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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах динамічного розвитку фінансового ринку та

економіки в цілому, підприємства націлені на залучення

нових джерел фінансування та мінімізацію ризиків. Залу(

чення фінансових ресурсів для зворотної сторони фінан(

сових відносин є засобом вкладення інвестиційних коштів

з метою їх примноження та хеджування ризиків. Застосу(

вання традиційних стратегій формування та управління

фінансовим портфелем є далеко не новою практикою для

України, втім, його роль дещо послаблюється з появою

якісно нових поглядів на вибір інструментів до портфелю,

їх комбінації та алгоритм управління ним відповідно до

світового досвіду. З проблемою формування портфеля

фінансових інвестицій зустрічається кожний інвестор. Те(

орія формування портфеля фінансових інвестицій дає змо(

гу визначити, як інвесторам ефективно та з найменшим

ризиком розпоряджатися своїми коштами, які співвідно(

шення цінних паперів різних видів та емітентів їм доцільно

включити у свій портфель. Аналіз досліджень і публікацій.

З питань формування та управління портфелем фінансо(

вих інвестицій опубліковано безліч наукових праць за(

кордонних науковців, зокрема Г. Марковіца, Дж. Бєйли,

Е. Елтона, М. Грубера, С. Росса, У. Шарпа, Ф. Блека та ін.

В Україні вагомий внесок у розвиток теоретичних та прак(

тичних засад щодо формування та управління портфелем

фінансових інвестицій внесли В.Д. Базилевич, І.А. Бланк,

О.Д. Данілов, А.П. Дука, Т.В. Майорова, І.П. Мойсеєнко,

А.А. Пересада, Д.М. Черваньов, О.Г. Шевченко, Д.М. Шкля(

рук.
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APPROACHES TO THE FORMATION OF A PORTFOLIO OF FINANCIAL INVESTMENTS

У статті проаналізовано підходи до поняття "фінансовий портфель" та запропоновано авторсь�
кий підхід до цієї економічної категорії. Автором проаналізовано підходи до формування фінансо�
вого портфеля та запропоновано здійснювати його формування за системною методикою, що скла�
дається з послідовних етапів. Сформований за наведеною методикою фінансовий портфель пе�
редбачає врахування доходності фінансових інструментів, враховує ризики й інфляцію та включає
обгрунтування рішення щодо вибору пріоритетних об'єктів фінансових інвестицій.

The article analyzes the approaches to the concept of "financial portfolio" and proposes an author's
approach to this economic category. The author analyzes the approaches to the formation of a financial
portfolio and proposes to implement its formation by a systematic method consisting of successive stages.
The financial portfolio formed on the above method involves taking into account the profitability of financial
instruments, taking into account risks and inflation and including justification of the decision on the choice
of priority objects of financial investments.

Ключові слова: фінансовий портфель, фінансові інструменти, фінансові інвестиції, інвестиційний пор�

тфель, прибутковість, ризик, інфляція.

Key words: financial portfolio, financial instruments, financial investments, investment portfolio, profitability,

risk, inflation.

Віддаючи належне вченим та фахівцям, які займають(

ся дослідженнями фінансової діяльності та портфельного

інвестування, багато аспектів формування портфеля фінан(

сових інвестицій залишаються дискусійними.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз існуючих та обгрунтуван(

ня авторського підходу до формування портфеля фінан(

сових інвестицій підприємств.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах розвитку фінансового ринку України, розвит(

ку ринкових відносин в усіх сферах життя принципи форму(

вання напрямів інвестування для учасників цих процесів на(

бувають особливої актуальності. Одним з напрямів підвищен(

ня ефективності розвитку підприємницького сектору та його

економічного потенціалу, досягнення високого конкурентно(

го рівня є формування дієвих програм, що реалізовували б

стратегічні цілі та завдання, забезпечували найбільший ре(

зультат від інвестицій [6, с. 137]. Кожен суб'єкт господарю(

вання формує свій портфель вкладень — інвестиційний [7, с.

363]. Ефективність інвестиційної діяльності суб'єкта госпо(

дарювання значною мірою залежить від формування та по(

дальшого управління інвестиційним портфелем.

Інвестиції — всі види майнових і інтелектуальних цінно(

стей, вкладених в об'єкти підприємницького й інших видів

діяльності, у результаті якої створюється прибуток або

досягається соціальний ефект [4].

