(

гальністю ставиться питання щодо пошуку та реалізації

шляхів сталого та цивілізованого розвитку регіону — су(

б'єкту держави. Забезпечення сталого розвитку розумі(

ється, з одного боку, як активізація внутрішніх джерел от(

римання необхідних для регіону економічних, фінансових

ресурсів, а з іншого — як створення державними органа(

ми влади умов, що сприяють переведенню регіональної

економіки у режим фінансової стійкості, самозабезпечен(

ня на основі кращого використання власних можливостей.

Тобто необхідно оптимально використовувати специфіку

та унікальність внутрішнього потенціалу регіонів для при(

скорення темпів економічного зростання.

Сучасний соціально(економічний розвиток України

повинен бути направлений на забезпечення переходу до

стабільності, сталого та динамічного економічного зро(

стання, враховуючи те, що економіка та суспільство все

більше стикаються з новим комплексом змін існування,

обумовлених як внутрішніми факторами, так і впливом

світових економічних процесів, глобалізації. Практич(

но мова йде про те, що сучасна Україна стоїть перед

новими викликами безпеки початку ХХІ сторіччя [2].

Економічне відродження України пов'язане з вибором

напрямів та швидкості структурних та інституційних пере(

творень. Структурна перебудова являє собою керований,

багатоетапний процес, причому переважно за рахунок ре(

сурсів інвестування (власне на початковому етапі). У зв'яз(

ку з цим, утримання стабільної лінії структурних перетво(

рень та формування нових економічних та техніко(техно(

логічних рис економіки постає як задача величезного соц(

іального змісту, ігнорування якої викличе особливі соціальні

втрати післякризового періоду — втрати, що здатні звести

нанівець всі сили економічного відновлення та підйому.

Недостатнє використання потенційних ресурсних

можливостей країни та регіонів пояснюється перш за все

недосконалістю організаційно(фінансового механізму

управління ресурсним потенціалом, що склався, не(

відповідністю існуючої законодавчої та нормативно(

правової бази для забезпечення ресурсно(інвестиційно(

го процесу. В результаті не створені умови для онов(

лення та збільшення основних фондів навіть за наявних

в економіці інвестиційно(інноваційних ресурсів, а також

для того, щоб завадити відтоку коштів в інші сектори

економіки та вивезення капіталу за кордон. Подібна

ситуація обумовлює необхідність пошуку шляхів ефек(

тивного державного регулювання сталого та безпечно(

го розвитку економіки країни та її регіонів.

Очевидно, що в сучасних умовах немає альтернати(

ви підходу, пов'язаному, по(перше, з мобілізацією спо(

чатку усіх (на жаль, обмежених) ресурсів на технологіч(

не оновлення та розширення виробничої потужності ре(

сурсно(інвестиційного комплексу регіонів, створення в

ньому необхідних нових галузей та виробництв; по(дру(

ге, початку загальної технологічної реконструкції еко(

номіки; по(третє, створенням мінімально необхідних пе(

редумов для технологічного прориву на сучасному

світовому рівні. Вирішення цієї задачі ускладнюється

тим, що ресурсно(інвестиційний комплекс регіонів зна(

ходиться у стані несумісності з тенденціями накопичен(

ня, притаманними капіталу, що діє в умовах нормальної

ринкової економіки.

Незважаючи на певні позитивні результати, еконо(

міка України розвивається під впливом ряду кризових

явищ і тенденцій, її становище можна охарактеризува(

ти як "нестійка стабілізаційна модель". Вона відтво(
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рюється на основі, що невпинно звужується і не може

служити стартовим майданчиком для сталого розвитку.

В цих умовах в українській економіці існує цілий ряд

потенційно небезпечних дисбалансів, в тому числі:

— між соціально(економічними потребами, наявні(

стю потенціалів розвитку та рівнем виробництва;

— між виробництвом та інвестиціями, необхідними

для його підтримки;

— між системою цін, які намагаються орієнтувати(

ся на пропорції світового ринку та реальними національ(

ними витратами;

— між зовнішнім боргом та експортом;

— між нарощенням споживчого імпорту та зростан(

ням зовнішнього боргу.

Сучасний цивілізований підхід до тенденцій соціаль(

но(економічного розвитку українського суспільства в ціло(

му до його національно(регіональних сегментів пов'яза(

ний, в загальному плані, з забезпеченням свободи від усі(

лякої обмеженості та однобічності, піднесенням над вузь(

кими спеціальними інтересами. Це не означає, що ми по(

винні підходити до "цивілізованих економічних відносин"

як до "загальнолюдської цивілізації". Цивілізованість —

це перш за все самоповага, позитивні культурно(етнічні

основи реального життя народу країни та її економіки в

органічному поєднанні з кращими досягненнями світової

культури, здобутку, якщо так можна визначити, їхнього

резонансу, що дає певний імпульс розвитку економіки та

суспільства як країни в цілому, так і її регіонів.

Сучасному суспільству притаманне акумулювання

значної частини ВВП (доданої вартості) в руках держа(

ви, без чого не можуть вирішуватися загальнонаціональні

проблеми, в тому числі, утримання непрацездатних та

безробітних. В Україні різке скорочення реального об(

сягу державних витрат в останні роки багато в чому зу(

мовило підрив сучасної модернізації економіки, знизи(

ло ефективність використання ресурсів піднесення.

Ресурс відродження (піднесення) — це колосаль(

ний невикористовуваний ресурс робочого часу, підви(

щення інтенсивності праці; кваліфікований ресурс та ще

в значній мірі збережений ресурс організаторських та(

лантів. Мобілізувати цей ресурс може тільки держава

через розробку та реалізацію спеціальних програм.

Неминуча недооплата висококваліфікованої праці

перешкоджає мобілізаційній діяльності держави. Допо(

могти перебороти цю перепону, надихнути інтелектуаль(

них працівників та суспільство в цілому може тільки

спільна ідея — ідея відродження, причому втілена на ділі,

а не на словах, покладена в основу політики держави.

Теоретично розширене відтворення ВНП та націо(

нального доходу деякий час може здійснюватися при

звужуючому відтворенні національного багатства (ва(

ріант "проїдання" накопиченого багатства). На практиці

внаслідок неможливості швидкого переналагодження

використовуваних для випуску інвестиційної продукції

основних виробничих фондів для випуску продукції по(

точного споживання та ряду інших обставин такий варі(

ант мало можливий. Зазвичай в періоди економічних криз

звуження відтворення національного багатства (якщо

таке має місце) супроводжується також звуженням

відтворення ВНП та національного доходу. Звуження

відтворення національного багатства майже завжди

свідчить про особливої тяжкості економічну кризу, бо в

результаті такого типу відтворення підривається вироб(

ничо(технічний потенціал економічного зростання без(

посередньо, а науково(технічний та кваліфікаційний по(

тенціал — опосередковано (як наслідок глибокої стаг(

нації в інвестиційній сфері економіки, якою зазвичай суп(

роводжується криза). Виключення з цього правила мо(

жуть мати місце лише в тому випадку, якщо за попередній

період були накопичені надлишкові виробничі та неви(

робничі основні фонди. Сьогодні ми є свідками тенденції

важкого переходу від звужуючого до дещо зростаючо(

го відтворення національного багатства України.

Аналізуючи можливості матеріально(речової струк(

тури національного багатства, особливе місце повинно

відводитися його регіональній структурі, оскільки ре(

гіони являють собою економічний і природно(геогра(

фічний простір, в якому об'єднані різні компоненти ви(

робничо(технічної та галузевої структури, що визнача(

ються наявністю природних можливостей. Практично в

регіонах повинні забезпечуватися певні пропорції між

виробничо(технічними устроями та природно(галузеви(

ми можливостями.

Більшість видів державної політики можуть надава(

ти значно більш могутню дію на регіональний розвиток,

ніж власне регіональна політика. Майже всі дії уряду,

що формально не відносяться до сфери регіональної

політики, по(різному впливають на різні регіони.

Наприклад, "валютний коридор" уражує експортно(

орієнтовні регіони, але зате вони отримували переваги при

лібералізації зовнішньої торгівлі, бюджетні вливання в

АПК вигідні сільськогосподарським регіонам, а фінансу(

вання ВПК, науки, високих технологій — індустріальним

регіонам, дотування (без регіонального прив'язування)

транспортних тарифів сприяє периферійним регіонам; ви(

сокі імпортні мита уражають інтереси "міських" регіонів,

але йдуть на користь "сільським" регіонам тощо.

У даний час облік таких дій не ведеться, в результаті

чого знижується ефективність і без того малопотужної

регіональної політики, виникають конфлікти між Цент(

ром та регіонами, між регіонами з різними інтересами,

ускладнюється проведення всієї економічної політики.

У зв'язку з цим необхідно розробити та впровадити

систему оцінки регіональних наслідків "нераціональних"

впливів (аналог діючої в Європейському Союзі системи

"Regional Assessment Impact"), через яку повинні "про(

ходити" всі прийняті на державному рівні рішення.

Безперервні зміни, з одного боку, потреб та платоспро(

можного попиту, а з іншого — обсягів, структури та

якості ресурсного потенціалу економіки, її виробничих

можливостей (включаючи способи ефективної взаємо(

заміни ресурсів), в свою чергу, вимагають формування

більш гнучких господарських систем, що забезпечува(

тимуть економічну стабільність, своєчасність та стійкість

розвитку регіонів.

Необхідні розробки рекомендацій щодо свідомого

забезпечення збалансованого розвитку господарської

системи на основі залучення до вирішення цієї задачі

усіх наявних ресурсів розвитку регіонів шляхом обліку

перспектив реалізації економічних програм. Це дозво(

лить виявити пропорційність, відповідність між множин(

ністю елементів та сторін економічного розвитку: дина(

мікою цілей та ресурсів; задачами поточними та перс(

пективними; різними групами кінцевих потреб в даний
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період; різновидами факторів виробництва (праця, на(

копичення, природні ресурси, технічно(організаційний

прогрес); сферами та галузями господарства (обсяга(

ми та якістю їхньої продукції, їхнім технічним рівнем),

обсягом та структурою доходів та витрат населення, з

одного боку, обсягом та структурою виробництва — з

іншого; доходами різних верств населення; виробницт(

вом, споживанням національного доходу та рухом су(

спільного багатства; регіонами країни; національним та

всесвітнім господарством; народним господарством та

природним середовищем.

Тільки за умови виконання вищевказаних умов

фінансово(економічна політика стає прогнозованою та

контрольованою на всіх рівнях її виконання, регіональ(

на влада державного управління стає активним учасни(

ком цієї політики у формуванні місцевих та регіональ(

них бюджетів, а регіони можуть розраховувати на до(

даткові джерела фінансування соціальної сфери.

Проведення нової фінансово(економічної політики

дозволить побудувати економічні відносини зі збалан(

сованою конкуренцією, що піддається контролю та про(

гнозуванню. Роль фінансів, таким чином стає визначаль(

ною в новому розумінні розподілу ресурсів та створен(

ня національного капіталу. В цих умовах регіональні та

місцеві органи державного управління отримують роз(

ширене поле для формування своїх бюджетів, прове(

дення сильної соціальної політики.

Активна регіоналізація сучасної економічної політи(

ки обумовлює необхідність пошуку шляхів розвитку

економіки регіонів, що відповідають сучасним вимогам

реформаційного процесу.

В економіці України відбувається поглиблення

міжрегіональних контрастів, продовжується концентра(

ція економічної активності, фінансових результатів та

рівня доходів населення у достатньо обмеженому числі

регіонів Україні, що не відповідає основній меті держав(

ної регіональної політики, яка полягає в необхідності

створення умов для динамічного, збалансованого со(

ціально(економічного розвитку України та її регіонів,

підвищення рівня життя населення, забезпечення додер(

жання гарантованих державою соціальних стандартів

для кожного її громадянина незалежно від місця про(

живання, а також поглиблення процесів ринкової

трансформації на основі підвищення ефективності ви(

користання потенціалу регіонів, підвищення дійовості

управлінських рішень, удосконалення роботи органів

державної влади та органів місцевого самоврядування.

У більшості регіонів України зберігається низький

рівень промислового виробництва, значне безробіття,

низький рівень життя населення.

У значній мірі це обумовлене зниженням та невико(

ристанням регіональних потенціалів розвитку з причи(

ни неефективного використання наявних ресурсів та

недосконалості заходів державного регулювання, по(

в'язаних з прискореними змінами в господарській сис(

темі, яка характеризується нестійкістю та відсутністю

ясності у визначенні фактичних та прогнозних страте(

гічних довгострокових цілей та соціально(економічних

показників. Існуючий стан ускладнює перехід України

та її регіонів до стійкого розвитку.

Одне з можливих рішень даної проблеми полягає в

науково обгрунтованому підході до реалізації схеми

стійкого розвитку регіонів та удосконаленні заходів

управління, заснованих на комплексній оцінці наявного

потенціалу та направлених на відродження вітчизняної

економіки в новому техніко(технологічному та органі(

заційному вигляді. Такий розвиток припускає приско(

рене оновлення та відтворення всіх складових елементів

регіонів України, які повинні забезпечити потреби внут(

рішнього та зовнішнього ринків в продукції, з наймен(

шими сукупними витратами, з дотриманням рівноваги в

розвиткові окремих сегментів економіки та забезпечен(

ня підвищення рівня життя населення.

Ми пропонуємо дві принципові моделі переходу до

сталого розвитку в умовах недостатності коштів на ці

цілі:

а) за рахунок розвитку фінансового сектору — сфе(

ри обороту капіталу, що як відомо зі світового та вітчиз(

няного досвіду, зовсім не сприяє зростанню економіки

країни та розквіту її населення;

б) за рахунок розвитку реального сектору економі(

ки — сфери виробництва товарів та послуг при відпові(

дному стабільному промисловому відродженні.

У реалізації будь(якої з цих моделей вирішальна

роль відводиться економічному ресурсному потенці(

алу регіонів. Економічні ресурси регіонів характери(

зуються різними якостями, поєднанням та умовами

засвоєння, що обумовлює регіональні історично скла(

дені особливості розвитку продуктивних сил та нау(

ково(технічного прогресу. Території регіонів Украї(

ни мають свої закономірності розвитку, врахування

яких є не менш важливим, ніж закони економічного

розвитку.

ВИСНОВКИ
Історично складена спеціалізація регіонів припускає

детальний аналіз економічних потенціалів для соціаль(

но(економічного зростання та розвитку. Недивлячись на

всі багатства України та її регіонів природними ресурса(

ми, в цілому ресурсна компонента безпеки економіки не

виглядає достатньо оптимістичною для теперішнього ета(

пу розвитку економіки, особливо це стосується фактору

капіталу на спекулятивно(розподільчу сферу, а не на ре(

альний сектор економіки, веде до хронічного дефіциту

оборотних та інвестиційних ресурсів, що гальмує розши(

рення відтворення, що є головним джерелом економіч(

ного зростання та стійкого розвитку.

Література:

1. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий роз(

виток / Л. Корнійчук // Економіка України. — 2008.

— № 4. — С. 82—90.

2. Геєць В.М. Економічне зростання та складові по(

літики розвитку в довгостроковому відношенні /

В.М. Геєць // Економіка і прогнозування. — 2012. —

№ 1. — С. 11—23.

References:

1. Kornijchuk, L. (2008), "Economic growth and sustai(

nable development", Ekonomika Ukrainy, vol. 4, pp. 82—90.

2. Heiets', V.M. (2012), "Economic growth and de(

velopment policy components in regard to long(term",

Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 11—23.

Стаття надійшла до редакції 10.02.2016 р.



Інвестиції: практика та досвід № 4/201686

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні однією з характерних тенденцій розвитку

міжнародної міграції є неухильне зростання масштабів не(

легальної міграції, її поширення пояснюється різними фак(

торами економічного та суспільно(політичного характеру.

Посилення імміграційного контролю в розвинутих країнах,

до яких спрямовано основні імміграційні потоки, торкнулось

практично всіх категорій мігрантів, обмежило можливості

легального в'їзду і стало причиною активнішого викорис(

тання нелегальних каналів. За оцінками ООН, щорічно від

2,5 до 4 млн осіб перетинають міждержавні кордони неле(

гально, крім цього, ряди нелегальних мігрантів поповнюють

особи, які в'їхали в країну на законних підставах, але потім

залишилися в ній, порушивши умови перебування. За різни(

ми даними, чисельність нелегальних іммігрантів у світі скла(

дає від 10 до 15% від чисельності "класичних" міжнарод(

них мігрантів [1].

За даними Державної прикордонної служби України у

2014 році кількість громадян пострадянського простору, зат(
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риманих за незаконний перетин кордону, становило 65%

від загальної кількості незаконних мігрантів. У трійці країн(

лідерів: 217 осіб із Молдови, 111 — із Грузії, 56 — із росій(

ської Чеченської Республіки, зазначають експерти відом(

ства.

Отже, необхідність розв'язання проблем у сфері про(

тидії нелегальній міграції зумовлена зростанням протиправ(

ного явища до транснаціональних масштабів, появою нових

тенденцій, а також невтішною статистикою світових органі(

зацій щодо кількості нелегальних імігрантів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд науково(теоретичних та право(

вих основ розробки проекту Національної стратегії протидії

нелегальній міграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Правовим механізмом реалізації завдань щодо протидії

нелегальній міграції має стати проект Національної стратегії
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протидії нелегальній міграції. Наявність Національної стра(

тегії дасть змогу подолати низку негативних чинників у сфері

протидії нелегальній міграції, насамперед: ризик потраплян(

ня у ситуацію, пов'язаною з нелегальною міграцією; небез(

пека нелегальної трудової міграції; необізнаності громадян

щодо злочинів у сфері нелегальної міграції; неможливості

отримання допомоги від суб'єктів, які вживають заходи у

сфері протидії нелегальній міграції тощо. Отже, метою На(

ціональної стратегії є підвищення рівня національної без(

пеки шляхом запобігання та протидії нелегальній міграції в

Україні; посилення відповідальності за нелегальну міграцію;

зменшення кількості нелегальних мігрантів, скоєні ними

правопорушень; створення Національного центру протидії

нелегальній міграції; сприяння добровільному поверненню

нелегальних мігрантів до держав їх походження у співробі(

тництві з міжнародними та громадськими організаціями, що

працюють у сфері міграції.