____________________________
* Роботу виконано в межах фундаментальної науково(дослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як

інструмент суспільного розвитку" 0117U000506).
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Фінансові інвестиції — господарські операції (вкладен(

ня коштів), що передбачають придбання корпоративних

прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансо(

вих інструментів (п.п. 14.1.81 ст. 14 ПКУ).

Управління фінансовими інвестиціями є системою

принципів і методів забезпечення вибору найбільш ефек(

тивних фінансових інструментів вкладення капіталу і своє(

часного його реінвестування, підпорядковане загальній

інвестиційній політиці і спрямоване на досягнення страте(

гічних цілей [8, с. 161].

На сьогодні багато авторів надають власні визначення

портфеля фінансових інвестицій. Так, на думку Мойсеєн(

ко І.П., фінансовий портфель — це вибір різного виду та

розміру інвестицій, що перебувають у розпорядженні (во(

лодінні) інвестора [7, с. 34].

Згідно з визначенням Дуки А.П., фінансовий портфель —

це конкретна структура обраної інвестиційної діяльності,

з приводу спеціально підібраного набору конкретних інве(

стиційних інструментів (активів), прийнятих до реалізації

в межах окресленої стратегії розвитку підприємства та

дотримання пропорцій розподілу інвестованого капіталу

між ними. У спрощеному розумінні інвестиційний портфель

становить визначену сукупність об'єктів фінансового та

реального інвестування, що формується відповідно до по(

передньо розробленої інвестиційної стратегії, залежно від

інвестиційних цілей розвитку фірми [2, с. 48].

Авторський підхід полягає у визначенні фінансового

портфеля як сукупності фінансових інструментів інвесту(

вання, з метою забезпечення додаткового доходу та захи(

сту від інфляції.

Сучасна портфельна теорія складається з таких роз(

ділів:

1. Оцінка інвестиційних якостей окремих видів фінан(

сових інструментів інвестування.

2. Формування інвестиційних рішень стосовно вклю(

чення в портфель індивідуальних фінансових інструментів

інвестування.

3. Оптимізація параметрів портфеля, спрямована на

зниження рівня його ризику при заданому рівні прибутко(

вості.

4. Сукупна оцінка сформованого інвестиційного порт(

феля по співвідношенню рівня прибутковості та ризику.

 Процес управління фінансовими інвестиціями су(

б'єктів господарювання, з авторської точки зору, доціль(

но здійснювати за такими основними етапами:

— попередній аналіз;

— короткострокове та довгострокове планування

формування портфелю фінансових інвестицій;

— вибір форм фінансового інвестування;

— побудова системи обмежень і критеріїв відбору пор(

тфелів(претендентів в портфель фінансових інвестицій;

— забезпечення відповідності цілей формування

фінансового портфелю стратегічним цілям інвестиційної

діяльності підприємства;

— розрахунок ризику портфелю фінансових інвестицій;

— забезпечення ефективного оперативного управлін(

ня портфелем фінансових інвестицій;

— прогнозування впливу портфелю фінансових інвес(

тицій на результати діяльності підприємств та показники

фінансової діяльності.

Попередній аналіз включає:

1. Аналіз стану фінансового інвестування у поперед(

ньому періоді.

На цьому етапі аналізу, по(перше, проводиться оцінка

інвестованого капіталу у фінансові активи, а саме:

вивчається загальний обсяг інвестування капіталу у фінан(

сові активи; визначаються темпи зміни цього обсягу; виз(

начається питома вага фінансового інвестування в загаль(

ному обсязі інвестицій підприємства в передплановому

періоді.

2. Аналіз основних форм фінансового інвестування.

Наведений етап аналізу передбачає дослідження ос(

новних форм фінансового інвестування, їх співвідношен(

ня, спрямованість на вирішення стратегічних завдань роз(

витку підприємств.

3. Дослідження фінансових інструментів інвестування.

На наведеній стадії аналізу вивчається склад конкрет(

них фінансових інструментів інвестування, їх динаміка і пи(

тома вага в загальному обсязі фінансового інвестування.

4. Оцінка рівня прибутковості фінансових інструментів.

На цій стадії аналізу оцінюється рівень прибутковості ок(

ремих фінансових інструментів і фінансових інвестицій в ціло(

му, визначається сумою фінансових інструментів (з коригуван(

ням на індекс інфляції), до суми інвестованих у них коштів.

Проведений аналіз дозволяє оцінити обсяг й ефек(

тивність портфеля фінансових інвестицій підприємства у

попередньому періоді.

Етап короткострокового та довгострокового плануван(

ня формування портфеля фінансових інвестицій передба(

чає, що обсяг довгострокового фінансового інвестування

визначається в процесі розв'язання задач ефективного

використання інвестиційних ресурсів для реалізації фінан(

сових інвестиційних проектів, страхових та інших цільових

фондів підприємства, що формуються на довгостроковій

основі; обсяг короткострокового фінансового інвестуван(

ня визначається в процесі розв'язання задач ефективного

використання тимчасово вільного залишку грошових ак(

тивів (у складі оборотного капіталу підприємства), утво(

реного у зв'язку з нерівномірністю формування позитив(

ного і від'ємного грошових потоків.

 Вибір форм фінансового інвестування пов'язаний з

вибором таких форм, як вкладення капіталу в статутні

фонди спільних підприємств, придбання цінних паперів

(контрольного пакету акцій) окремих компаній, що пред(

ставляють стратегічний інтерес для цілей диверсифікації

цієї діяльності, розміщення депозитів в банках. Саме на

цьому етапі з'являється множина портфелів(претендентів,

які конкурують між собою, без врахування фінансових або

інвестиційних обмежень.

Побудова системи обмежень і критерії відбору порт(

фелів(претендентів у портфель фінансових інвестицій

включають у себе оцінку інвестиційних якостей окремих

фінансових інструментів. У процесі оцінки докладно дос(

ліджуються фактори, що визначають інвестиційні можли(

вості різних видів фінансових інструментів інвестування —

акцій, облігацій, депозитних вкладів у комерційних банках

тощо. У системі такого аналізу отримують відображення

оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки та

регіонів країни, в якій здійснює свою господарську

діяльність той чи інший емітент цінних паперів.

За необхідності підвищення цілеспрямованості порт(

феля в нього вносяться необхідні корективи.

Формування портфеля фінансових інвестицій здійс(

нюється з урахуванням оцінки інвестиційних якостей ок(

ремих фінансових інструментів. У процесі їх відбору у

формований портфель враховуються такі основні факто(

ри: тип портфеля фінансових інвестицій, що формується

відповідно до його пріоритетної мети; необхідність дивер(

сифікації фінансових інструментів портфеля; необхідність

забезпечення високої ліквідності портфеля та інші.

Наступною важливою стадією формування портфеля

фінансових інвестицій є забезпечення відповідності цілей

його формування стратегічним цілям інвестиційної діяль(

ності в цілому. На цьому етапі доцільно оцінювати порт(

фель по рівню доходності для того, щоб впевнитися в тому,

що за своїми параметрами він відповідає тому портфелю,
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який визначений цілями його формування [9, с. 23]. Роз(

рахунок доходності портфеля пропонується проводити за

такою формулою:

∑
=

=
n

t
iДiДп

1
*γ (1),

де Ді — доходність окремих фінансових інструментів

портфеля;

γ
і
 — питома вага окремих фінансових інструментів в

загальній вартості портфелю.

На наступній стадії слід розрахувати можливий ризик

портфеля фінансових інвестицій. Пропонується викорис(

товувати таку формулу:

НРiiСРiРп
n

t
+=∑

=1

*γ (2),

де СРі — систематичний ризик окремих фінансових

інструментів (визначається за допомогою β(коефіцієнтів);

γ
і
 — питома вага окремих фінансових інструментів в

загальній вартості портфелю;

НРі — несистематичний ризик портфеля, досягнути в

процесі його диверсифікації.

В умовах недостатньої розвиненості вітчизняного фон(

дового ринку, оцінка рівня ризику повинна бути доповне(

на показником рівня ліквідності сформованого портфелю.

Забезпечення ефективного оперативного управління

портфелем фінансових інвестицій. При істотній зміні кон'(

юнктури фінансового ринку інвестиційні якості окремих

фінансових інструментів знижуються. У процесі оператив(

ного управління портфелем фінансових інвестицій забезпе(

чується своєчасна його реструктуризація з метою підтрим(

ки цільових параметрів його початкового формування.