Головною метою проекту Національної стратегії є фор(

мування сприятливих умов для вжиття своєчасних заходів

щодо реалізації основних напрямів державної міграційної

політики у сфері протидії нелегальній міграції та координації

діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого са(

моврядування в межах своїх повноважень у сфері міграції,

для запобігання і нейтралізації існуючих та потенційних ри(

зиків і загроз інтересам громадян, суспільства і держави по(

в'язаних з нелегальною міграцією, а також гарантувати підви(

щення ефективності прикордонного та внутрішнього міграц(

ійного контролю задля зменшення кількості нелегальних

мігрантів та жертв торгівлі людьми, збереження життя і здо(

ров'я людини і громадянина та подальше зміцнення міжна(

родних позицій та авторитету Української держави у сферах

нелегальної міграції, трудової міграції тощо.

Тому для подолання низки негативних чинників у сфері

протидії нелегальній міграції, пропонуємо основні напрями

реалізації Національної стратегії та заходи з підвищення

рівня національної безпеки щодо запобігання та протидії

нелегальній міграції. Основними напрямами реалізації в

Україні Національної стратегії є:

1. Формування системи міграційної політики у сфері

протидії нелегальній міграції та її законодавчого забезпе(

чення в контексті національних інтересів.

2. Створення в Україні Національного центру протидії

нелегальній міграції (далі — Національний центр), визначен(

ня його повноважень, підпорядкування та важелів впливу.

3. Підвищення ефективності заходів у сфері управлін(

ня міграцією щодо забезпечення державою гуманної та на(

лежної політики повернення.

4. Посилення державного контролю за дотриманням

міграційного законодавства в Україні.

5. Забезпечення міжнародної співпраці та співпраці з

міжнародними та громадськими організаціями з питань про(

тидії нелегальній міграції шляхом приєднання України до

міжнародних угод, що регулюють проблеми зовнішньої та

внутрішньої міграції.

Розкриємо зміст запропонованих нами напрямів.

Перший напрям необхідно спрямувати на формування

сучасної системи міграційної політики у сфері протидії не(

легальній міграції та вдосконалення системи нормативно(

правового регулювання у цій сфері та адаптації національ(

ного законодавства до міграційного законодавства Євро(

пейського Союзу, зокрема:

— розробка формалізованого механізму, який забез(

печуватиме систематичний аналіз міграційного законодав(

ства Європейського Союзу у сфері протидії нелегальній

міграції;

— формулювання в нормативно(правових актах Украї(

ни чітких завдань компетентним органам державної влади

за стандартами європейської системи забезпечення мігра(

ційної безпеки з протидії нелегальній міграції;

— запровадження в практику протидії нелегальній

міграції в Україні європейської інтегрованої системи аналі(

зу ризиків та загроз;

— створення реєстру злочинів у сфері нелегальної

міграції з метою аналізування та управлінського реагуван(

ня; коригування, удосконалення вимог, стандартів, програм;

— створення Державної системи інтегрованого управ(

ління протидії нелегальній міграції;

— удосконалення механізму координації та взаємодії

діяльності центральних та місцевих органів виконавчої вла(

ди, спрямованих на реалізацію завдань у сфері протидії не(

легальній міграції;

— створення ефективного механізму протидії неле(

гальній міграції, здатного урегульовувати міграційні проце(

си з урахуванням зміни суспільно(політичної, економічної

та воєнної ситуації;

— впровадження науково(технічних досліджень у сфері

управління міграційними процесами щодо протидії неле(

гальній міграції тощо.

Другим напрямом реалізації Національної стратегії є

необхідність створення в Україні Національного центру про(

тидії нелегальній міграції, визначення його повноважень,

підпорядкування та важелів впливу. Головним завданням

Національного центру має стати:

— ідентифікація ризиків та загроз у сфері управління

міграцією з протидії нелегальній міграції;

— моніторинг суспільно(політичної та міграційної ситу(

ації, що пов'язана з протидією нелегальної міграції та вне(

сення пропозицій щодо її корегування;

— організація якісного візового режиму який є одним

із заходів контролю, націлений на сприяння законній міграції

та протидії нелегальній міграції, забезпечення державної

безпеки та громадського порядку;

— синхронізація діяльності центральних та місцевих

органів виконавчої влади України, що мають компетенцію у

сфері управління міграцією з протидії нелегальній міграції;

— стратегічне планування заходів інтегрованого управ(

ління кордонами для попередження і протидії нелегальній

міграції;

— імплементація міжнародних проектів і програм у

сфері управління міграцією з протидії нелегальній міграції;

— співпраця з міжнародними та громадськими органі(

заціями у сфері протидії нелегальній міграції тощо.

Третій напрям передбачає комплексні заходи у сфері

управління міграцією щодо забезпечення державою гуман(

ної та належної політики повернення. Для заохочення гу(

манного та добровільного повернення мігрантів з неврегу(

льованим статусом повинні бути переглянуті юридичні,

фінансові та процедурні аспекти процесу добровільного

повернення, а саме:

— виділення бюджетних коштів для допомоги в добро(

вільному поверненні (отримання державної допомоги в доб(

ровільному поверненні для деяких категорій мігрантів, як

неповнолітні, інваліди, літні люди, вагітні жінки, особи, які

зазнали будь(яких форм насильства і т.д.);

— визначення ефективних оперативних заходів для за(

безпечення стимулів і прерогативи добровільного повернен(

ня над примусовим поверненням для максимально можли(

вої кількості мігрантів;

— розширена співпраця в галузі допомоги в добро(

вільному поверненні з міжнародними та громадськими

організаціями.

Для посилення потенціалу відповідальних органів дер(

жавного управління у забезпеченні примусового повернен(

ня мігрантів з території України потрібно:

— забезпечити надання в достатньому обсязі послуг

щодо матеріально(побутового забезпечення, медичної до(

помоги, психологічної допомоги, ефективного доступу до

правової допомоги, послуг перекладу особам, які утриму(
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ються в пунктах тимчасового перебування та місцях тимча(

сового утримання;

— переглянути порядок міжвідомчого співробітництва

та координації між установами, відповідальними за контроль

виконання процедури повернення;

— легалізувати тимчасове перебування мігрантів,

звільнених з пунктів тимчасового перебування через немож(

ливість їх видворення протягом певного терміну;

— законодавчо встановити заходи, альтернативні утри(

манню іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимча(

сового розміщення, та правові умови для їх застосування, а

також передбачити обов'язковий періодичний судовий пе(

регляд доцільності утримання з відповідними гарантіями

правового захисту;

— встановити більш конкретні критерії для прийняття

управлінських рішень про заборону щодо подальшого в'їзду

в Україну при примусовому поверненні та примусовому вид(

воренні;

— вивчити можливості підтримки реінтеграції в країнах

походження громадян третіх країн, що підлягають реадмісії

з України, включаючи залучення європейських фондів;

— проводити постійну роботу щодо переговорного про(

цесу і укладення угод про реадмісію з важливими країнами

походження та транзиту мігрантів з неврегульованим стату(

сом в Україні [2].

Наступним напрямом є посилення державного контро(

лю за дотриманням міграційного законодавства в Україні.

З огляду на зазначене необхідно:

— створити підсистему з питань нелегальної міграції,

як частину Єдиної інформаційно(аналітичної системи управ(

ління міграційними процесами, для обробки даних щодо

процедур, які застосовуються до мігрантів з неврегульова(

ним статусом;

— удосконалити методологію виявлення нелегальної

міграції всередині країни, аналіз ризиків та загроз (звіту(

вання відповідних державних органів та аналіз на регіональ(

ному і центральному рівні);

— запровадити чіткий механізм взаємодії, координації

та співпраці між відповідними установами щодо контролю

за дотриманням міграційного законодавства;

— забезпечити функціонування фінансового механіз(

му на рівні держави для потреб системи державного управ(

ління міграційними процесами з виявлення нелегальних

мігрантів всередині країни тощо.

Наголошуємо, що усі заходи імміграційного державно(

го контролю повинні бути розроблені таким чином, щоб вони

відповідали стандартам фундаментальних прав, а їх інтен(

сивність і види втручань мають бути пропорційними ризи(

кам нелегальної міграції та можливим загрозам від виника(

ючих порушень.

Останнім напрямом передбачається забезпечення міжна(

родної співпраці та співпраці з міжнародними та громадсь(

кими організаціями з питань протидії нелегальній міграції

шляхом приєднання України до міжнародних угод, що регу(

люють проблеми зовнішньої та внутрішньої міграції, а саме:

— практичного використання політичних рішень, міжу(

рядових механізмів, розроблених Міжнародною конферен(

цією з питань боротьби з неконтрольованою нелегальною

міграцією та спрямованих на стримування напливу

іммігрантів до Східної та Центральної Європи;

— реалізації спеціальних "Програм сприяння добро(

вільному поверненню", що здійснюються Міжнародною

організацією з міграції;

— використання набутків Будапештської групи, особ(

ливо щодо міжнародної криміналізації незаконного пере(

правлення людей, виконання угод стосовно зворотного до(

пуску, проблеми міжнародного обміну інформацією у сфері

нелегальної міграції та незаконного переправлення людей,

розробки проектів, спрямованих на сприяння країнам Цен(

тральної та Східної Європи, міжнародної співпраці стосов(

но повернення нелегальних мігрантів на Батьківщину;

— Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії

торгівлі людьми за такими напрямами: формування складу

Групи експертів із заходів щодо протидії торгівлі людьми,

яка є основним інструментом моніторингу за виконанням

сторонами положень Конвенції Ради Європи; проведення

оціночної процедури (моніторингу) щодо виконання учас(

никами Конвенції її положень;

— міжнародних договорів Ради Європи у сфері протидії

торгівлі людьми, зокрема у галузі боротьби з сексуальною

експлуатацією і торгівлею неповнолітніми;

— міжнародної співпраці щодо протидії нелегальній

міграції та торгівлі людьми з Координатором проектів ОБСЄ

в Україні та Представництвом Міжнародної організації з

міграції в Україні;

— реалізації проектів громадських організацій в рам(

ках адвокаційної ініціативи Всеукраїнської Коаліції гро(

мадських організацій з протидії торгівлі людьми;

— участі представників Міністерства внутрішніх справ

України, Державної прикордонної служби України, Служ(

би безпеки України у засіданнях робочих підгруп ГУАМ з

боротьби з торгівлею людьми та нелегальною міграцією з

метою аналізів результатів протидії торгівлі людьми та не(

легальній міграції в державах(членах ГУАМ;

— співпраці з європейськими безпековими агенціями,

"Європол", "Євроюст", "Фронтекс", "Євродак", які наділені

країнами ЄС повноваженнями з протидії нелегальній міграції

та торгівлі людьми;

— співпраці з Міжнародним жіночим правозахисним

центром "Ла Страда — Україна".

ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що прийняття

проекту Національної стратегії та її подальша реалізація як

комплексу базових положень державної міграційної політики

з протидії нелегальній міграції в Україні дасть змогу визначити

структурну схему цілей та заходів, спрямованих на подолання

кризової ситуації у сфері протидії нелегальній міграції. Це дасть

можливість забезпечити системний підхід у розробленні та

реалізації окремих практичних заходів і комплексних цільо(

вих програм у сфері управління міграцією та протидії неле(

гальній міграції, а також гарантувати їх економічність, резуль(

тативність та необхідний рівень державного контролю.

Оскільки жодна Національна стратегія не може гаран(

тувати абсолютну безпеку, то очевидно, що потрібно нама(

гатися досягти такого рівня ризику та загроз в міграційній

сфері, який можна розглядати як прийнятний.

Перспективою подальших розвідок даної проблемати(

ки є, на наш погляд, дослідження, що спрямовані на реалі(

зацію основних напрямів державної міграційної політики у

сфері протидії нелегальній міграції.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Перетворення науково(технічного потенціалу на основ(

ний елемент якісного зростання національної економіки не

можливий без конкурентоспроможної у світовому масштабі

української інноваційної системи, що представляє собою

сукупність підприємств і організацій, що забезпечують тісну

взаємодію освітніх, наукових, підприємницьких і некомер(

ційних організацій різних сфер діяльності. При цьому на

сьогоднішній день не можливо забезпечити ефективне фун(

кціонування національної інноваційної системи без відпові(

дних регіональних інноваційних систем, що залежать від

рівня розвитку науково(технічного потенціалу конкретного

регіону, попиту на інновації різних галузей регіональної еко(

номіки, а також зацікавленості органів влади регіону в ре(

зультатах інноваційної діяльності.

Слід зазначити, що розробка і реалізація комплексу

заходів розвитку інноваційної системи в Україні обумовлю(

ють необхідність впровадження нових підходів до оцінки

інноваційної діяльності та її ефективності на рівні як окре(

мо взятого регіону, так і держави в цілому. Подібного роду

розробки повинні бути спрямовані на забезпечення удос(
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коналення регіональної політики у напрямі підвищення ре(

зультативності використання аграрного ресурсного потен(

ціалу України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Процес модернізації розвитку аграрного ресурсного по(

тенціалу вимагає масового впровадження сучасних техно(

логій, створення нових сучасних виробництв або внесення

радикальних змін у вже існуючі, серйозні інвестиції у форму(

вання нової якості людського капіталу. Все перераховане,

призводить до різкого зростання вкладення інвестицій до

пріоритетних високотехнологічних галузей. Державне регу(

лювання процесу підвищення результативності використан(

ня ресурсів регіону спрямоване на формування ефективних

принципів і механізмів ринкового господарювання та ство(

рення сприятливих умов для активізації діяльності господа(

рюючих суб'єктів на основі ринкового механізму. Завдання

ресурсного забезпечення програм модернізації регіональної

економіки є першочерговим. Тому в роботі ставиться завдан(

ня запропонувати напрями підвищення результативності ви(

користання аграрного ресурсного потенціалу України.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ
Проблема підвищення результативності використання

наявних ресурсів актуальна як для макро(, так і мезо( і

мікрорівнів, оскільки відображає ступінь ефективності

діяльності окремих економічних систем, а також господа(

рюючих суб'єктів. Існуючі проблеми територіального роз(

витку вимагають формування нових підходів до їх вирішен(

ня на регіональному рівні.

Трансформація національної економіки обумовлює не(

обхідність модернізації інструментів державного регулюван(

ня на регіональному рівні. У зв'язку з цим, необхідно визна(

чити стратегічні орієнтири, мету розвитку регіону, а також

засоби їх досягнення, основні напрями і механізми їх реал(

ізації, виходячи із забезпечення балансу економічних інте(

ресів держави, регіону і населення. Сьогодні гостро назріла

необхідність узгодженого застосування єдиних норматив(

них документів соціально(економічного розвитку регіонів.

Підставою для практичної реалізації даного підходу може

стати розробка загальнодержавної Концепції довгостроко(

вого соціально(економічного розвитку України.

Побудова зазначої концепції має будуватися не на підсу(

мовуванні показників, а формуванні якісно вищого рівня ана(

лізу та синтезу регіональних проблем. Організація нормотвор(

чої діяльності повинна передбачати не тільки складання кон(

цептуальних документів і регіонального рівня, але і їх мето(

дичне забезпечення, періодичне оновлення інформаційних

джерел, трансформацію базових положень, а також коригу(

вання пріоритетів та інструментів досягнення заявлених цілей

в залежності від зміни соціально(економічної ситуації.

Крім того, вдосконалення законодавчої бази, спрямо(

ваної на досягнення певних погоджених між державою і

бізнес(спільнотою обгрунтованих цільових індикаторів очі(

куваних результатів може будуватися за принципом фор(

сайт(проектів. Під "форсайтом" слід розуміти оцінку довго(

строкових перспектив наукових винаходів, технологій, соц(

іально(економічного стану, з метою визначення стратегіч(

них напрямів досліджень, спрямованих на розвиток еконо(

міки [1, с. 172].

З метою вдосконалення нормативної бази необхідно

усунути надлишкові, суперечливі і неоднозначні норми і

сформувати доступні, прозорі і мінімально необхідні рег(

ламенти і норми для всіх видів діяльності, що вимагають

регулювання, при активній участі в даній роботі представ(

ників бізнес(структур і професійних співтовариств. Таким

чином, спільна діяльність держави, бізнесу і суспільства

дозволить сформувати ефективний алгоритм розробки єди(

них правил і норм.

Розвитку взаємодії бізнесу та органів влади в галузі мо(

дернізації аграрного ресурсного потенціалу на регіональному

рівні сприятиме вирішення пріоритетних завдань:

— ліквідація інфраструктурних обмежень економічно(

го зростання;

— розвиток високотехнологічних виробництв обробної

промисловості та агропромислового комплексу;

— створення умов для експорту високотехнологічної

продукції промислового призначення;

— розвиток інноваційно(виробничого потенціалу

підприємницьких структур.

Вирішення поставлених завдань можливе за рахунок

створення і розвитку особливих економічних зон, промис(

лових парків, створення виробничих кластерів і т.д.