Прогнозування впливу портфеля фінансових інвес(

тицій на результати діяльності підприємств та показники

фінансової діяльності пропонується поводити розрахунком

абсолютного та відносного збільшення показників прибут(

ковості (прибутку на власний капітал та рентабельності

власного капіталу).

Ґрунтуючись на знаннях Г. Марковіца та У. Шарпа,

Елтон і Грубер, пропонується використовувати техніку для

диверсифікації і оптимізації портфеля, що також допомо(

же вибору цінних паперів, які слід включати в загальний

портфель. Згідно з їхнім підходом єдиною причиною, чому

дохідності цінних паперів є корельованими, це однакова

реакція на ринкові зміни. Тому вимір такої кореляції може

бути здійснений при порівнянні дохідності конкретного

цінного папера із дохідністю ринкового індексу [10].

Таким чином, у процесі здійснення управління фі(

нансовими інвестиціями визначаються основні параметри

інвестиційної діяльності підприємства в цій сфері та її най(

важливіші критерії.

Загалом підходи до формування ефективного портфе(

ля фінансових інвестицій у ході історичного розвитку фон(

дового ринку змінювались у відповідності до ринкового

механізму встановлення вартості на активи.

Сучасні концепції формування та управління портфе(

лем, що розвиваються у зарубіжній практиці інвестуван(

ня, не відкидають ідей Г. Марковіца та У. Шарпа, втім, дещо

модернізують уявлення про ризик та доходність включа(

ючи у моделі все більшу кількість факторів та розробляю(

чи нові методи оцінки активів.

ВИСНОВКИ
Для обгрунтування рішення щодо вибору пріоритет(

них об'єктів фінансових інвестицій запропоновано підхід

до формування портфеля фінансових інвестицій, що скла(

дається з послідовних етапів та, за незмінної кон'юнктури

ринку, такий портфель передбачає врахування доходності

фінансових інструментів, враховує ризики та інфляцію.

Розробка практичних механізмів зниження ризиків

інвестицій підприємства, оцінка конкретного внеску таких

заходів у створення вартості компанії, рекомендації по

інтеграції цих процесів у загальну стратегію є необхідни(

ми та своєчасними і зможуть принести підприємствам ре(

альну і зрозумілу користь, відображену в конкретних по(

казниках збільшення вартості бізнесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах перспективи розвитку фінансо(

вого ринку в Україні визначаються розвиненістю та

дієвістю фінансових інститутів, які є основою для за(

безпечення стабільності фінансової системи та ефектив(

ною складовою процесу економічного зростання дер(

жави. Крім цього, фінансові інститути, створюючи умо(

ви для реалізації опосередкованого фінансування в

межах фінансового ринку, сприяють інноваційному роз(

витку національних виробництв, встановленню міжгалу(

зевих зв'язків, формуванню довготривалих відносин між

індивідуальними інвесторами та підприємствами у про(

цесі реалізації інвестиційних проектів, що в цілому є

чинником активізації структурних і технологічних змін

в економіці. Важливим є удосконалення організаційно(

економічного механізму реалізації фінансової політи(
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У статті досліджено теоретичні підходи до розкриття сутності фінансових інститутів, які відображають
сучасні положення інституційної теорії. Визначено роль фінансових інститутів у формуванні потужного
фінансового ринку та обгрунтовано перспективні завдання створення ефективної системи регулювання
діяльності фінансових інститутів. Доведено необхідність розвитку фінансових інститутів у контексті за�
безпечення ефективного перерозподілу фінансових ресурсів на основі належного інституційного забез�
печення та виокремлено етапи реалізації функціонально�структурної моделі удосконалення діяльності
фінансових інститутів з урахуванням особливостей функціонування фінансового ринку України.

The article investigates the theoretical approaches to the disclosure of the essence of financial institutions,
reflecting the current situation of institutional theory. The role of financial institutions in the formation of a powerful
financial market is determined and perspective tasks of creation of an effective system of regulation of activity
of financial institutions are grounded. he necessity of the development of financial institutions in the context of
providing an efficient redistribution of financial resources on the basis of proper institutional support is proved,
and the stages of implementation of the functional and structural model of improvement of the activity of financial
institutions taking into account the peculiarities of functioning of the financial market of Ukraine are identified.
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ки з урахуванням інституційних перетворень на фінан(

совому ринку, які визначаються ступенем розвитку

фінансових інститутів та створюють можливості само(

регулювання економічних процесів.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розвитку фінансових інститутів присвячені

праці В.Д. Базилевича, О.І. Береславської, А.І. Данилен(

ка, А.Т. Євтуха, І.О. Лютого, А.М. Мороза, М.І. Савлука,

І.Я. Чугунова, А.А. Чухна та ін. Незважаючи на вагомість

наукових праць дослідників, подальшого аналізу потре(

бують питання розвитку небанківських фінансових

інститутів, формування взаємозв'язків з учасниками

фінансового ринку в процесі реалізації їх функцій для

забезпечення дієвості фінансового ринку та оцінки впли(

ву на розвиток фінансової системи України.
____________________________

* Роботу виконано в межах фундаментальної науково(дослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як

інструмент суспільного розвитку" 0117U000506).
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування сутності фінан(

сових інститутів, визначення особливостей їх функціо(

нування з урахуванням сучасних положень інституцій(

ної теорії та розкриття перспективних напрямів розвит(

ку фінансових інститутів з урахуванням специфічних рис

функціонування фінансового ринку України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах динамічних змін , що відбуваються в еко(

номіці України, дієвість фінансового ринку визначаєть(

ся структурними складовими системи соціально(еконо(

мічного розвитку, що неможливо без ефективної фінан(

сової системи, досконалості її функціональних ланок,

які обслуговують грошовий обіг між економічними суб'єк(

тами та виступають самостійною сферою фінансових

відносин.

Фінансовим інститутам належить вагома роль у реа(

лізації політики економічного зростання. Фінансові

інститути виконують основні завдання у структурі вітчиз(

няного фінансового ринку — забезпечують переміщен(

ня фінансових ресурсів між учасниками фінансових

відносин та формують базис фінансового забезпечен(

ня інвестиційного процесу. Рівень розвитку національ(

ного фінансового ринку, сукупність фінансових інсти(

туцій та інструментів визначають інституційні обмежен(

ня соціального(економічного розвитку країни. В резуль(

таті фінансова політика визначається як вагома скла(

дова системи інститутів суспільства. В її межах активна

діяльність на фінансовому ринку фінансових інститутів

сприятиме посиленню результативності здійснення

інституційних змін. Розробка та впровадження комплек(

сної системи регулювання фінансового ринку, викори(

стання мікро( та макропруденційного нагляду як єди(

ного механізму впливу на діяльність фінансових інсти(

тутів покликані вирішити проблеми фінансової системи

країни [1, с. 67].

Сучасні напрями реформування фінансового ринку

проявляються на основі взаємодії різних фінансових

інститутів та удосконалюються завдяки розвитку інсти(

туціонального підходу. Інституційна структура — сис(

тема фінансових інститутів, які мобілізують фінансові

ресурси відокремлених дрібних власників капіталу та

трансформують їх у інвестиції в реальний сектор еко(

номіки, створюючи матеріальний базис для економіч(

ного зростання [2]. Вона охоплює фінансові відносини,

які формуються під впливом домінуючих у суспільстві

інститутів, та забезпечують інтеграцію структури в про(

цесі функціонування й розвитку фінансового ринку.

Інституційна структура в межах фінансового ринку

реалізує функції фінансового посередництва у напрямі

створення моделі фінансового забезпечення інвести(

ційного процесу, у якій кожен з учасників фінансових

відносин отримує максимальний економічний ефект.

Завдяки інституційній структурі фінансового ринку фун(

кціонує механізм опосередкованого фінансування, який

є альтернативою безпосередньої взаємодії учасників

фінансового ринку. Опосередковуючи фінансові взає(

мовідносини і забезпечуючи рух фінансових ресурсів,

фінансові інститути акумулюють вільні кошти відокрем(

лених власників капіталу шляхом емісії та продажу влас(

них фінансових активів, а потім інвестують їх від свого

імені у фінансові інструменти, емітовані переважно ін(

ститутами не фінансової сфери, що діють у межах реаль(

ного сектору економіки.