Крім того, слід зазначити, що державно(приватне парт(

нерство, в даному випадку, є найбільш ефективним механі(

змом залучення інвестицій до процесу модернізації аграр(

ного ресурсного потенціалу.

Існуючі на сьогоднішній день регіональні інноваційні

програми не утворюють єдиної системи (відсутність взає(

модії з сусідніми регіонами), відсутні єдині для всіх регіонів

показники та індикатори оцінки ступеня реалізації іннова(

ційних програм. Не передбачено заходів обліку виконання

програм, перевірки їх ефективності. При цьому більшість

програм розробляється як результат особистих переваг

представників регіональних органів влади без врахування

інтересів наукової сфери та бізнес(спільноти.

Таким чином, у сучасних умовах назріла гостра не(

обхідність у вирішенні наступних напрямів реалізації ін(

новаційних програм:

— розробка та реалізація регіональної інноваційної

стратегії;

— формування сприятливих економічних і політичних

умов для розвитку інноваційної діяльності в регіоні;

— створення системи підтримки інноваційної діяльності;

— формування і розвиток коопераційних зв'язків різних

галузей регіональної економіки та науковими організаціями;

— вдосконалення існуючих механізмів державного

сприяння комерціалізації результатів наукових досліджень

та експериментальних розробок;

— впровадження системи моніторингу за реалізацією

інноваційної діяльності.

Слід зазначити, що в сучасних умовах необхідно вирі(

шити проблеми надлишкового зносу основних фондів,

здійснення технологічної модернізації та інноваційного

оновлення основного капіталу підприємств регіону. Знос

основних фондів характерний як для більшості підприємств

виробників, так і споживачів різних ресурсів, і недостатньо

ефективних передавальних пристроїв (лінії електропередач,

теплові мережі, системи газо( і нафтопостачання), здатні

викликати аварійну ситуацію [2, с. 195].

Таким чином, враховуючи ситуацію, що склалася в аг(

рарному секторі, можна зробити висновок про те, що мо(

дернізаційний розвиток аграрного ресурсного потенціалу

практично відсутній, у зв'язку з: втратою у ряді галузей ви(

робничого потенціалу через високий рівень зносу основ(

них фондів; низької інвестиційної активності; низькою як(

істю конкурентоспроможності продукції; відтоком капіта(

лу.

Найважливішою умовою нарощування ресурсної скла(

дової модернізаційного потенціалу регіонів є формування

та розвиток інноваційної системи, що враховує особливості

сучасного стану регіональної економіки.

Нарощування ресурсної складової модернізаційного

розвитку аграрного ресурсного потенціалу може здійсню(

ватися за такими напрямами:

— за допомогою виділення бюджетних коштів на реал(

ізацію модернізаційно(інноваційних програм;

— ефективного використання фінансових ресурсів бан(

ківських та підприємницьких структур регіону.

При цьому, регіони повинні вкладати значні обсяги інве(

стицій у перетворення науково(технічного потенціалу та

інноваційну діяльність.

Необхідність фінансового забезпечення планованих

заходів із залученням банківської і страхової системи, сти(

мулюючих великомасштабні і довгострокові кредити та інве(

стиційні вкладення в стратегічні перетворення промисло(

вості і науки регіону модернізаційних проектів на мезорівні,

підсилюють функції банківської системи.

Модернізаційний розвиток аграрного ресурсного потен(

ціалу відчуває значний брак інвестицій і позикового капіта(

лу. Причиною цьому є нерозвиненість "нетрадиційних" рин(

кових механізмів та інструментів інвестування, одним з них

є венчурне інвестування, яке характеризується тривалими

термінами вкладень, відносно високим комерційним ризи(

ком і, відповідно, потенційно більш високими доходами. Для

координації та контролю такої діяльності в регіонах ство(

рюються інноваційно(венчурні фонди.

Регіональні венчурні фонди влаштовані за таким

принципом, що входження приватних інвесторів на ринок

або повністю є закритим, або існує безліч бар'єрів для їх
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входження. Зокрема на рівні регіону регіональну владу

як співінвесторів венчурного фонду, в першу чергу, ціка(

вить не прибутковість і ефективність проекту, а скільки

робочих місць і як скоро інноваційний проект може їх

дати. Майбутній дохід — це щось абстрактне і незрозум(

іле, а робочі місця — це реальність і необхідність для

розвитку регіону.

Потрібно змінити сформоване відношення регіональної

влади до інвестиційних венчурних фондів регіону, в пріори(

тет ставити самоціль створення таких фондів.

З метою створення умов для проведення надійної та

адекватної оцінки модернізаційного потенціалу регіону

необхідно створення єдиної інформаційно(статистичної

бази даних в регіонах, що включає обов'язкове для за(

повнення всіма господарюючими суб'єктами в режимі

online поля з показниками інноваційної діяльності, що

включає показники результативності та ресурсного забез(

печення.

Регіональна політика щодо підвищення результатив(

ності використання наявних ресурсів у складі аграрного

ресурсного потенціалу регіону будується згідно з нас(

тупними принципами:

1) послідовності — поетапне управління природно(ре(

сурсною базою регіону:

— формування повної інформації про наявний потенціал

регіону та його компонентів і можливості його використання;

— розробка оптимального співвідношення фактичних і

планових обсягів використання природно(ресурсного потен(

ціалу;

— забезпечення раціонального використання залуче(

ного до господарської діяльності природно(ресурсного по(

тенціалу;

2) комплексності — управління раціональним викори(

станням природно(ресурсного потенціалу включає комп(

лекс заходів економічного та адміністративного впливу на

суб'єкти господарювання, які стимулюють їх на прийняття

рішень, що спрямовані на нарощування та раціональне ви(

користання всіх елементів модернізаційного потенціалу ре(

гіону;

3) інституційного забезпечення — вибір і реалізація ос(

новної інституційної моделі розвитку регіону залежно від

конфігурації правочинів на об'єкти природно(ресурсного

потенціалу.

Для координації дій у сфері управління модернізац(

ійними процесами в регіоні необхідною умовою є засто(

сування заходів організаційного, кадрового, інформац(

ійного, науково(методичного, економічного і  соці(

ального характеру. Враховуючи той факт, що в регіонах

функціонують різні системи освіти, що відносяться до

всіляких рівнів управління, виникла необхідність у ство(

ренні регіональних міжвідомчих координаційних рад,

основна мета діяльності яких полягає в координації дій

у сфері управління єдиним науково(освітнім простором

для підвищення ефективності управління підготовкою

кваліфікованих кадрів для регіональної економіки. Ство(

рення такого роду комісій дозволить здійснити перехід

до ефективної системи підготовки фахівців для окремо

взятих регіонів.

Отже, в цих умовах, необхідно проведення такої регіо(

нальної політики в галузі управління ресурсної складової,

здатної вивести регіон на новий рівень економічної систе(

ми, стратегічно конкурентоспроможної і орієнтованої на

збалансовану економіку із зростанням потенціалу;

4) вдосконалення процесу використання аграрного

ресурсного потенціалу регіону, фінансовим результатом

якого виступає ефект від використання природно(ресур(

сного потенціалу (може визначатися такими загальними

параметрами, як валовий регіональний продукт, і при(

ватними галузевими показниками фактичної продуктив(

ності праці). Задоволення зростаючих потреб у скоро(

ченні ресурсів регіону можливе лише у випадку опти(

мального використання економічних ресурсів. Саме тому

останнім часом все більшою мірою суспільство приділяє

величезну увагу питанням та проблемам ресурсозбере(

ження.

У ході реалізації концепції розвитку аграрного ресурс(

ного потенціалу відповідно зміниться і підхід до оцінки ефек(

тивності довгострокового сталого розвитку, основою яко(

го повинна стати оцінка витрат ресурсного потенціалу в ре(

зультаті реалізації проекту, а при оцінці ефективності роз(

витку регіону в цілому — створення довгострокового бізне(

су, що веде до зростання ресурсного потенціалу.

ВИСНОВКИ
Отже, з метою підвищення ефективності реалізації аг(

рарного ресурсного потенціалу регіону органи державної

влади, що займаються проведенням ефективної регіональ(

ної політики мають здійснювати комплекс заходів, які спря(

мовані на підвищення результативності використання наяв(

них ресурсів. Пропонований комплекс повинен охоплювати

два основних напрямки: удосконалення законодавчої та

нормативної бази регіональної економіки, а також ме(

ханізмів управління граничними можливостями природно(

ресурсного комплексу регіону у відповідність економічним

інтересам суспільства; політична спрямованість регіональ(

них органів управління до вдосконалення механізмів раці(

онального використання природно(ресурсної складової мо(

дернізаційного потенціалу регіону.

Метою реалізації двох даних напрямів є забезпечення

нарощування і повноцінна реалізація природно(ресурсної

складової модернізаційного потенціалу регіону. Досягнен(

ня зазначеної мети повинно здійснювати в три етапи: фор(

мування повної інформаційної бази про наявний потенціал

регіону та його компонентів і можливості його використан(

ня; розробка оптимального співвідношення фактичних і пла(

нових обсягів використання природно(ресурсного потенці(

алу відповідно до принципів заощадження і накопичення;

забезпечення контролю за раціональним використанням

залученого до господарської діяльності природно(ресурс(

ного потенціалу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До цього часу корупція в нашій країні справедливо

сприймається суспільством як складне соціальне яви(

ще, невід'ємна частина нашого повсякденного життя, що

негативно впливає на всі аспекти політичного і соціаль(

но(економічного розвитку держави, загрожує демок(

ратії і правам людини, завдає шкоди національній без(

пеці.

Вирішити цю проблему можливо тільки реалізував(

ши комплекс антикорупційних заходів, які необхідно

послідовно здійснювати в кожній із сфер державного

управління. Такий комплекс заходів повинен бути спря(

мований не лише на викорінення корупції як явища, а й

у першу чергу повинен бути направлений на виявлення

причин корупційних ризиків, що можуть сприяти виник(

ненню корупційної поведінки.

УДК 351
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ
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CAUSES OF CORRUPTION RISKS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

У статті досліджено основні причини виникнення корупційних ризиків у системі державного
управління. Обгрунтовано необхідність створення механізмів ідентифікації причин корупцій�
них ризиків, їх оцінки і ранжування, що сприятиме дієвій імплементації антикорупційних ре�
форм в Україні. Розглянуто різні підходи щодо класифікації причин виникнення корупційних
ризиків у системі державного управління, запропоновано узагальнену класифікацію таких при�
чин у залежності від джерел їх виникнення та чинників, що лежать в їх основі. Розкрито зміст та
причинний зв'язок між недоліками системи державного управління та можливістю виникнення
корупційної поведінки.

The article investigates the underlying causes of the corruption risks in the government system.
We establish the necessity of creating mechanisms for identifying causes of the corruption risk, their
evaluation and ranking, which will contribute to the actual implementation of anti�corruption reforms
in Ukraine. The article also discusses different approaches to a classification of causes of the
corruption risks in the governance system; a generalized classification is proposed of such reasons,
depending on the sources of their occurrence and the underlying factors. We reveal the content and
the causal link between the drawbacks of public administration and the possibility of occurrence of
the corrupt behavior.

Ключеві слова: корупція, корупційні ризики, класифікація причин виникнення корупційних ризиків, коруп#

ційна поведінка, державне управління.

Key words: corruption, corruption risks, classification of causes of corruption risks, corrupt behavior, public

administration.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розглядаючи дослідження і публікації із питань

запобігання та попередження корупції, можна конста(

тувати, що проблемам причин корупції в органах дер(

жавної влади та відповідальності державних служ(

бовців приділяло увагу багато науковців, серед яких:

М.І. Мельник [1], В.В. Побережний [2], А.Л. Тіньков

[3] та ін.

Завдяки працям цих вчених були розроблені теоре(

тико(методологічні засади моніторингу та контрою за

дотриманням законодавства у сфері протидії корупції.

Водночас спеціальні комплексні дослідження щодо при(

чин виникнення корупційних ризиків у системі держав(

ного управління, зведення класифікації таких причин не

проведені.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та визначення основ(

них причин виникнення корупційних ризиків у системі

державного управління та їх класифікація на підставі

розкриття природи походження цих причин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з даними рейтингу світового Індексу сприй(

няття корупції CPI 2015 року, який у січні 2016 року пре(

зентувала неурядова міжнародна організація

Тransparency International Україна наша держава посіла

130 місце зі 168 позицій, отримавши 27 балів зі 100 мож(

ливих. "Колегами" України за ганебним антикорупцій(

ним індексом є Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа і Пара(

гвай [4].

Такий високий показник сприйняття корупції грома(

дянами можливо пояснити відсутністю реальної імпле(

ментації реформ у сфері протидії корупції, а також не(

ефективною діяльністю органів правопорядку та суду

щодо виявлення й розслідування корупційних правопо(

рушень та притягнення винуватців до справедливої

відповідальності.

На сьогоднішній день при формуванні антикоруп(

ційної політики міжнародні організації та уряди бага(

тьох країн приділяють дедалі більшу увагу саме іденти(

фікації та оцінці корупційних ризиків у системі держав(

ного управління. Оцінка цих ризиків нерідко вважаєть(

ся як один з ефективних попереджуючих механізмів про(

тидії корупції і як дієвий спосіб забезпечити відпо(

відність розроблюваних антикорупційних заходів реаль(

ним корупційним схемам в країні.

Чинне українське законодавство все частіше вико(

ристовує термін "корупційний ризик", при цьому навіть

покладаючи на державні органи обов'язки щодо роз(

роблення механізмів з виявлення, оцінки та усунення цих

ризиків. Такі положення, наприклад, містяться у Зако(

нах України "Про запобігання корупції" [5], "Про заса(

ди державної антикорупційної політики в Україні (Ан(

тикорупційна стратегія) на 2014—2017 роки" [6]. Вод(

ночас на цей час у жодному нормативно(правовому акті

не розкривається суть та зміст причин виникнення ко(

рупційних ризиків.

Під корупційним ризиком у системі державного

управління в цій статті та подальших дослідженнях про(

понуємо вважати сукупність умов та факторів, що зак(

ладені у системі державного управління та які визнача(

ють можливість виникнення корупційної поведінки і

створюють небезпеку настання негативних наслідків для

життєво важливих інтересів особистості, суспільства,

держави.

Також під терміном "причина" пропонується розу(

міти загальнофілософське визначення цього поняття,

що містить у собі підставу, привід для якихось дій або

явище, що викликає, зумовлює виникнення іншого яви(

ща [7].

Останнім часом питання аналізу причин та умов ви(

никнення корупційних відносин досить активно розгля(

дається науковцями та громадськими діячами у різних

сферах державного управління. Досліджуючи причини

виникнення корупційних ризиків у системі державного

управління, науковці схильні вважати, що корупційні ри(

зики можуть мати самі різні детермінанти — органі(

заційні, правові, економічні, політичні, соціальні та

навіть технічні.

Так, у докладі Комітету з правових та політичних

питань ОЧЕС, затвердженого на Сорок Шостому пле(

нарному засідання Генеральної Асамблеї ПАЧЕС в Бу(

харесті 26 листопада 2015 р., зазначено: "Коррупция

вытекает из недостатков в политическом, экономичес(

ком устройстве общества, моральной его деградации,

социальной несправедливости, несовершенства законо(

дательства, историко(культурной традиции, политичес(

кой, экономической и социальной нестабильности" [8].

С.Ж. Лазаренко, досліджуючи корупцію як багатос(

тороннє соціальне явище вважає, що корупційні прояви

обумовлені складними соціально(політичними, соці(

ально(правовими, соціально(економічними, соціально(

психологічними явищами в системі державної служби [9].

В.В.Побережний, аналізуючи сутність та причини

корупції в системі органів державної влади, наголошує:

"Корупційні ризики випливають з відсутності правово(

го механізму запобігання та розв'язання конфлікту інте(

ресів, що виникає у процесі діяльності посадових осіб,

що займають виборні посади; неврегульованості про(

цедури та механізму лобіювання інтересів громадян у

виборних органах, зокрема органах місцевого самовря(

дування" [2].

Відомий російський дослідник корупції А.В.Понедел(

ков, розглядаючи причини можливого виникнення коруп(

ційних ризиків в системі місцевого самоврядування, вка(

зує: "В основе коррупционных рисков лежат различные

факторы, которые можно классифицировать как: 1) фак(

торы организационного характера; 2) факторы социаль(

ного характера, такие как, например, значительный раз(

рыв в оплате труда работников государственного, муни(

ципального и частного секторов; 3) факторы экономи(

ческого характера, в числе которых ведущим является

низкий уровень конкуренции; 4) факторы политическо(

го характера, прежде всего несовершенный механизм

финансирования политических партий и выборных кам(

паний; неэффективная кадровая политика" [10].

При цьому наявні дослідження причин виникнення

корупційних ризиків достатньо обгрунтовані, не супе(

речать одне одному, враховують специфічні особли(

вості окремих економічних і соціальних систем, проте

вони нерідко відображають лише окремі сторони об'єк(

та, що аналізується. Це можливо пояснити тим, що ко(

рупція багатоаспектне соціально(економічне, політич(

не та моральне явище, що складається з цілого комп(

лексу протиправних дій і неетичних вчинків, а отже, до(

сить складно дати єдиний, вичерпний перелік причин

виникнення корупційних ризиків, який би відрізняв по(

тенційні корупційні явища від таких, що не є корупцій(

ними в усіх випадках.

На наш погляд, узагальнюючи та систематизуючи

причини виникнення корупційних ризиків у системі дер(

жавного управління, що є предметом нашого досліджен(

ня, можливо говорити про їх класифікацію в залежності

від самих різних факторів.