Особливості побудови інституційної структури в

різних країнах визначались еволюцією здійснення ре(

гулюючого впливу держави на розвиток фінансового

ринку. Еволюція інститутів — це природний спосіб ре(

алізації інституційних змін у процесі еволюційно(гене(

тичного розвитку, під час якого неформальні інститу(

ти набувають формального статусу. Еволюційне нако(

пичення нових інституційних елементів утворює нову

інституційну систему як певного типу субординовану

сукупність інститутів, що детермінує форми й механіз(

ми самоорганізації господарського життя суспільства,

мотиви і характер поведінки суб'єктів господарюван(

ня [3]. Інституційна структура національного фінансо(

вого ринку постійно удосконалюється, а форми фінан(

сових інститутів відображають можливості надання

фінансових послуг в конкретних історичних та еконо(

мічних умовах.

Сучасний розвиток фінансових інститутів значною

мірою визначається чинниками інтеграції та глобалі(

зації. Фінансова глобалізація є динамічним процесом,

який супроводжується дерегуляцією, лібералізацію

ринків та значними інституційними змінами. Фінансові

інститути є результатом інтеграційного розвитку фінан(

сового ринку. Підвищення рівня конкурентоспромож(

ності фінансових інститутів на національному рівні по(

винно орієнтуватися на взаємодію зі світовим фінансо(

вим ринком. Перспективним напрямом розвитку націо(

нального фінансового ринку є формування нових фінан(

сових інститутів та пошук відповідних фінансових інстру(

ментів з урахуванням національної специфіки та вимог

глобального фінансового середовища.

У сучасній фінансовій науці є достатньо дискусій(

ним питання визначення сутності фінансового інститу(

ту. Вони відображають сукупність правил поведінки, які

обумовлюють формування певних моделей поведінки

суб'єктів фінансового ринку, проходження яким дозво(

ляє мінімізувати величину трансакційних витрат і підви(

щує тим самим ефективність ринкового механізму.

Сутність фінансових інститутів розкривається в їх фун(

кціях. З позицій інституціональної теорії функції, які

виконують фінансові інститути поділяються на дві гру(

пи: функції, що характеризують інституційне середови(

ще фінансового ринку в цілому і функції, що характе(

ризують окремі фінансові інститути. Вітчизняний нау(

ковець І.Я. Чугунов зауважує, що інституційний підхід

передбачає розгляд економіки не як статичної систе(

ми, а як системи, що постійно трансформується. Особ(

ливістю країн з перехідною економікою, на сучасному

етапі розвитку, є постійне проходження інституційних

змін фінансової політики, що направлені на посилення

її дієвості та адаптації до сучасних тенденцій розвитку

світової економіки. Слід зауважити, що у період поси(

лення інтеграційних та глобалізаційних процесів відбу(

вається поширення економічної конвергенції, у тому

числі норм, правил, стандартів здійснення фінансової

діяльності.

Фінансові інститути — це організації, які забезпе(

чують дотримання правил і норм поведінки на фінансо(



Інвестиції: практика та досвід № 5/201810

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

вому ринку, опосередковують взаємодію економічних

агентів на ньому й формують ринковий механізм їх ко(

ординації, а також акумулюють фінансові ресурси, ре(

гулюють доступ до них та визначають принципи їх вико(

ристання. Відповідно інституційна структура фінансо(

вого ринку є сукупністю фінансових інститутів, що ре(

гулюють структуровані в часі та просторі відносини між

економічними агентами, пов'язані з обміном прав влас(

ності на фінансові ресурси, а також забезпечують транс(

формацію якісних характеристик грошових потоків і

перерозподіл фінансових ресурсів.

Фінансовий інститут доцільно розглядати як спе(

цифічну організаційну форму економічного інституту,

що створює умови для переміщення фінансових ре(

сурсів між суб'єктами ринку та виконує певні функції в

структурі фінансового ринку. Відповідно інституційна

структура фінансового ринку формується на основі су(

бординації виконуваних фінансовими інститутами

функцій у процесі виконання фінансових угод та скла(

дається з таких рівнів: рівень регулювання (інститути(

регулятори фінансового ринку), рівень виконання

(інститути, що укладають фінансові угоди зі спожива(

чами фінансових продуктів, тобто фінансові інститути(

посередники) та рівень забезпечення (інститути інфра(

структури фінансового ринку) [4].

Дослідники виділяють три або дві основні групи

фінансових інститутів. Це фінансові посередники,

міжнародні фінансові інститути, фінансові інститути(

регулятори [5] або депозитні (універсальні комерційні

банки, спеціалізовані ощадні, іпотечні й інвестиційні

комерційні банки, емісійні банки, кредитні спілки і ощад(

но(кредитні асоціації) та недепозитні фінансові інсти(

тути (страхові й інвестиційні компанії, пенсійні фонди,

інвестиційні банківські фірми, лізингові компанії та

довірчі товариства [6, с. 22].

Ресурси фінансових інститутів є основним джере(

лом фінансування інвестицій. За рахунок сформованих

ресурсів фінансові інститути беруть активну участь у

фінансовому забезпеченні створення і розширеного

відтворення нових підприємств інноваційного спряму(

вання на основі механізму венчурного фінансування [7,

с. 37—38] та визначають розвиток краудфандингу [8].

Разом з цим, показники діяльності фінансових інститутів

відображають певні диспропорції. Концентрація фінан(

сових інститутів характерна для економічно розвинених

регіонів та недостатня їх представленість у регіонах із

слабким економічним потенціалом. Такий стан речей

обмежує можливості залучення ресурсів потенційними

інвесторами, стримує використання фінансових інстру(

ментів, знижує рівень диверсифікації фінансових ри(

зиків. Для сучасних фінансових інститутів важливим є

покращання не тільки кількісних, але й якісних показ(

ників їх діяльності. У 2017 році спостерігаються нега(

тивні явища у функціонуванні фінансового ринку. На(

ціональною комісією з цінних паперів та фондового

ринку на початку 2017 року зареєстровано загального

обсягу випуску емісійних цінних паперів 3,61 млрд грн,

що менше на 7,37 млрд грн порівняно з відповідним пе(

ріодом 2016 року. Стосовно діяльності комерційних

банків, то з 96 загальної їх кількості 31 банк спрацював

зі збитками на загальну суму 169,299 млрд грн Кількість

страхових компаній має тенденцію до зменшення. В

другій половині 2017 року загальна кількість страхових

компаній становила 300, у тому числі СК "life"1 — 36

компаній, СК "non(life" — 264 компанії. Високий рівень

валових та чистих страхових виплат характерний для

медичного страхування — 58,6% та 63,2%, добро(

вільного особистого страхування — 41,3% та 45,1%,

недержавного обов'язкового страхування — 34,7% та

35,2% (з обов'язкового страхування цивільної відпові(

дальності власників транспортних засобів — 47,1% та

47,2%). Серед інших небанківських фінансово(кредит(

них установ у Державному їх реєстрі відображалося

біля 600 фінансових компаній, 230 юридичних осіб

лізингодавців та 470 ломбардів.

Підвищення рівня ефективності системи функціо(

нування фінансових інститутів є вагомим чинником, що

здатний забезпечити розвиток вітчизняного фінансо(

вого ринку. Це має відбуватися на основі реалізації

комплексу заходів, спрямованих на стабілізацію фінан(

сової системи держави. В Україні для цього була роз(

роблена Комплексна програма розвитку фінансового

сектору України до 2020 р. [9], основною метою якої є

створення фінансової системи, що здатна забезпечу(

вати сталий економічний розвиток країни завдяки

ефективному перерозподілу фінансових ресурсів в

економіці на основі розбудови повноцінного конкурен(

тного середовища згідно зі стандартами Європейсько(

го Союзу.

Для цього перспективні завдання розвитку фінан(

сових інститутів в економіці Україні мають відобража(

ти реалізацію відповідної функціонально(структурної

моделі в розрізі таких складових:

1. Обгрунтування способів, методів та інструмента(

рію інституційних змін на фінансовому ринку.

2. Визначення суперечностей розвитку інституцій(

ної структури фінансового ринку та діяльності фінан(

сових інститутів.

3. Вибір цілей розвитку фінансових інститутів та

сприяння консолідації інтересів учасників фінансових

відносин.

4. Обгрунтування інструментів вдосконалення інсти(

туційної структури фінансового ринку.

5. Розроблення послідовності застосування ін(

струментів вдосконалення діяльності фінансових

інститутів.

6. Імплементація розробленого комплексу за(

ходів до інституційної структури фінансового ринку

України.