Так, наприклад, за джерелами виникнення, причи(

ни корупційних ризиків можливо розглядати як зовнішні

і внутрішні. При цьому до групи зовнішніх причин мо(

жуть відноситися правові, політичні, економічні, соці(

альні тощо та вони обов'язково пов'язані із загальними
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умовами функціонування системи державного управлі(

ння. Внутрішні причини в свою чергу будуть обумовлені

організаційною та правовою діяльністю всередині дер(

жавної установи, хоча вони також можуть містити еко(

номічну та соціальну складову.

У залежності від чинників, що лежать в основі при(

чини виникнення корупційного ризику пропонуємо їх

поділяти на причини обумовлені чинниками: організа(

ційного, економічного, соціального, правового та полі(

тичного характеру.

Під причинами організаційної спрямованості, на

нашу думку, можливо розуміти причини, пов'язані з по(

милками керівництва та співробітників при управлінні

державною установою; проблемами системи внутріш(

нього контролю; погано розробленими правилами вре(

гулювання конфлікту інтересів та етичної поведінки

співробітників; слабим правовим захистом співробіт(

ників від будь(якого впливу на них при прийнятті рішень

тощо, тобто причини, що безпосередньо пов'язані з

внутрішньою організацією роботи державного органу.

Під причинами економічної спрямованості все часті(

ше розглядається кризова ситуація в економіці, де пану(

ють невизначеність прав власності, зайве державне уп(

равління економікою, низький рівень конкуренції та мо(

нополізм державних установ у надані адміністративних

послуг. Досить лаконічним у цьому сенсі є визначення

основних причин корупції за формулою деяких зарубіж(

них економістів: Корупція = Монополія + Свавілля —

Відповідальність [11]. На сьогоднішній день на Заході

виділяють принаймні три види економіки, кожна з яких

може вносити свій негативний внесок у виникнення ко(

рупції: а) неврахована економіка; б) незареєстрована

економіка; в) незаконна, підпільна економіка [12].

Розглядаючи причини соціальної спрямованості,

вважаємо за можливим говорити про безпосередні сти(

мули, що спонукають особу до корупційної поведінки.

На сьогоднішній день боротьбу з корупцією за складн(

істю сміливо можливо прирівняти до боротьби з людсь(

кими недоліками. Корупція, по суті, і є комбінацією та(

ких вад як жадібність, заздрість, лінь і невгамовна спра(

га насолод. Наділення особи владою та її використання

може стати для деяких з них засобом досягнення воло(

діння матеріальними благами, бажання перебувати в

привілейованому соціальному становищі. Корупційні

ризики можуть виникнути усюди, де у чиновників є ши(

рокі повноваження розпоряджатися будь(якими блага(

ми, впливати на діяльність організацій і громадян. Та(

кож, до причин соціальної спрямованості можливо

віднести: значний розрив в оплаті праці працівників дер(

жавного та приватного секторів; нестимулюючий харак(

тер наданих пільг і гарантій для працівників державно(

го сектору; недієздатна система обмежень та заборон

під час проходження державної служби; "кругова по(

рука" в системі державного управління; імунітети для

осіб, які займають державні посади тощо.

Аналізуючи причини правової спрямованості, слід

в першу чергу відмітити наявність недосконалого зако(

нодавства, відсутність належної та дієвої антикоруп(

ційної експертизи проектів нормативно(правових актів,

правовий дисбаланс функцій і повноважень різних інсти(

туцій державного управління, відсутність адміністратив(

них і посадових регламентів, правову безсистемність і

нерішучість у впровадженні демократичних основ роз(

витку суспільства. Загалом вбачається, що належний

аналіз та оцінка саме правових причин виникнення ко(

рупційних ризиків може суттєво вплинути у подальшо(

му на розроблення дієвих механізмів мінімізації коруп(

ційних ризиків у системі державного управління.

На сьогоднішній день все частіше лунають заклики

громадськості та міжнародних організацій про не(

обхідність посилення політичної волі у протидії корупції.

Саме з наявністю причин політичної спрямованості деякі

науковці пов'язують виникнення корупційних ризиків у

системі державного управління. Так, у процесі політич(

них відносин корупціонери, зазвичай відстоюючи кор(

поративні інтереси, здійснюють негативний вплив на

політичну систему суспільства, нехтуючи при цьому пра(

вовими механізмами державного управління.

Під причинами політичної спрямованості дедалі

більше розглядаються: неналежне формування політич(

ної системи і повільний розвиток політичної структури

суспільства; політична нестабільність, що виявляється

в непостійності існуючих політичних інститутів; недоско(

налий механізм фінансування політичних партій та ви(

борчих кампаній; відсутність дієвого парламентського

контролю за діяльністю вищих посадових осіб виконав(

чої влади, зокрема і керівників правоохоронних струк(

тур; неефективна державна кадрова політика; нерозви(

неність інститутів громадянського суспільства.

Розглядаючи причини виникнення корупційних ри(

зиків у системі державного управління, деякими авто(

рами також виділяються, на нашу думку, і другорядні

передумови можливого виникнення корупційної пове(

дінки такі, як: історичні, безпосередньо пов'язані з істо(

ричним минулим розвитку конкретної держави; соціаль(

но(культурні, обумовлені особливою роллю дружніх та

культурних відносин сусідніх держав; інформаційні, що

пов'язані з відсутністю незалежних та об'єктивних за(

собів комунікації влади та суспільства; технічних, які

проявляються у функціонуванні громіздкої та неефек(

тивної системи звітності органів державного управлін(

ня, недосконалості механізмів зворотного зв'язку між

органами влади та громадянами, наявності високого

рівня закритості у роботі державних установ, непрозо(

рих критеріях просування на державній службі.

Проведення подібного детального аналізу причин

виникнення корупційних ризиків у системі державного

управління необхідно для подальшої розробки антико(

рупційного законодавства, створення та імплементації

підходящої антикорупційної стратегії.

Водночас ідентифікацію причин корупційних ри(

зиків, їх оцінку і ранжування повинні здійснювати самі

інституції державного управління, у зв'язку з тим, що

вони краще знають свою власну діяльність, при цьому

оцінка корупційних ризиків органами влади має здійс(

нюватися в нерозривному зв'язку із розробкою чітких

антикорупційних заходів та громадським контролем за

їх реалізацією.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБЛЕНЬ У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Підсумовуючи дослідження, можливо констатува(

ти, що запропонований аналіз причин виникнення ко(
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рупційних ризиків в системі державного управління доз(

волить використовувати в українській науці та законо(

давстві новітні підходи щодо розробки та впроваджен(

ня дієвих превентивних антикорупційних заходів, належ(

ної імплементації антикорупційних реформ. Розкриття

сутності та змісту причин виникнення корупційних ри(

зиків та проведення їх класифікації надає можливість

здійснювати подальші дослідження щодо оцінки рівня

впливу корупційних ризиків, розробки дієвих механізмів

їх мінімізації у системі державного управління.
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ВСТУП
Раціональне використання кадрових ресурсів дер(

жавної служби є складовою державного управління пуб(

лічною службою України. Заплановані демократичні

реформи та оголошені демократичні стандарти, які по(

требують упровадження з боку державного апарату, у

тому числі у природоохоронній сфері, потребують ква(

ліфікованих службовців — виконавців державних функ(

цій. З цією метою вибудовується кадрова політика дер(

жава, стратегія та планування якої зводиться до обран(

ня раціональних шляхів потенційного розвитку держав(

ної служби.

УДК 35.088.7 (477)

І. В. Сухара,
здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ
ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ В ЕКОЛОГІЧНІЙ
СФЕРІ УКРАЇНИ

I. Syuhara,
applicant, Institute of legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

THE PROFESSIONAL MOBILITY AS CONSTITUENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE
OF CIVIL SERVANTS IN THE ECOLOGICAL SPHERE OF UKRAINE

Стаття присвячена професійній мобільності як складовій професійної компетентності дер�
жавних службовців в екологічній сфері України. На основі виокремлених структурних складо�
вих професійної мобільності державних службовців в екологічній сфері сформульовані висновки
і пропозиції щодо покращення процесу підвищення кваліфікації державних службовців у сис�
темі державного управління охорони навколишнього природного середовища України.

The article is sanctified to professional mobility as constituent of professional competence of civil
servants in the ecological sphere of Ukraine. On the basis of the distinguished structural constituents
of professional mobility of civil servants in an ecological sphere the set forth conclusions and
suggestions in relation to the improvement of process of in�plant training of civil servants in the system
of public administration of guard of natural environment of Ukraine.

Ключові слова: екологія, державний службовець, професійна мобільність, професійне середовище.

Key words: ecology, civil servant, professional mobility, professional environment.

Характеристика професійного компетентного

державного службовця неможлива без аналізу тео(

ретичних питань його професійної мобільності, умін(

ня вчасно та ефективно визначати свою "потребність"

державному апарату та усій системі державного уп(

равління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На думку С. Хаджирадєвої, професійна мобільність

важлива у контексті професіоналізації державної служ(

би в Україні, оскільки вона є складним процесом взає(

модії потреб, інтересів, стимулів, настанов, ціннісних
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орієнтацій і мотивів. Наслідком цього є певний тип мо(

більної поведінки державних службовців і будується си(

стема їх професійної освіти у багатьох країнах світу [1,

с. 53].

Л.А. Пашко розглядає оцінювання персоналу одно(

часно як засіб визнання позитивних рис кожного служ(

бовця для визначення його професійного потенціалу,

сприяння кращому управлінню його професійною ка(

р'єрою, підвищенню ефективності національної держав(

ної служби в цілому [2, с. 114].

Г. Макарова зазначає, що визначення поняття "кад(

рова мобільність" відповідає "двом основним началам

службового просування" — меритократичності та ло(

яльності. У першому випадку процедури внутрішньо(

організаційної мобільності залежать від результатів ро(

боти працівників, визначають їхнє кар'єрне зростання;

у другому — кадрова політика має суттєвий особистіс(

ний акцент. Авторкою розглянуто певні аспекти вдос(

коналення процедур добору на державну службу, про(

фесійної освіти, мотивації та оцінювання державних

службовців, однак більш(менш чіткої картини, що ж таке

професійна мобільність державного службовця, чим і

як власне управляти, не надано [3, с. 34—35].

Варто погодитись із І.В. Шпекторенком, що розу(

міння науковцями процесу професіоналізації не обме(

жується межами суто професійної діяльності, а поши(

рюється на допрофесійний період формування майбут(

нього спеціаліста. У цей період людина формує власну

академічну мобільність, набуваючи необхідні начальні

компетенції, яку у свою чергу стають основою профе(

сійної компетентності та професіоналізму. У навчаль(

них закладах формуються ті якості, які згодом стануть

професійно мобільними якостями кадрів. Це культурна

мобільність, сформована внутрішня потреба у цьому

виді мобільності, здатності та здібності, знанієва осно(

ва професійної мобільності, уміння, навички, самоусві(

домлення особою своєї професійної мобільності, сфор(

моване на основі рефлексії готовності до неї та інші

якості. Позитивним результатом здійснених наукових

досліджень є визнання необхідності формування у лю(

дини ціннісних, адаптаційних, мотиваційних складових

професійної мобільності. Перераховані якості вченими

трактуються як певні підструктури професійної мобіль(

ності, які, на наш погляд, мають тісні взаємні зв'язки між

собою та з факторами впливу на них професійного, ака(

демічного або більш всеохоплюючого соціального се(

редовища. У той же час акцентуація вчених лише на су(

б'єктивних факторах професійної мобільності недостат(

ня і вимагає більш конкретної розробки об'єктивних її

факторів. Розробка останніх дозволить не лише стави(

ти у науково(практичній площині проблему управління

професійною мобільністю кадрів, а й вирішити її [4, с.

33].

І.В. Шпекторенко на основі аналізу наукової літе(

ратури, узагальнює, що професійна мобільність — це

[4, с. 40—42]:

— спроможність і готовність індивіда знаходити

потрібні форми діяльності, досить швидко і успішно ово(

лодівати новою технікою і технологією, набувати недо(

статні знання та уміння, які забезпечують ефективність

нової професійної діяльності, швидкого виконання зав(

дань;

— рухливість, гнучкість індивіда, його здатність до

швидкої зміни стану, статусу, соціальної категорії, умі(

ння швидко орієнтуватися в ситуації, саморегулювати(

ся, самоорганізовуватися, спроможність до швидкого

нарощування власного ресурсу, швидкого пересуван(

ня, змін;

— функціонально(статусні переміщення у просторі

професійної ієрархії, які постійно оцінюються як самим

індивідом, так і його оточенням;

— ознака кар'єрного розвитку індивіда;

— процес переходу індивіда або професійної гру(

пи з однієї професійної позиції в іншу. (Дослідники

часто і несправедливо під професійною мобільністю

мають на увазі плинність кадрів, аналізуючи яку, вони

констатують динаміку розвитку у суспільстві різних

професійних груп. Плинність найчастіше є лише ви(

димою частиною, результатом взаємодії конкретно(

го професійного середовища з мобільністю людини

як її якістю. Зауважимо, що на державній службі Ук(

раїни частіше плинність означає втрату гарних праці(

вників);

— спроможність людини протягом життя перенав(

чатися і змінювати рід занять, яка обумовлена кілько(

ма щодо особи причинами, які можна розділити на

зовнішні та внутрішні. Внутрішні причини професійної

мобільності: якості особи, освіта і вплив на свідомість

людини певного професійного середовища (групи се(

редовищ), що і зумовлює відповідний рух людини або

в середині одного середовища (професійну активність,

діяльність), або перехід в інше, більш привабливе у

певний відрізок часу. Державний службовець з неза(

довільно розвиненими особистісними та професійни(

ми якостями не може забезпечити ефективне управлі(

ння суспільством. Зовнішні причини визначаються

змінами у середовищі його життєдіяльності. Ці зміни

можуть мати глобальний та індивідуальний характер.

Індивідуальні зміни можуть бути викликані необхідні(

стю зміни професії, робочого місця, статусу в органі(

зації в результаті зміни місця проживання, нових сімей(

них обставин, погіршення стану здоров'я. Зазначимо,

що у даному тлумаченні професійна мобільність — це

якість, необхідна для успішності індивіда у сучасному

суспільстві.

Професійна мобільність може розумітись і як фак(

тор необхідності зміни державним службовцем свого

професійного середовища із ряду суб'єктивних причин

(негативний вплив професійного середовища на кар'є(

рний ріст службовця; відсутність злагоджених зв'язків

службовця із керівником державного органу; немож(

ливість виконання службовцем своїх прямих функцій і

завдань; тощо). Тому професійна мобільність держав(

ного службовця може визначатися як позитивна про(

фесійна мобільність та негативна професійна мобіль(

ність, залежно від того, які фактори покладено у конк(

ретній ситуації щодо просування державного службов(

ця на державній службі.

До структури професійної мобільності державних

службовців відносять комплекс ціннісно(орієнтацій(

них якостей, який відображає внутрішні [5, с. 302—

304]:

— психоемоційну сферу;

— потребо(мотиваційну сферу;
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— ціннісно(мотиваційну сферу;

— компетентнісні якості;

— професійна спрямованість особи;

— професійні наміри;

— професійний поклик;

— професійні інтереси;

— професійні очікування;

— професійна працездатність.

Структурні елементи професійної мобільності да(

ють змогу осягнути важливість професійної підготов(

ки державних службовців, оцінити рівень їхньої про(

фесійної компетентності та визначити професійні по(

треби у їх службовій кар'єрі. Крім цього, професійні

результати, здобуті державним службовцем у його

професійній діяльності відображають його професій(

ну готовність виконувати відповідні завдання, доручен(

ня, що у цілому складає професійну матрицю виконан(

ня державних функцій і завдань відповідним держав(

ним органом, установою, їхніми структурними підроз(

ділами.

Одним із складових професійної діяльності дер(

жавним службовцем складає професійне середови(

ще, яке відображає такі ступені розвитку державно(

го службовця як його професійну мотивацію, про(

фесійну активність, професійну освіту тощо. Саме

професійне середовище спонукає керівника держав(

ного органу правильно на його думку визначати коло

функцій і завдань конкретного державного службов(

ця з реалізації завдань, що покладені на державний

орган. Професійне середовище не лише акумулює

усі необхідні складові професійного розвитку, у

тому числі професійної мобільності державних служ(

бовців, але й складає цілісну картину компетентніс(

них умов проходження державної служби. А це у

свою чергу показує результативність виконання

службових завдань державним службовцем — або

їх професійний розвиток, або ж їх професійну де(

формацію. Тому саме професійна мобільність є тим

фактором, що сприяє як професійному розвитку, не(

обхідності постійного процесу самовдосконалення

своїх умінь і навичок державним службовцем, так і

складає паспорт професійних недоліків, що потрібно

усунути на етапі службової кар'єри державного

службовця.

У наукових джерелах запропоновано такі етапи

управління кадрами як складової професійного сере(

довища розвитку державних службовців [6, с. 325—

226]:

1) планування для кожної окремої галузі, включаю(

чи підприємства, фірми, компанії, корпорації з метою

визначення необхідної кількості персоналу, у тому числі

й управлінського;

2) оцінка трудової діяльності;

3) навчання;

4) набір персоналу;

5) відбір персоналу;

6) профорієнтація і адаптація;

7) підбір персоналу (внутрішній і зовнішній);

8) підвищення, пониження, переведення, звільнен(

ня;

9) підготовка керівних кадрів, а також управління

просуванням по службі;

10) прогнозування чисельності необхідного персо(

налу для виконання не лише поточних, але й перспек(

тивних цілей.

Вищеперераховані складові управління кадрами

дають підстави стверджувати про набір професійних

якостей державного службовця — професійні навики,

професійний досвід, професійна культура, професійна

адаптація та професійний розвиток, що мають бути

об'єктом управління.

Що дає професійна мобільність як один із факторів

професіоналізації державних службовців саме держав(

ному управлінню в екологічній сфері?

На нашу думку, це створює відповідний професій(

ний набір навичок і умінь, якими повинні володіти дер(

жавні службовців під час виконання завдань у сфері

природокористування, охорони навколишнього природ(

ного середовища. Це дає змогу реально оцінити стан

кадрової політики у зазначеній системі управління кад(

рами, визначити ступінь належної підготовки, підвищен(

ня кваліфікації і перепідготовки державних службовців

екологічної сфери, тобто таким чином створюється про(

фесійний зв'язок між професійними завданнями, які

стоять перед державним службовцем в системі держав(

ного управління екологічної сфери, та відповідними

кадровими потребами у формуванні якісного кадрово(

го потенціалу кадрової системи управління екологічною

сферою в Україні.

Варто звернути увагу і на необхідність розвитку про(

фесійних інтересів державного службовця. Так, про(

фесійні інтереси особи — це елементи спрямованості

індивіда, її потреб, ідеалів, установок, ціннісно(орієн(

таційної, потребо(мотиваційної сфери, важливі для на(

буття ним професійної мобільності. Потреба, наприк(

лад, є першопричиною, внутрішнім рушієм певної цілес(

прямованої діяльності людини. Професійні ж інтереси

звернені на різні види професійної діяльності і збуджу(

ють до оволодіння ними. Порівняно з іншими формами

внутрішньої мотивації, професійні інтереси за механіз(

мами емоційного задоволення пов'язані не стільки з

продуктом або результатом діяльності, скільки з про(

цесом, і визначаються до набуття реального досвіду

роботи [7, с. 233].

Професійні інтереси прямо пов'язані із тими нави(

ками і уміннями, які особам уже здобула у процесі

своєї роботи, діяльності, оскільки саме вони виступа(

ють фактором психологічного та ціннісно(орієнтацій(

ного впливу на службову роботу державного службов(

ця. Професійні інтереси забезпечують можливість

службовцю визначитись із його професійним розвит(

ком та подальшими кроками щодо підвищення своєї

кваліфікації, тобто підвищення своєї професійної ком(

петентності.

У такому ракурсі, важливим є висновок І.В. Шпек(

торенка з приводу такої результативної категорії як

професійна задоволеність. Так, на його думку, профе(

сійна задоволеність — мірило цінності професії для лю(

дини. Задоволеність — результат зовнішніх та внут(

рішніх мотивацій, результат впливу на працівника про(

фесійного середовища, результат перетинання профе(

сійних намірів, покликів, інтересів, очікувань, винагород

з урахуванням їх справедливості. Висока результа(

тивність праці виступає причиною повної професійної
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задоволеності та її наслідком. Комплексне застосуван(

ня функцій професійного середовища дозволить кра(

ще керувати персоналом усіх категорій, забезпечити

комплексний вплив професійної задоволеності в системі

ціннісно(орієнтаційних якостей на компетентнісні якості,

а в цілому — більш раціональне використання всіх ре(

сурсів процесу професіоналізації державного органу [4,

с. 184—185].

ВИСНОВКИ
Отже, дослідження питання професійної мобіль(

ності державних службовців в екологічній сфері дає

підстави стверджувати про те, що дане державно(управ(

лінське явище представлене складною поліелементною

структурою, яка відображає кадрові та службово(уп(

равлінські процеси у рамках відповідного сегменту дер(

жавної служби, тобто у системі державного управління

екологічною сферою. Зокрема такі категорії, як про(

фесійний розвиток, професійне середовище, про(

фесійні потреби та інтереси, професійна адаптація, про(

фесійні очікування та результати, професійна задово(

леність, професійна адаптація свідчать про формуван(

ня у державній службі ціннісних та професійних скла(

дових компетентності державного службовця. Важли(

во також не забувати й про стимулювання та професій(

не зацікавлення у зростанні чи горизонтально(верти(

кальній професійній мобільності кожної службової осо(

би.

Професійний розвиток державних службовців в

екологічній сфері є одним із ключових завдань, що

включає у себе комплекс заходів із прискорення роз(

витку професійних компетентностей державних

службовців. Разом із тим, слід пам'ятати про таке

явище як професійна деформація, що є результатом

неправильного підбору елементів професійного роз(

витку державних службовців, тобто професійна

мобільність у такому разі носить негативний харак(

тер по відношенню до розвитку як професійних ком(

петентнісних складових розвитку державних служ(

бовців, так і в цілому щодо професійного середови(

ща. Тому одним із складових професійної мобіль(

ності державних службовців в екологічній сфері є

визначення рівня та сформованості якісних показ(

ників професійного середовища. Це залежить від

кадрової політики, що проводиться у зазначеній

сфері. Така політика, звісно, випливає із тих завдань

і функцій, що ставить перед собою держава у сфері

природокористування, охорони навколишнього при(

родного середовища, екологічного благополуччя на(

селення. Професійне середовища виступає фунда(

ментом формування кадрового потенціалу відпові(

дно системи державного управління, розвитку його

кадрового персоналу.
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REGULATION OF OIL AND GAS IN UKRAINE

Протягом останніх років відносини власності у світовому нафтогазовому комплексі зазнали
істотних змін, характерними аспектами яких є зменшення впливу держави в секторі нафти та
газу, насамперед, за рахунок реформування і приватизації державних нафтогазових компаній,
зростання конкуренції на ринку і запровадження такого інструменту регулювання ринку, як
ліцензування.

У статті висвітлено першочергові кроки щодо вдосконалення державного регулювання на�
фтогазового комплексу України.

Найбільш ефективним методом зменшення впливу держави на регулювання нафтогазового
комплексу у країнах з розвиненою ринковою економікою вважається приватизація.

За умов української економіки, для стратегічного розвитку галузі необхідно забезпечити кон�
солідацію всіх нафтогазових підприємств: оформити весь технологічний ланцюжок
підприємств, від видобутку та транспортування до реалізації готових нафтопродуктів та спо�
живання. Таким чином буде стратегічно передбачено використання уже створених потенціалів
нафтопереробних та нафтохімічних заводів, які зараз не використовуються на повну потужність.

Проте майже 20�річні спроби до сьогоднішнього часу реорганізувати та реструктурувати НАК
"Нафтогаз України" так не призвели до бажаних результатів.

На наш погляд, НАК "Нафтогаз України" необхідно ліквідувати взагалі. Запровадження поло�
жень нових радикальних реформ призводить до того, що НАК залишається відлунням минуло�
го, установою з декларативними повноваженнями та чисельними боргами.

Щодо створення акціонерних товариств "Магістральні газопроводи України" та "Підземні
газові сховища України" можемо зазначити, що це має як позитивні, так і негативні сторони.

In recent years property relations in the global oil and gas sector have undergone significant
changes characteristic aspect of which is to reduce the influence of the state in the sector of oil and
gas, primarily due to the reform and privatization of the state oil and gas companies, increasing
competition in the market and the introduction of this instrument of market regulation as licensing .

The paper highlights the initial steps for improving state regulation of oil and gas in Ukraine.
The most effective method of reducing the impact on the state regulation of oil and gas industry in

countries with developed market economies considered privatization.
Given the Ukrainian economy, the strategic development of the industry consolidation is necessary

to ensure all oil and gas companies, to issue the entire production chain enterprises, from production
and transportation to the realization of finished oil products and consumption. This will provide
strategic use of already established potential oil and petrochemical plants that are not used to full
capacity.

However, nearly 20�year attempt to date to reorganize and restructure "Naftogaz Ukraine", do not
lead to the desired results.
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In my opinion, "Naftogaz Ukraine" should be eliminated altogether. The introduction of new
provisions radical reform leads to the fact that NAC is an echo of the past, the institution of declaratory
powers and numerous debts.

Regarding the establishment of joint�stock companies "Ukraine gas mains" and "Underground gas
storages of Ukraine" can be noted that it has both positive and negative sides.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Враховуючи складну сучасну геополітичну ситуацію

України, непрості взаємовідносин з головним імпорте(

ром вуглеводнів, вдосконалення державного регулю(

вання нафтогазового комплексу України є, як ніколи,

важливим та актуальним питанням.

З метою створення передумов для розвитку нафто(

газового комплексу України необхідно реформувати

економічні, організаційні та управлінські відносини з

урахуванням особливостей процесу еволюції організації

та управління нафтогазовим комплексом України, країн

СНД, Америки, Європи.

Що стосується організаційної структури регулюван(

ня нафтогазового комплексу України, то, на наш погляд,

її треба спрощувати, беручи за взірець модель регулю(

вання нафтогазового комплексу Європейського Союзу.

У нафтогазовому комплексі встановлені та функ(

ціонують відкриті та досить вільні ринки. За даними Євро(

пейської комісії, рівень відкритості ринків складає: в Німеч(

чині — 100%, Великій Британії — 100%, Італії — 96%,

Фінляндії 90%, Ірландії — 75%, Іспанії — 67%, Австрії

— 49%, Швеції — 47%, Нідерландах — 45% [5].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Протягом останніх років відносини власності у світо(

вому нафтогазовому комплексі зазнали істотних змін, ха(

рактерними аспектами яких є зменшення впливу держави

в секторі нафти та газу, насамперед, за рахунок рефор(

мування і приватизації державних нафтогазових компаній,

зростання конкуренції на ринку і запровадження такого

інструменту регулювання ринку, як ліцензування.

Найбільш важливим способом зменшення впливу

держави на регулювання нафтогазового комплексу у

країнах з розвиненою ринковою економікою вважаєть(

ся приватизація. Саме тому останніми роками була при(

ватизована ENI (Італія). Здійснюється часткова прива(

тизація національної нафтогазової компанії Бразилії —

Petrobras, наприкінці березня 2001 р. парламент Нор(

вегії прийняв рішення про часткову приватизацію нор(

везької національної нафтогазової компанії — Statoil,

а в червні 2001 р. на біржах були розміщені для прода(

жу перші 18% акцій цієї компанії.

Слід зауважити, що навіть за умови приватизації

національних нафтогазових компаній, держава, як пра(

вило, зберігає важелі впливу на таку стратегічну скла(

дову економіки, як нафтогазовий комплекс.

У деяких країнах це здійснюється шляхом збере(

ження контрольного або блокуючого пакета акцій, на(

приклад, власністю держави є 75% акцій компанії

Fortum (Фінляндія). 25% — в компанії Gasunie (Нідер(

ланди), 51% — в Norsk Hydro (Норвегія), 36 в компанії

EN1 (Італія) і т. д.

Ключові слова: нафтогазовий комплекс, регулювання, НАК "Нафтогаз України", приватизація.

Key words: oil and gas sector, regulation, "Naftogaz Ukraine", privatization.

 В інших — держава зберігає право вето, має золоту

(спеціальну) акцію, наприклад, у таких компаніях, як ENI

(Італія), Distrigaz (Бельгія), Lattice (Великобританія).

 За звичай, одночасно з початком приватизації у

країнах створюються органи державного регулювання

чи значно розширюються повноваження вже існуючих.

У Центральній і Західній Європі всі ринки природ(

ного газу регулюються державними органами. Досвід

приватизації великих нафтогазових компаній свідчить

про привабливість приватизації шляхом продажу неве(

ликих пакетів акцій [5].

Виходячи з аналізу міжнародного досвіду приватизації

великих нафтогазових компаній, необхідності зберегти за

державою значний вплив на нафтогазову галузь, а також

відсутності у країні і за кордоном достатніх фінансових

ресурсів, приватизацію НАК "Нафтогаз України" слід роз(

починати із продажу невеликих пакетів акцій з безумов(

ним збереженням контрольного пакету акцій за державою.

Створення на базі НАК "Нафтогаз України" верти(

кально інтегрованої нафтової компанії

В Україні було прийнято рішення про створення на

базі НАК "Нафтогаз України" вертикально інтегрованої

нафтової компанії (далі — ВІНК), організованої за прин(

ципом технологічно замкненого ланцюжка: від видобут(

ку вуглеводнів до безпосереднього продажу спожива(

чам продуктів їхньої переробки [6]. Проте для повно(

цінної реалізації стратегії вертикальної інтеграції варто

було доповнити структуру компанії вітчизняним нафто(

переробним сектором, який сьогодні контролюють пе(

реважно російські нафтові компанії. Найбільш доціль(

ним у такому випадку є розвиток власних газоперероб(

них підприємств та залучення до ВІНК на засадах угоди

про спів( робітництво інших компаній.

На мій погляд, визначаючи організаційну структуру

управління вітчизняної ВІНК, цікавим є досвід російсь(

ких нафтових компаній, зокрема НК "ЮКОС" [7]. Для

мінімізації непродуктивних витрат вони сформували три(

рівневу структуру управління, в якій розділено окремі

види бізнесу — нафтогазовидобування, транспортуван(

ня, збуту, сервісного обслуговування, а також адмініст(

ративно(економічних функцій, зокрема бухгалтерський

облік, управління персоналом, безпеку праці тощо.

Нафтогазові вертикально інтегровані компанії реа(

лізовують величезні інвестиційні програми, фінансуван(

ня яких відбувається як за рахунок власного, так і пози(

кового капіталу.

Слід сказати, що не всі економісти, які досліджува(

ли роль інституційних змін в економіці та особливості

функціонування вертикально інтегрованих структур,

вважають, що це стійкі організаційні структури спро(

можні забезпечити сталий розвиток підприємства чи

певного сектора економіки [8].
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Однак, за умов української економіки, для страте(

гічного розвитку галузі необхідно забезпечити консол(

ідацію всіх нафтогазових підприємств: оформити весь

технологічний ланцюжок підприємств, від видобутку та

транспортування до реалізації готових нафтопродуктів

та споживання [9]. Таким чином буде стратегічно перед(

бачено використання уже створених потенціалів нафто(

переробних та нафтохімічних заводів, які зараз не ви(

користовуються на повну потужність.

Зазначимо, що стратегія вертикальної інтеграції дає

змогу досягнути таких конкурентних переваг:

1) забезпечити гарантовані умови постачання та ка(

нали збуту, незалежні (мінімально залежні) від зовніш(

нього середовища, зокрема від поведінки конкурентів;

2) поліпшити загальний стан інформаційно(аналі(

тичного та прогнозного забезпечення бізнесу, що в умо(

вах поширення ефектів "асиметричності інформації"

набуває стратегічного значення;

3) спростити умови взаємного трансферу технологій

через спільне використання результатів науково(техні(

чної діяльності;

4) можливість реалізації інших стратегій, спрямова(

них на зміцнення ринкової позиції.

Як правило, центральне управління сучасною верти(

кально інтегрованою нафтогазовою компанією відповідає

за стратегічне планування, фінанси, інформаційні техно(

логії, загальні питання інноваційно(технологічної діяль(

ності, юридичне супроводження, зв'язки з органами вла(

ди та громадськістю, управління персоналом (зокрема

розвиток людського капіталу). В окремих випадках транс(

національні компанії можуть передавати певні управлінські

функції іншим компаніям (аутсорсінг). Зокрема компанії

Амосо та Shell передали іншим компаніям функцію ауди(

ту, поточні закупівлі, інформаційно(аналітичне забезпечен(

ня, юридичне супроводження, пошук та навчання персо(

налу. В ролі аутсорсінгових компаній виступають або спец(

іалізовані малі компанії, або національні представництва

міжнародних мережевих компаній. Відносини централь(

ного офісу вертикально інтегрованої компанії (замовник)

та аутсорсінгової компанії (виконавець) регулюються нор(

мами міжнародного права та контрактів, умови яких заз(

вичай не розголошують [10].

У практиці фінансового менеджменту саме нафто(

газовим компаніям вдалося вперше застосувати сучасні

фінансові технології — бюджетування, оцінку альтер(

натив, дисконтування, фінансовий аналіз, програмно(

цільове управління, управління міжфірмовими фінансо(

вими трансфертами, капітальне субсидіювання тощо.

Вертикальні технології нафтогазового бізнесу як

умова підвищення вартості нафтогазових компаній у

сучасних умовах пов'язані з об'єднанням різних ланок

технологічних процесів. Приміром, у нафтовій галузі

реалізуються стратегії інтеграції "від свердловини до

бензоколонки", які охоплюють:

1) розвідку запасів нафти;

2) буріння та іншу підготовку родовищ до викорис(

тання;

3) нафтовидобування та транспортування нафти в

центри її первинної переробки;

4) переробку нафти та транспортування продуктів

нафтопереробки;

5) збут, маркетинг, сервісне обслуговування.

Головними стратегічними цілями НАК "Нафтогаз

України", в умовах більшої зовнішньої конкуренції, мала

бути робота з подальшої консолідації компанії, стабіл(

ізація й нарощування виробництва та розширення ринків

збуту продукції, диверсифікація діяльності на нафтопе(

реробний й нафтохімічний сектори, покращання фінан(

сового стану дочірніх та залежних компаній. Врахову(

ючи статус НАК"Нафтогаз України", їй під силу було

консолідувати усі сфери діяльності, пов'язані з нафтою

та газом, а також диверсифікувати свою діяльність на

нафтопереробний та нафтохімічний сектори (навіть з

урахуванням того, що більшість наявних нафтоперероб(

них заводів уже контролюють інші компанії).

Виходячи з досвіду провідних нафтових компаній та

принципів організації ВІНК, що передбачають орга(

нізацію в межах однієї компанії ланцюжка за техноло(

гічним циклом "видобування — транспортування — пе(

реробка — збут кінцевим споживачам", варто було вве(

сти до організаційної структури НАК "Нафтогаз Украї(

ни" з 1996 року хоча б декілька нафтопереробних

підприємств. Як альтернативний варіант можна розгля(

дати можливість укладення угоди про співпрацю з одним

або декількома нафтопереробними підприємствами.

План заходів з реформування газового сектора

Як вже було неодноразово зазначено, 25 березня

2015 Кабінет Міністрів України затвердив розпоряджен(

ням №375(р узгоджений з Всесвітнім Банком та Секре(

таріатом Енергетичного Співтовариства план заходів з

реформування газового сектора [1].

План був розроблений та прийнятий на виконання

зобов'язань України за Договором про заснування Енер(

гетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським Співтовариством з атомної енергетики і

їхніми державами( членами, із іншої сторони, спрямова(

ний на імплементацію актів законодавства Енергетично(

го Співтовариства у сфері енергетики, а саме: Директиви

2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку

природного газу та про скасування Директиви 2003/55/

ЄС; Регламенту (ЄС) 715/2009 про умови доступу до

мереж транспортування природного газу та яким скасо(

вується Регламент (ЄС) 1775/2005; та Директиви 2004/

67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпе(

ки постачання природного газу [2; 3; 4].

План реформування газового сектора передбачає

виконання більше 30(ти заходів. Слід зазначити, що ча(

стина з них, станом на кінець травня 2015 року, вже ви(

конана, а саме:

— підвищена кінцева ціна на газ для населення і

підприємств теплокомуненерго;

— підвищена відпускна ціна на газ від ПАТ "Укр(

газвидобування";

— Верховна Рада України 09.04.2015 року прийня(

ла в другому читанні законопроект №2250 "Про ринок

природного газу".

27.05.2015 р. Закон офіційно опублікований в га(

зеті Урядовий кур'єр. але починає застосовуватися з

01.10.2015 р (за винятком деяких положень, які почи(

нають діяти пізніше).

Зокрема Закон передбачає розділення НАК "На(

фтогазу" — функція магістрального транспорту газу і

його зберігання буде відокремлена.
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Отже, Уряд, Верховна Рада та Президент України

відійшли від намагань створити ВІНК на базі НАК "На(

фтогаз України", та взяли курс на реорганізацію НАКу.

Згідно із Законом, ГТС України, вся транспортна

інфраструктура та підземні сховища газу, які зараз об(

слуговуються ПАТ "Укртрансгаз", корпоративними пра(

вами якого управляє НАК, повинна бути розділена на

два самостійних підприємства: ПАТ "Магістральні газо(

проводи України" (МГУ) та ПАТ "Підземні газові схови(

ща України" (ПГХУ); 51% акцій кожного з цих

підприємств має залишатися в державній власності.

Необхідність створення ПАТ "Магістральні газопро(

води України" та ПАТ "Підземні газові сховища Украї(

ни" була визначена ще Постановою Кабінету Міністрів

України від 4 червня 2014 р. № 172 "Про невідкладні

заходи щодо реформування системи управління Єди(

ною газотранспортною системою України" [11].

Згідно з Постановою, 100% акцій створюваних то(

вариств перебуватимуть в державній власності Украї(

ни.

Водночас Міненерговугіллю України, Фонду дер(

жавного майна разом з НАК"Нафтогаз України " та ПАТ

"Укртрансгаз" доручалося розробити проекти статутів

зазначених акціонерних товариств, забезпечити в уста(

новленому законодавством порядку передачу їм май(

на, яке використовується для забезпечення транспор(

тування та зберігання природного газу, що не підлягає

приватизації та обліковується на балансі ПАТ "Укртран(

сгаз".

Цією ж постановою Кабінет Міністрів України до(

ручив Міненерговугіллю України вжити заходів до при(

пинення виконання НАК "Нафтогазом" функцій опера(

тора Єдиної газотранспортної системи України та по(

кладення їх на ПАТ "Укртрансгаз".

Проте текст Постанови не містив жодних термінів

створення нових установ. Вищезазначені установи по(

винні бути створені у 2015 році відповідно до Програми

діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої

Постановою №26—19 Верховної Ради України від

11.120.2014 року [12].

У Третьому енергопакеті, у відповідності до якого

відбуваються реформи нафтогазового комплексу Украї(

ни, виокремлено три чітко відособлені функції опера(

тора ГТС: транспортування, зберігання й балансування.

З погляду юридичної структури, Третім енергопа(

кетом регулюється питання виокремлення цих функцій

із вертикально інтегрованого холдингу. Модель ISO пе(

редбачає, що оператор магістральних газопроводів по(

вністю незалежний і не перебуває в межах інтегрованої

компанії, як нині ПАТ "Укртрансгаз", корпоративні пра(

ва на яке належать НАК "Нафтогаз України".

У Третьому енергопакеті не говориться про те, що

обов'язково мають бути три різні компанії, які викону(

ватимуть вищезазначені функції.

Досвід європейських країн свідчить, що компанії

можуть сполучати перелічені функції, але частіше спос(

терігається поділ і функцій, і компаній.

Наприклад, на ринку Німеччини, який відносно

інших найбільш лібералізований, є 24 оператори схо(

вищ газу, не кажучи вже про численних операторів ГТС.

Усього у ФРН 49 сховищ газу. Оператори магістраль(

них газопроводів — це природні монополісти, тому

їхня робота окремо регулюється в усіх країнах, і їхній

прибуток обмежується. Тому при концесії або навіть

приватизації транспортних потужностей потенційний

інвестор розуміє, що йому не вдасться заробити

більше, ніж йому дозволить регулятор залежно від

обраної моделі регулювання. Вартість трансакцій при

купівлі транспортних компаній, звичайно, відповідає

їхній балансовій вартості, порахованій за міжнародни(

ми стандартами.

ВИСНОВКИ
Планом реформування газового сектору визначе(

но, що Міненерговугілля України, Фонд державного

майна України та Антимонопольний комітет України до

червня 2016 року повинні забезпечити реструктуриза(

цію НАК "Нафтогаз України" відповідно до визначеної

моделі відокремлення для газотранспортної системи,

що перебуває в державній власності та не підлягає

приватизації, і плану реструктуризації НАК "Нафтогаз

України", узгодженого із Секретаріатом Енергетично(

го Співтовариства.

Проте майже 20(річні спроби до сьогоднішнього

часу реорганізувати та реструктурувати НАК "Нафто(

газ України" так не призвели до бажаних результатів.

На наш погляд, НАК "Нафтогаз України" необхідно

ліквідувати взагалі. Запровадження положень нових

радикальних реформ призводить до того, що НАК за(

лишається відлунням минулого, установою з деклара(

тивними повноваженнями та чисельними боргами.

Серйозних активів НАК "Нафтогаз України" не має.

Магістральні трубопроводи, підземні сховища є держав(

ною власністю і передані НАК "Нафтогаз України" у

користування.

Ліквідація НАК "Нафтогаз України" повинна прой(

ти в кілька етапів.

Етап перший:

— провести повний аудит НАК "Нафтогаз України";

— передати із власності НАК "Нафтогаз України" у

власність держави пакети акцій ПАТ "Укртрансгаз" і

ПАТ "Укргазвидобування";

— передати від НАК "Нафтогаз України" державі

пакети акцій в інших господарюючих суб'єктах.

Етап другий:

— перевести борги НАК "Нафтогаз України" дер(

жаві, оскільки завжди фінансовий тягар несла саме дер(

жава через поповнення статутного капіталу НАК "На(

фтогаз України";

— ліквідувати НАК "Нафтогаз України" відповідно

до стандартних процедур, в тому числі стягнення забор(

гованості за проданий газ.

— внести зміни до чинних законодавчих актів, у ча(

стині передачі прав та обов'язків НАК "Нафтогаз Украї(

ни" іншим суб'єктам.

Щодо створення акціонерних товариств "Магіст(

ральні газопроводи України" та "Підземні газові схови(

ща України" можу зазначити, що це має як позитивні,

так і негативні сторони.

Позитивна сторона: створення нових установ доз(

волить розмежувати функції, повноваження, відпові(

дальність за невиконання обов'язків у сфері транспор(

тування та зберігання природного газу. Нові установи

зменшать навантаження на Оператора ГТС, що в свою
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чергу повинно призвести до підвищення якості виконан(

ня функцій Оператором у сфері контролю за суб'єкта(

ми газового сектору, розробки прогнозних річних ба(

лансів надходження та розподілу природного газу в

Україні, а також відповідних місячних балансів та інше.

Негативна сторона: створення нових акціонерних

товариств призведе до збільшення чисельності штату,

що відповідно відобразиться на видатках ПАТ "Уктран(

сгаз".
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FORMING A MODEL OF INTERACTION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES,
PUBLIC AND PRIVATE SECTORS IN THE PROTECTION OF HISTORICAL
AND CULTURAL HERITAGE AND MONUMENTS IN REGIONS

У статті розкриваються основні підходи щодо налагодження ефективної взаємодії органів
публічної влади, громадськості та приватного сектору у сфері охорони об'єктів культурної спад�
щини в регіонах. Наводяться концептуальні підходи щодо вдосконалення даної сфери, які спри�
яють забезпеченню досягнення балансу у взаємовідносинах основних інституцій та розширен�
ню участі громадськості в процесах збереження культурного надбання для прийдешніх поколінь.

Запропонована модель взаємодії органів публічної влади, громадськості та приватного сек�
тору у сфері охорони історико�культурної спадщини і пам'яток архітектури в регіонах, полягає
у формуванні нової стратегії державного управління охороною, збереження та відродження
культурних надбань українського народу: систематизації чинного законодавства, конкретизації
культурної доктрини, гармонізації державно�громадських, приватних та комерційних взаємо�
відносин через розробку механізмів взаємодії, запровадження інструментів співпраці та форм
щодо їх реалізації. Установлено, що одним із способів оптимізації державного регулювання
сфери охорони історико�культурної спадщини та пам'яток архітектури є децентралізація, що
являє собою універсальне явище, яке має забезпечити якісно нову організацію управління,
регламентацію взаємодії учасників, упорядкування їх повноважень.

Представлена у статті структурно�логічна модель базується на зворотних зв'язках між парт�
нерами, що сприяє підвищенню результативності їх спільних дій.

The article describes the main approaches to establish effective interaction between public
authorities, public and private sector in the field of protection of cultural heritage in the regions. It is
contribute to achieving a balance in the relations between the main institutions and expand public
participation in the preservation of cultural heritage for future generations.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незадовільний стан пам'яток культури в регіонах

України свідчить про те, що існуюча система органів

державної влади та органів місцевого самоврядування

не забезпечує належного управління у сфері охорони,

захисту та збереження історико(культурної спадщини.

Низка повноважень дублюється, що знижує відпові(

дальність за їх виконання. Існуючий стан показує, що

зміни потрібні не лише в підвищенні ролі органів публі(

чної влади у пам'яткоохоронній сфері, а також у пере(

гляді існуючих підходів до належного формування сис(

теми ефективного державного регулювання даної сфе(

ри. Несистемність та нескоординованість дій органів

публічної влади перешкоджає ефективному виконанню

робіт із охорони історико(культурної спадщини та па(

м'яток архітектури і потребує правового забезпечення

децентралізації, тобто передачі повноважень на рівень,

наближений до людини, спрямування бюджетних коштів

за повноваженнями, балансування повноважень та ре(

сурсів відповідальністю.

Незважаючи на те, що в Україні прийнято низку за(

конодавчих та нормативно(правових актів у сфері охо(

рони історико(культурної спадщини та пам'яток архітек(

тури, державне регулювання рекламної діяльності про(

сувається повільно.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій

свідчить, що окремі аспекти державного регулювання

пам'яткоохоронної сфери знайшли своє відображення

у дослідженнях таких науковців як: Г. Андрес, Л. Ганн,

Т. Курило, О. Малишевої, О. Сердюк, В. Степанова, О. Усен(

ко, Н. Фесенко,В. Хогвуд, В. Холодок та ін. Проте мало

дослідженими залишаються питання формування мо(

делі взаємодії органів публічної влади та громадськості

у сфері охорони історико(культурної спадщини та па(

м'яток архітектури в регіонах.

The model of interaction between public authorities, public and private sector in the sphere of
protection historical and cultural heritage and architectural monuments in the region, is regarded as
a new government strategies protection, preservation and restoration of cultural heritage of the
Ukrainian people: systematization of current legislation, specifying the cultural doctrine,
harmonization public�private partnership and commercial relations through the development of
cooperation mechanisms, the introduction of collaboration tools and forms for their implementation.

It determines that decentralization is one way of optimizing state regulation of protection the
historical and cultural heritage and monuments. It is a universal phenomenon, which should provide
a new quality control organization, regulation of interaction between participants, streamlining their
powers. This model is based on feedback between partners, thereby increasing the effectiveness of
joint action.

Ключові слова: модель взаємодії органів публічної влади, громадськості та приватного сектору, істо#

рико#культурна спадщина, пам'ятки архітектури, об'єкти культурної спадщини, державно#громадське

регулювання, механізми взаємодії, форми взаємодії, інструменти взаємодії.

Key words: the model of interaction between public authorities, public and private sector, historical and cultural

heritage, architectural monuments, cultural heritage, public regulatory mechanisms of cooperation, forms of

interaction, interaction tools.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження пропонованої публікації є фор(

мування моделі взаємодії органів публічної влади, гро(

мадськості та приватного сектору в сфері охорони істо(

рико(культурної спадщини та пам'яток архітектури в ре(

гіонах. Досягнення даної мети обумовлює вирішення

таких завдань: визначення сутності взаємодії органів

публічної влади, громадськості та приватного сектору

в пам'яткоохоронній сфері в регіонах; ідентифікації

основних факторів впливу та механізмів удосконален(

ня даної сфери, які забезпечують досягнення балансу у

взаємовідносинах основних інститутів влади та сприя(

ють розширенню участі громадськості та бізнесу в про(

цесах збереження культурного надбання для прий(

дешніх поколінь.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні існує нагальна потреба в переосмисленні

підходів до розуміння та аналізу взаємодії органів пуб(

лічної влади, громадськості та приватного сектору у

сфері збереження та охорони культурної спадщини в

умовах наростаючої інформаційної динамізації. Це мож(

ливо здійснювати за допомогою моделювання. Моде(

лювання такої взаємодії в регіонах дає змогу врахувати

різновекторні асиметричні впливи в культурній сфері,

які справляються в сучасних складних, суперечливих

умовах, пов'язаних із взаємодією органів публічної вла(

ди. Враховуючи специфіку даного дослідження, де ре(

альним об'єктом виступають суспільні відносини у па(

м'яткоохоронній сфері, пізнавальний вимір даного процесу

буде стосуватися з'ясування змісту, структури та функцій

кожної владної структури охопленої процесом взаємодії.

Слід також враховувати поліваріантність різних форм взає(

модії державної та місцевої влади в рамках їх поведінки,

визначеної Конституцією та законами України. За допо(

могою моделювання можна встановити причинно(на(

слідкові явища й визначити перспективи та закономірності

цього різновиду зв'язків та відносин.
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У цьому контексті, як зазначили представники захі(

дної наукової думки В. Хогвуд і Л. Ганн, "моделювання

виступає єдиною технологією прогнозування з інтелек(

туальною репутацією. Справа в тому, що передбачен(

ня, яке ми робимо, можна вважати пострілом у темря(

ву, якщо ми неспроможні дати йому обгрунтування або

вивчити, чому цей прогноз як частина інформаційної

системи провалився" [8, с. 60].

У моделюванні взаємодіючих суб'єктів влади з ви(

користанням великого обсягу інформації зі спеціалізо(

ваною культурною спрямованістю необхідно врахову(

вати цінності, норми, а також їх передачу у вигляді ко(

мунікації. Таким чином, досліджуючи взаємодію органів

публічної влади, необхідно виходити не лише з того, які

владні повноваження, визначені законодавством Украї(

ни, вони мають, а й із того, як ці владні повноваження

можна реалізувати. Щодо застосування моделювання

для аналізу взаємовідносин між органами публічної вла(

ди, слід зазначити, що на нормативному рівні, де Кон(

ституцією і законами України передбачено існування

двох інститутів влади, що діють автономно, можна чітко

встановити нормативну модель. Якщо її розглянути че(

рез формат аналітико(емпіричного моделювання, то от(

римаємо дві абсолютно різнотипні моделі, які не збіга(

ються, а саме: нормативну і чинну, де нормативна мо(

дель матиме чітко визначене правове поле, забезпече(

не судовим захистом, а в чинній емпіричній моделі все

це матиме декларативну формалізацію. Оскільки орга(

ни місцевого самоврядування на обласному і районно(

му рівнях не мають необхідної системи виконавчих

органів, які б забезпечували реалізацію рішень, прий(

нятих обласними та районними радами, за Конституцією

держава зобов'язала органи місцевого самоврядуван(

ня передати місцевим державним адміністраціям реалі(

зацію цих повноважень. З огляду на це моделювання

дає змогу встановити, що пам'яткоохоронна сфера виз(

начила просторові рамки емпіричної взаємодії органів

самоврядування з державними структурами, підпоряд(

кувавши перші другим.

У цьому разі використовувати інформаційний

простір органам місцевого самоврядування можна лише

як інформаційний компенсат, за допомогою якого вони

можуть скористатися комунікативними засобами, щоб

довести до місцевого населення позицію депутатсько(

го корпусу, надати корисні поради, абсолютно не впли(

ваючи при цьому на вирішення питань місцевого значен(

ня. Аналітично(емпірична модель дає змогу встановити

диспропорції між процесом прийняття рішень на облас(
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Рис. 1. Структурно�логічна модель взаємодії органів публічної влади, громадськості
та приватного сектору у сфері охорони історико�культурної спадщини та пам'яток архітектури

в регіонах
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ному та районному рівнях, що ніби фіксує їх, проте не

дає можливості реалізувати. Районні та обласні ради

жодним чином не впливають на виконавчу діяльність на

своїх територіях. За них це здійснюють місцеві державні

адміністрації, які на власний розсуд забезпечують умо(

ви для вирішення завдань місцевого значення. На етапі

реалізації рішення ігнорується позиція місцевих меш(

канців, відсутній контроль за використанням коштів,

немає змоги враховувати місцеву ініціативу, залучати

структури громадянського суспільства, інститути само(

організації населення.

До основних негативних чинників, що перешкоджа(

ють ефективному регулюванню органами публічної вла(

ди сфери культурної спадщини, варто віднести:

— відсутність цілісної системи державного управ(

ління та спеціального уповноваженого центрального

органу виконавчої влади з питань охорони культурної

спадщини;

— низький рівень обізнаності різних категорій по(

садовців і пересічних громадян у питаннях охорони куль(

турної спадщини;

— недостатній контроль з боку органів публічної

влади за порушенням пам'яткоохоронного законодав(

ства;

— низький рівень правової компетентності фахівців

у сфері охорони культурної спадщини (приблизно 60%

опитаних не змогли назвати закони, що діють у галузі,

та розкрити їх зміст) [11, с. 185—189];

— недосконалість системи обліку об'єктів культур(

ної спадщини;

— незадовільне фінансове забезпечення збережен(

ня та розвитку історико(культурного потенціалу галузі;

— несхвальна оцінка представниками громадсь(

кості дій влади щодо охорони культурної спадщини;

— нескоординованість співпраці державних і гро(

мадських інституцій;

— неефективна пропаганда національної культур(

ної спадщини.

Залишаються неврегульованими багато питань

щодо відповідальності за правопорушення, пов'язані з

культурною спадщиною, та неналежне застосування

чинного законодавства. До цього часу не визначений

законом порядок передачі пам'яток у приватну власність

громадян, обліку культурних цінностей, що перебува(

ють у приватній власності, та правила їх колекціонуван(

ня.

А тому, беручи до уваги вказані питання, варто заз(

начити, що вдосконалення структури органів управлін(

ня на загальнодержавному рівні в цілому, та на регіо(

нальному рівні зокрема, належить до важливих чинників

підвищення ефективності управління охороною куль(

турної спадщини. Одним із способів оптимізації держав(

ного регулювання сфери охорони історико(культурної

спадщини та пам'яток архітектури є децентралізація, що

являє собою універсальне явище, яке має забезпечити

якісно нову організацію управління, регламентацію

взаємодії учасників, упорядкування їх повноважень

шляхом розробки відповідної моделі (рис. 1).

З огляду на це, принципово важливим завданням

є не лише налагодження взаємодії органів публічної

влади, громадськості та приватного сектору у сфері

збереження та охорони культурної спадщини, пам'я(

ток культури, а й систематизація чинного законодав(

ства та розробка нових програм пам'яткоохоронної

діяльності, які б сприяли практичному впроваджен(

ню норм і принципів міжнародного та національного

права у пам'яткоохоронну сферу. Цього можна досяг(

ти шляхом послідовного вдосконалення та оновлен(

ня законодавства, що регулює процес управління охо(

роною культурної спадщини. Як показує аналіз, чи(

мало законів містять занадто розпливчасті, загальні

норми, що іноді мають суто декларативний характер,

що ускладнює їх безпосереднє виконання і потребує

додаткового введення відповідних підзаконних актів

[11, с. 185—189].

Зокрема на законодавчому рівні загострюється

конфлікт інтересів між суб'єктами містобудування, з

одного боку, і суб'єктами охорони культурної спад(

щини — з другого. Прикладом цього є ухвалений За(

кон України "Про регулювання містобудівної діяль(

ності" [5], яким були скасовані положення законів

України "Про охорону культурної спадщини" [4] та

"Про охорону археологічної спадщини" [3] стосовно

обов'язковості погодження з центральними та місце(

вими органами влади заходів щодо охорони культур(

ної спадщини програм і проектів будівельних робіт на

територіях історико(культурних заповідників, в охо(

ронних зонах об'єктів культурної спадщини тощо, а

також про обов'язковість археологічної експертизи

на територіях майбутньої забудови. Це є серйозною

загрозою для нерухомих об'єктів національного куль(

турного надбання, збереження автентичності регіо(

нальних історичних культурних ландшафтів, їх тури(

стичного потенціалу.

Сьогодні є підстави вважати, що хоча органи пуб(

лічної влади і регулюють розвиток пам'яткоохорон(

ної сфери, однак цей процес ще далекий від доско(

налості: існуюча система органів публічної влади не

забезпечує належного управління у сфері охорони,

захисту та збереження історико(культурної спадщи(

ни; окремі повноваження дублюються, що знижує

ступінь відповідальності за їх виконання та ін. З ура(

хуванням викладеного вище доходимо висновку про

необхідність чіткого унормування основних положень

щодо безпосереднього вжиття заходів із збережен(

ня історико(культурної спадщини на рівні регіону

органами охорони культурної спадщини обласних

державних адміністрацій та органів місцевого само(

врядування.

Гармонізувати державно(громадські та приватні

відносини у цій сфері можна шляхом дотримання прин(

ципів соціального партнерства, взаємовідповідальності,

забезпечення рівних можливостей, публічності, відкри(

тості та прозорості, ефективності процесу взаємодії,

розроблення і впровадження дієвого механізму нала(

годження комунікацій з громадськістю, надання орга(

нами публічної влади у повному обсязі інформації про

свою діяльність, проведення роз'яснювальної роботи

щодо доцільності розроблення проектів рішень та їх

прийняття, сприяння висвітленню у ЗМІ проектів ефек(

тивного співробітництва органів державної влади,

органів місцевого самоврядування і громадських інсти(

тутів у формуванні та реалізації державної політики у

пам'яткоохоронній сфері.
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Усього цього можна досягти шляхом визначення

напрямів діяльності та повноважень громадськості та

суб'єктів приватного сектора (бізнесу, меценатів, бла(

годійників, спонсорів та ін.) для реальної участі в уп(

равлінському процесі, розробки механізмів взаємодії

(організаційного, правового, економічного, фінансо(

вого, інформаційного), запровадження інструментів

(планування, проектування, укладання угод, навчання

управлінській діяльності) співпраці та форм (консуль(

тацій, громадських слухань, діалогу) щодо їх реалізації

[9].

Тому, розкриваючи питання взаємодії органів пуб(

лічної влади, громадськості та приватного сектору,

особливу увагу слід звернути на створення спільної

інституції — міжрегіональної агенції з охорони істори(

ко(культурної спадщини та пам'яток архітектури, яка б

сприяла: розробці проектів нормативно(правових актів

з охорони культурної спадщини в регіонах; створенню

та розвитку закладів з популяризації історико(культур(

них цінностей на локальному та регіональному рівнях

(музеїв, бібліотек, архівів, майстерень та інших установ);

забезпеченню належного контролю за зберіганням та

реставрацією об'єктів культурної спадщини; постійно(

му оновленню Державного реєстру нерухомих пам'яток

культурної спадщини національного та місцевого зна(

чення; розробці та запровадження досконалого механ(

ізму щодо реституції культурних цінностей. За органі(

заційним і функціональним спрямуванням агенція має

утворюватись і діяти знизу догори — територіальна гро(

мада — регіон, і бути підзвітною громадськості на ло(

кальному та регіональному рівнях.

Разом з тим міжрегіональна агенція з охорони

культурної спадщини має включати громадські та екс(

пертно(методичні ради при ОДА, які діятимуть відпов(

ідно до Законів України "Про місцеве самоврядуван(

ня в Україні", "Про місцеві державні адміністрації",

Указу Президента України "Про Громадську гуманітар(

ну раду", доручення Адміністрації Президента Украї(

ни від 19 травня 2010 р. № 41(01/380, відповідних

Положень та враховуватимуть суспільно(значущі інте(

реси у вирішенні найважливіших питань гуманітарно(

го розвитку на рівні регіонів та в м. Києві, підготовку

пропозицій щодо забезпечення додержання прав і сво(

бод людини і громадянина у сферах освіти, науки,

культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуаль(

ної та творчої діяльності, впровадження системних

реформ для досягнення відповідності європейським

стандартам захисту таких прав.

У цьому контексті, керуючись Законом України

"Про охорону культурної спадщини", органи охорони

культурної спадщини залучають до роботи у цій сфері

досвідчених фахівців, меценатів, громадян на правах

громадських інспекторів для спостереження за станом

зберігання та використання пам'яток, їхніх територій і

зон охорони, охоронюваних археологічних територій,

історичних ареалів населених місць. Незалежні групи

спеціалістів з ініціативи об'єднань громадян, органів

охорони культурної спадщини, а також інших органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

здійснюють громадську експертизу питань охорони

культурної спадщини. До їх погодженого вирішення

залучають консультативні ради, до складу яких входять

провідні учені і висококваліфіковані практики [4]. Зас(

луговує на увагу діяльність різноманітних громадських

організацій, фондів, товариств, творчих спілок, які самі

та у партнерстві з Міністерством культури України,

здійснюють пам'яткоохоронні проекти, проводять кам(

панії, спрямовані на популяризацію національної спад(

щини [11, с. 185—189].

Становить інтерес пропозиція В. Холодок, яка, під(

тримуючи позицію Н. Фесенко щодо зміни на регіональ(

ному рівні структури обласного управління культури на

державно(громадську, пропонує доповнити її таким

підрозділом, як експертно(методична рада (частина

моделі державно(громадського регулювання розвитку

сфери культури). На її думку, у подальшому ця рада

могла б трансформуватися в Агенцію сприяння розвит(

ку культури й мистецтва — виключно громадський орган

регулювання розвитку цієї сфери [10, с. 126—133].

Таким чином, участь громадських та приватних

інституцій у вирішенні соціальних проблем українсько(

го соціуму насамперед залежить від стану партнерсь(

ких відносин з органами публічної влади та рівня соц(

іальної відповідальності кожного інституту громадянсь(

кого суспільства за прийняття соціально(важливих

рішень. Однак потенціал громадських організацій та

приватних інституцій недостатньо використовується в

регулюванні пам'яткоохоронної сфери. Згідно з чинним

законодавством вони можуть відігравати лише допомі(

жну роль, тоді як головна належить державним устано(

вам. Ефективній співпраці громадських організацій та

приватних інституцій з органами публічної влади пере(

шкоджає інформаційна закритість останніх.

З огляду на це слушною є думка В. Степанова, який

вважає необхідним засобом забезпечення ефективної

взаємодії влади та громадянського суспільства встанов(

лення конструктивного діалогу між ними, формування

суспільної свідомості народу як головного суб'єкта істо(

ричного процесу, вироблення та реалізація органами

публічної влади інформаційної політики. Чим більше

громадяни і представників влади дізнаються про

діяльність і потреби одне одного, тим вищим стає ступінь

їх взаємної довіри [6].

У контексті адаптації соціуму до нових інформацій(

них реалій пропонується розширення органами публіч(

ної влади різноманітних практик застосування інфор(

маційно(комунікативних технологій, які сприяють підви(

щенню ефективності державного управління, забезпе(

ченню відкритого урядування, налагодженню діалогу

між органами публічної влади, громадськістю та су(

б'єктами приватної сфери з використанням інтерактив(

них методів взаємодії та можливостей соціальних ме(

реж. Для цього необхідно долати інформаційну нерів(

ність — зробити нові технології доступними для всіх

членів суспільства, особливо в сільській місцевості, ре(

алізувавши право рівного доступу громадян до культур(

ної спадщини.

Виходячи з цього механізми взаємодії структур ор(

ганів публічної влади, громадськості та приватного сек(

тору у сфері охорони культурної спадщини доцільно

розглянути за характером їх впливу одне на одного та

за спільними формами взаємодії на різних рівнях: за(

конодавчому, організаційному, економічному та інфор(

маційному. Так, законодавче регулювання механізмів
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співпраці передбачає окреслення повноважень, прав і

обов'язків органів публічної влади, громадськості та

приватного сектору, формування нових організаційних

структур управління і створення умов для участі в них

громадян щодо реалізації громадських ініціатив, нала(

годження системних каналів комунікації шляхом запро(

вадження електронного врядування. Дієвим організац(

ійним механізмом взаємодії органів публічної влади,

громадськості та приватного сектору у сфері охорони

культурної спадщини є формування спільних інституцій

співпраці, до яких належать: громадські, експертні та

науково(методичні ради, колегії, дорадчі комітети, ро(

бочі групи при органах державної влади та місцевого

самоврядування.

Інформаційний механізм передбачає використання

органами публічної влади інформаційних технологій у

процесі проведення консультацій з громадськістю та

суб'єктами приватної сфери, реалізацію набагато більш

послідовного, простого й індивідуалізованого підходу

в наданні послуг та інформації для населення. Повсюд(

не використання інтерактивних методів взаємодії сприяє

забезпеченню доступу населення до культурних над(

бань з допомогою засобів новітніх інформаційних тех(

нологій, інтеграції культурної спадщини у світовий

інформаційний простір. Адже епоха електронної куль(

тури ставить на порядок денний питання про місце і роль

інноваційного напряму розвитку та вдосконалення

діяльності органів публічної влади, громадськості та

приватного сектору у сфері охорони культурної спад(

щини, який залишається актуальним і потребує подаль(

шого вивчення та впровадження.

Економічний механізм взаємодії органів публічної

влади, громадськості та приватного сектору у сфері

охорони культурної спадщини можна охарактеризува(

ти шляхом запровадження державно(приватного парт(

нерства. Виходячи з особливостей культурної сфери,

державно(приватне партнерство у галузі охорони куль(

турної спадщини можна трактувати як систему довгост(

рокових фінансово(економічних відносин між інститу(

тами держави та суб'єктами приватного сектора еконо(

міки з реалізації проектів на основі партнерства, тобто

об'єднання ресурсів, розподілу доходів і переважних

вигод, витрат і ризиків [1, с. 53].

Запропонована модель взаємодії органів публічної

влади, громадськості та приватного сектору у сфері

охорони історико(культурної спадщини і пам'яток архі(

тектури розглядається як певна система, що забезпе(

чує реалізацію спільних функцій державно(громадсько(

го та приватного регулювання культурної сфери таких,

як прогнозування, координація, експертиза і контроль.

Функція прогнозування забезпечує визначення мети,

проблем і суперечностей та ухвалення на цій основі

порядку спільних дій. Незалежна експертиза стану охо(

рони культурної спадщини є одним із основних завдань

громадських та бізнес структур, які, діючи поряд з орга(

нами публічної влади, встановлюють комунікаційні

зв'язки всередині кожного управлінського рівня, що

сприяє досягненню рівноваги між вимогами органів пуб(

лічної влади та запитами громадян. Обов'язкове запро(

вадження прозорості в організації управління, звітності

і посилення контролю забезпечують координаційну

функцію. Спільна реалізація функцій органами публіч(

ної влади, громадськості та приватного сектору у сфері

охорони культурної спадщини забезпечить упорядку(

вання повноважень і відповідальності державної, гро(

мадської та приватної складових управління [9].

На нашу думку, основними факторами актуалізації

публічного управління щодо регулювання охорони

культурної спадщини є: адміністративно(правові, нау(

кові, архітектурно(реставраційні, культурно(про(

світницькі, фінансово(економічні. Зокрема архітектур(

но(реставраційні фактори забезпечують запроваджен(

ня системних підходів до просторового й архітектур(

но(будівельного планування, розбудови інфраструкту(

ри та інженерного забезпечення, пристосування і ви(

користання нерухомої спадщини (з дотриманням не

лише вітчизняного законодавства, а й принципів євро(

пейської просторової і культурної інтеграції). Наукові

фактори включають удосконалення, розширення та

підтримку археологічних та історико(культурних дос(

ліджень і розробок, а також освітніх та просвітниць(

ких програм і заходів, зміцнення людських, матеріаль(

но(технічних ресурсів щодо висококваліфікованої роз(

робки проектів і робіт з консервації, реставрації, ре(

монту, пристосування та облаштування пам'яток куль(

турної спадщини [7].

Культурно(просвітницькі фактори включають такі

складові, як удосконалення та піднесення на якісно но(

вий рівень нерухомих видів культурної спадщини як го(

ловних об'єктів туристичної галузі (в тому числі на

міжнародному рівні). Акцент робиться на створенні та

просуванні нових туристичних рекламних продуктів,

розробці та впорядкуванні історико(культурних і тури(

стично(промоційних видань. Разом з тим фінансово(

економічні фактори сприяють запровадженню комплек(

сних підходів у процесі реалізації як проектів за раху(

нок бюджетного чи донорського фінансування, так і

проектів державно(приватного партнерства (з обов'яз(

ковим урахуванням незалежних науково(історичних та

археологічних і архітектурно(будівельних експертних

висновків) [7]. Відповідно адміністративно(правові фак(

тори сприяють створенню єдиного державного органу

влади у сфері охорони культурної спадщини (компетен(

ція якого поєднала б функції реєстрації, обліку, коор(

динації та моніторингу діяльності у сфері культурної

спадщини, а також загальну координацію охорони в цій

сфері), виробленню системи ефективних показників та

індикаторів для моніторингу, а також удосконаленню

нормативно(правової бази як у сфері збереження куль(

турного надбання, так і його охорони [7].

Усі ці складові моделі деталізують готовність орга(

нів державної влади, та органів місцевого самовряду(

вання до спільного управління з громадськістю та бізне(

сом шляхом їх прямої участі у процесі управління охо(

роною історико(культурної спадщини та пам'яток архі(

тектури, передбачивши реалізацію у структурі, формах

і методах управління, що грунтуються на паритетному

встановленні державою, громадянами та бізнесом обо(

в'язків в управлінні.

ВИСНОВОК
Запропоновану модель можна вважати партнерсь(

кою, оскільки вона передбачає рівні партнерські

відносини органів публічної влади, громадськості та
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приватного сектору у пам'яткоохоронній сфері на

рівні регіону. Ставка робиться на співпрацю із вироб(

ленням спільних інтересів, пов'язаних із розвитком

регіону та залученням інвестицій. У сучасних умовах

цю модель можна визнати оптимальною, оскільки

вона забезпечує реалізацію спільних довготривалих

планів влади, громадськості та бізнесу. Проте її прак(

тичне застосування можливе в тих регіонах, де еко(

номічні та політичні актори можуть вести діалог, до(

помагаючи один одному. Вона базується на зворот(

них зв'язках між партнерами, що сприяє підвищенню

результативності їх спільних дій, створенню довгот(

ривалих відносин, а також спільному розв'язанню

проблем територіальних громад та власних стратегі(

чних проблем, що передбачає подальші шляхи досл(

ідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЕМИ
Україна має стати державою з сильною економікою

та з передовими інноваціями. Для цього, передусім, не(

обхідно відновити макроекономічну стабільність, забез(

печити стійке зростання економіки, створити сприятливі

умови для ведення господарської діяльності та прозору

податкову систему. Ефективність інноваційного підприє(

мництва проявляється у збільшення частки ринку та кон(
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FEATURES OF THE REGULATION DEVELOPMENT ACTIVITY IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню проблем девелопменту як особливого виду підприємницької діяль�
ності та принципово нової концепції організації інвестиційного процесу в Україні. Класична українсь�
ка схема девелопменту, як правило, відрізняється від класичної західної схеми. В основі вітчизняної
схеми девелопменту лежить наявність земельної ділянки, під яку розробляється ідея, концепція про�
екту, і з урахуванням всіх недоліків земельної ділянки виникає об'єкт комерційної нерухомості, який
буде найбільш ефективним у даному місці. У перспективі розвитку вітчизняного ринку девелоперсь�
ких послуг все більше уваги буде приділятиметься не кількості, а якості проектів, пошуку та застосу�
ванню новітніх технологій та підходів у галузі створення і управління проектами у сфері нерухомості.
При підвищенні рівня конкуренції між девелоперами і насиченні ринку нерухомості відбудеться струк�
туризація ринку девелоперських послуг, визначиться ряд великих гравців, які пропонуватимуть по�
вний перелік послуг і домінуватимуть на ринку.

 Особливе місце повинні зайняти багатофункціональні або мультифункціональні (mixed�use) комп�
лекси, підвищений інтерес до яких в Україні можна пояснити прагненням девелоперів максимально
ефективно використовувати ділянку в умовах гострого земельного дефіциту і величезної вартості
землі, і той же час зручність і раціональність компактного розміщення різних за функціональним на�
повненням об'єктів для більш комфортного життя, роботи і дозвілля.

The article is devoted to problems of development as a special type of entrepreneurial activity and a
fundamentally new concept of organization of investment process in Ukraine. Ukrainian classical scheme
of development, as a rule, differs from the classical Western scheme. The Western scheme is the idea of
creating some type of real estate that has emerged as a result of marketing research. In the domestic scheme
of development is land availability, which is developed under the idea, the concept of the project, and taking
into account all the shortcomings of the land there is a commercial property that will be most effective in a
given location. In the long term development of the domestic market for development services, more
attention will be given to the number and quality of projects, the search for and application of the latest
technologies and approaches in the field of creating and managing projects in the real estate industry.

 With increasing competition among developers and real estate market saturation will structure the market
development services, defined a number of major players that will offer a full range of services and dominate
the market. A special place should take a multipurpose or multifunctional (mixed�use) facilities, high interest
that Ukraine can be explained by the desire of developers make the best use of land in acute land shortages
and the enormous value of the land at the same time convenience and rationality compact placement of
different functional filling facilities for a comfortable life, work and leisure.

Ключові слова: девелопмент, інвестиції, інвестиційний проект, девелопер, девелоперська компанія,

девелопмент нерухомості, мультифункціональні комплекси.

Key words: development, investment, investment project, developer, developer company, development real

estate, multifunctional(mixed#use) complex.

курентоспроможності, удосконалення процесу форму(

вання стратегії, підвищення результативності бізнес(про(

цесів, зростання рівня задоволення споживачів та персо(

налу.

Девелопмент як сфера діяльності вимагає досить вели(

ких інвестицій з тривалим циклом, а об'єкти нерухомості

протягом тривалого часу можуть створювати регулярні по(

токи грошових коштів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питання сутності та особливостей інновацій, організації

інноваційних процесів, висвітлені в роботах багатьох вітчиз(

няних та зарубіжних учених: Ю.М. Бажала, В.М. Вакуленко,

Ю.Ф. Дехтяренко, О.В. Берданової, Г.А. Борщ, І.В. Ва(

лентюк, Н.В. Васильєвої, О.І. Васильєвої, Н.М. Гринчук,

І.О. Дегтярьової М.І. Дяченко, В.С. Колтун, О.Ю. Лебединсь(

кої, С.М. Ілляшенка, О.В. Карлінської, Г.В. Плешу, А.І. При(

гожина, Л.М. Прокопишина, О.В. Суріна, О.І. Юркан та ін.

Вагомий внесок у дослідження теоретико(методологі(

чних засад девелопменту як нової форми інноваційної по(

літики внесли вітчизняні вчені: А.М. Асаул, І.А. Брижань,

О.Р. Дєгтяр, Б.Л. Луців, Ю.М. Коваленко, О.О. Ляхова,

А.А. Пересада, С.В. Онікієнко, В.Я. Чевганов, С.Г. Чигасов;

а також закордонні: А.О. Бакуліна, І.І. Мазур, С.М. Мак(

симов, В.І. Ресін, В.А. Сидоров, В.І. Шапіро, А. Фрей та

Дж. Фридман та ін.

У той же час формування та становлення девелопменту

як особливого виду підприємницької діяльності, інвестицій(

ного розвитку об'єктів нерухомості ще не стало предметом

глибокого наукового дослідження. Тому стаття, яку автор

запропонував до обговорення на шпальтах відомого науко(

вого журналу буде важливим внеском у аналізі та форму(

ванні поняття девелопменту як принципово нової концепції

організації інвестиційного процесу в Україні.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є визначення поняття девелопменту, як

інвестиційного проекту у сфері нерухомості України.

Для досягнення цілей статті автор поставив перед со(

бою наукове завдання, а саме: дослідження сутності та роз(

витку специфічних особливостей формування та станов(

лення девелопменту як наукового поняття в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні фінансування девелоперських проектів найча(

стіше обмежується лише трьома джерелами: капіталом влас(

ників або партнерів, співінвесторів та довгостроковими бан(

ківськими кредитами. Розвиток компаній змушує шукати

додаткові альтернативні інструменти фінансування.

З огляду на це ефективність проектів девелопмента

може бути оцінена з різних точок зору:

— з позицій девелопера і інвесторів (комерційна ефек(

тивність);

— з точки зору впливу на економічний розвиток у ціло(

му (економічна ефективність);

— з точки зору інтересів бюджету (бюджетна ефек(

тивність);

— з позицій впливу на умови життєдіяльності (соціальна

ефективність).

Комерційна ефективність проектів девелопменту визна(

чається співвідношенням затрат і результатів, забезпечен(

ням необхідної норми прибутковості проекту. Оцінка комер(

ційної ефективності — невід'ємна частина аналізу проекту

в цілому і є предметом пильного розгляду при обгрунтуванні

інвестицій. Економічна ефективність девелопмента прояв(

ляється в позитивному впливі, який чинить розвиток неру(

хомості на економічні процеси. Бюджетна ефективність де(

велопменту проявляє себе в двох основних аспектах: пря(

мому і непрямому. Прямий бюджетний ефект проектів роз(

витку нерухомості знаходить своє відображення в тих пла(

тежах і податках , які безпосередньо виникають в процесі

реалізації проектів девелопменту. До такого роду доходах

бюджету можуть бути віднесені: платежі за право забудо(

ви, орендна плата за земельні ділянки, податки на прибуток

забудовників і інвесторів, податки з заробітної плати праці(

вників, зайнятих в процесі реалізації проектів. Непрямий

бюджетний ефект — це ті доходи (або бюджетна економія),

які отримує бюджет в процесі функціонування створеного

об'єкта нерухомості: податки з прибутку підприємств, по(

датки з майна, земельний податок та інші, а також економія

в зв'язку підвищенням зайнятості населення, ростом їх до(

ходів і т.ін. [1].

Соціальна ефективність девелопменту проявляється в

поліпшенні середовища проживання і життєдіяльності, до(

ходів, якості життя населення під впливом змін в об'єктах

нерухомості.

Класична українська схема девелопмента, як правило,

відрізняється від класичної західної схеми. В основі захід(

ної схеми лежить ідея створення того чи іншого типу неру(

хомості, що виникла в результаті маркетингових досліджень.

В основі вітчизняної схеми девелопменту лежить наявність

земельної ділянки, під яку розробляється ідея, концепція

проекту, і з урахуванням всіх недоліків земельної ділянки

виникає об'єкт комерційної нерухомості, який буде найбільш

ефективним у даному місці [1].

З цього витікає і одна з головних проблем розвитку де(

велопменту в Україні, а саме: непрозорий ринок землі. Про(

довження мораторію на продаж земель сільськогосподарсь(

кого призначення, за твердженням експертів ринку, взагалі

призупинило на невизначений час реалізацію деяких вели(

ких інвестиційних проектів. Крім того, земельні ділянки під

будівництво великоформатних об'єктів фактично відсутні.

Земля є основним ресурсом девелопменту, тому ситуація на

ринку нерухомості дуже тісно пов'язана з тенденціями на

ринку землі. Зокрема продовження дії мораторію на про(

даж земель сільськогосподарського призначення істотно

обмежує легальний ринок землі за межами населених

пунктів робить неможливим розвиток великої кількості про(

ектів складських і котеджних комплексів. Крім того, високі

ризики розвитку нерухомості повязані з непрозорістю рин(

ку і складним земельним законодавством.

Серед інших проблем українських девелоперів потрібно

відзначити складну та довготривалу процедуру оформлен(

ня усіх необхідних дозволів на будівництво, неможливість

передбачити затрати проекту та точні терміни його реалі(

зації через часті коливання цін, відсутність достатніх фінан(

сових ресурсів.

Датою зародження українського девелопменту як са(

мостійного виду бізнесу вважають 1998—2000 роки. Відтоді

кількість девелоперських компаній в Україні з кожним ро(

ком зростає — нині вона досягла понад три десятки. Серед

лідерів девелоперського ринку експерти називають ком(

панії: "XXI Століття", "Група компаній FIM", "ТКС(Менедж(

мент", "НСМ Group", Компанія "ST Sophia homes", "УТГ",

"НЕСТ", Real Estate Solution", "Colliers", "Euroholding Invest"

та ін.

Найвищий рівень розвитку девелоперської діяльності

демонструє столиця України. Натомість у регіонах, за оцін(

ками експертів, девелопмент тільки починає робити перші

кроки.

Процес девелопменту в його класичному розумінні

включає в себе повний цикл робіт: від пошуку земельної

ділянки, оформлення необхідної документації, застосування

ефективних механізмів фінансування, вибору підрядників,

формування маркетингової стратегії та системи продажів.

На думку фахівців, класичний девелопмент як логічно за(

вершений процес просування проекту від початкової ідеї до

продажу або здачі в оренду кінцевому споживачеві за пев(

ну винагороду, в Україні практично не представлений. На(

томість на Заході — це норма.

Як відзначає генеральний директор "Групи компаній

FIM" О.Єлманова, український ринок нерухомості викликає

значний інтерес у західних девелоперів, особливо це сто(

сується ринку комерційної нерухомості. Разом з тим, зва(
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жаючи на високі ризики, вони не надто поспішають розгор(

тати свою діяльність. Деякі іноземні компанії відкрили свої

офіси в Києві, однак ще не робили анонсів щодо початку

реалізації проектів. Нині в Україні майже відсутні проекти,

реалізовані провідними іноземними девелоперськими ком(

паніями.

Сьогодні український ринок девелопменту в його кла(

сичному розумінні знаходиться на стадії формування і тому

значно відрізняється від західних стандартів, Українські

девелопери — це, найчастіше, не самостійні компанії, а

структурні підрозділи фінансово(промислових груп або ве(

ликих будівельних компаній.

Досить часто девелопер виконує функції інвестора, про(

ектувальника, юриста, керівника будівництвом, а також

здійснює управління вже реалізованими проектами.

Отже, найбільш характерною рисою для українського

девелопменту є високий ступінь ризику на всіх його стаді(

ях: від пошуку земельної ділянки до реалізації об'єкта.

До речі юридично поняття девелопменту в Україні не

існує. Українське законодавство в галузі будівництва зас(

новане на припущенні, що кожен замовник самостійно

здійснює комунікацію з державними органами та іншими

учасниками будівельного процесу.

Незважаючи на заявлені амбітні плани, в портфелі

більшості українських девелоперів сьогодні — лише один

— два реалізованих великих проекти. Компанії, які побуду(

вали більше трьох об'єктів, можна порахувати на пальцях.

"Нічого дивного: ринок знаходиться на початковому етапі

розвитку — перший професійний торговий центр ("Глобус")

відкрився лише в 2002 р"., нагадує головний аналітик по

ринку нерухомості українського Ernst & Young М.Ларіоно(

ва [2].

У той же час треба підкреслити, що ринок нерухомості

Києва вийшов на ту стадію розвитку, коли девелопери бе(

руться за реалізацію великих проектів (площею понад 100

тисяч м2). Як правило, це об'єкти багатофункціонального

призначення, що дають можливість не тільки диверсифі(

кувати ризики, але і спробувати свої сили в різних сег(

ментах нерухомості. У той же час багатофункціональні

комплекси є дуже складним форматом, що вимагає зва(

женого підходу до аналізу, вибору і розподілу функцій,

оскільки помилки в прорахунках можуть вплинути на зат(

ребуваність і успішність роботи всіх без винятку сегментів

комплексу.

Багатофункціональний, або мультифункціональний

(mixed(use), комплекс — це об'єкт, який отримує дохід від

трьох і більше функціональних призначень, що мають неза(

лежний попит.

У Києві прикладів реалізації класичних проектів бага(

тофункціональних комплексів поки немає. Серед введених

в експлуатацію об'єктів змішаного призначення, як прави(

ло, домінує одна функція ( офісна, житлова, торгова), а деякі

проекти, на думку експертів, є не більш ніж нагромадження

декількох типів використання на одній території.

Однією з причин будівництва багатофункціональних

комплексів стало значне подорожчання земельних ділянок,

а також дефіцит земель у межах міст і особливо в їх цент(

ральній частині. Будівництво такого комплексу дає мож(

ливість підвищити ефективність використання земельної

ділянки за рахунок збільшення щільності забудови та сумі(

щення різних видів діяльності [4].

Свою нішу багатофункціональні комплекси зайняли і в

США, де споживач давно усвідомив зручність і раціо(

нальність компактного розміщення різних за функціональ(

ним наповненням об'єктів для більш комфортного життя,

роботи і дозвілля. А міська влада вважає девелопмент та(

ких комплексів економічним з точки зору витрат на інфрас(

труктуру. Одним з яскравих прикладів багатофункціональ(

ного комплексу на Манхеттені ( Нью(Йорк ) є Time Warner

Center, відкритий в 2004 році (девелопери проекту — Related

Companies LP і Apollo Real Estate Advisors LP). Об'єм будівлі

в 77 поверхів перевищує 200 тисяч м2, інвестиції в його ство(

рення склали $ 1,7 мільярда. В Time Warner Center розмі(

щується штаб — квартира компаній AOL і Warner після їх

злиття. Крім цього, в будівлі розташовуються студії CNN,

готель категорії люкс Mandarin Oriental Hotel, ресторани,

торговий центр, концертний зал і 225 апартаментів. При

більш детальному аналізі подібних комплексів у США мож(

на простежити тенденцію до укрупнення формату з відве(

денням значного обсягу площ під житло.

Реалізація масштабних проектів багатофункціональних

комплексів має свою специфіку. Будівництво, так само як і

всі інші етапи девелопменту, починаючи з роботи над кон(

цепцією і проектною документацією, вимагає тривалого часу

і великого обсягу інвестицій. Тому звичайною практикою є

поділ етапів будівництва і послідовне введення в експлуата(

цію окремих елементів комплексу [4].

ВИСНОВКИ
На розвиток вітчизняного ринку девелоперських послуг

все більше буде впливати пошук та застосуванню новітніх

технологій та підходів у галузі створення і управління про(

ектами у сфері нерухомості, приділятиметься увага не

кількості, а якості проектів. При підвищенні рівня конку(

ренції між девелоперами і насиченні ринку нерухомості

відбудеться структуризація ринку девелоперських послуг,

визначиться ряд великих гравців, які пропонуватимуть по(

вний перелік послуг і домінуватимуть на ринку. В подаль(

ших дослідженнях автор проаналізує та визначить шляхи

вдосконалення інвестування девелопментської діяльності в

Україні.
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