7. Активізації участі фінансових інститутів у сприян(

ні розвитку вітчизняного бізнесу, підтримці наукових

досліджень, впровадженні інновацій.

Перспективним завданням розвитку фінансових

інститутів є усунення внутрішніх суперечностей побудо(

ви інституційної структури фінансового ринку. Це обу(

мовлено тим, що наявна банківсько(орієнтована модель

регулювання фінансового ринку не дозволяє повною

мірою впливати на процеси розвитку фінансового рин(

ку. Кожна складова інституційної структури фінансово(

го ринку має відображати місце та роль фінансового

інституту у забезпеченні ефективного функціонування

страхового, фінансового, інвестиційного, соціального

організаційного, наукового аспектів господарської

діяльності.
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Формування ефективної системи регулювання діяль(

ності фінансових інститутів потребує виконання таких

завдань:

— формування сприятливих умов для появи нових

фінансових інститутів;

— спрямування економічних реформ в країні на

підвищення рівня і якості життя населення, стимулюван(

ня заощаджень і підвищення потенціалу розвитку фінан(

сового ринку;

— посилення конкурентоспроможності вітчизняних

фінансових установ;

— поширення інформаційної прозорості здійснен(

ня діяльності, імплементації до нормативно(правової

бази та запровадження в практику міжнародних стан(

дартів надання фінансових послуг;

— розвиток системи фінансового моніторингу та

контролю;

— створення сприятливого інвестиційного клімату;

— забезпечення прозорості фінансових операцій;

— впровадження нових вимог до систем внут(

рішнього аудиту та контролю за діяльністю фінансових

інститутів.

Ефективний розвиток фінансових інститутів в еко(

номіці України залежить від належного інституційно(

го забезпечення та поетапного виконання визначених

завдань. Для цього структурна модель вдосконален(

ня діяльності фінансових інститутів має відображати

певні завдання в межах визначених інституційних рів(

нів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, система фінансових інститутів є ре(

зультатом розвитку та постійного вдосконалення відпо(

відних фінансових взаємовідносин у процесі формуван(

ня, регулювання та використання валового внутріш(

нього продукту з метою задоволення потреб суспіль(

ства. Розвинута система фінансових інститутів формує

потужний фінансовий ринок. Сучасний етап розвитку

фінансового ринку є досить динамічним і важкопрог(

нозованим, що визначає значні можливості для вико(

ристання інноваційних заходів та провадження проце(

су реформування. Визначені перспективи розвитку

фінансових інститутів розкривають нові можливості для

удосконалення інструментарію регулювання фінансо(

вого ринку та пошуку нових фінансових інструментів.

Посилення інституційної спроможності фінансового

ринку, підвищення рівня прозорості діяльності фінан(

сових інститутів сприятимуть зростанню функціональ(

ної ефективності системи фінансового регулювання та,

як наслідок, стабільності фінансової системи держави.

Тому подальші наукові дослідження будуть спрямовані

на пошук дієвих інструментів координації фінансових

інститутів у сфері підтримки розвитку реального секто(

ру економіки та забезпечення фінансової стабільності

держави.
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THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING ECONOMIC FORCE AND ECONOMIC
INTERESTS OF A STATE AS DETERMINANTS OF ITS ECONOMIC POLICY
(THE CASE OF NEOPROTECTIONISM)

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення економічної сили та економічних інте�
ресів держави як детермінант її економічної політики. Досліджено ідейні положення концепцій
реалізму, неореалізму, посткласичного реалізму та інших з метою обгрунтування їхньої адап�
тивності до пояснення ідейних засад політики протекціонізму та неопротекціонізму. Стверд�
жується, що саме політика неопротекціонізму стає тим інструментом самоідентифікації в умо�
вах ліберального світопорядку, якого так потребує держава зразка ХХІ століття.

Theoretical approaches to determining (defining) economic force and economic interests of a state
are as determinants of its economic policy are analyzed. Ideological provisions of the concepts of
realism neo�realism, postclassical realism and others are studied to substantiate their applicability
for explaining ideological principles of the protectionist and neo�protectionist policy. It is argued
that the neo�protectionist policy is becoming the instrument for self�identification in the conditions
of liberal global order, urgently needed for a state of 21th century.

Ключові слова: економічний інтерес, економічна сила, економічна політика, міжнародна економічна

політика, неопротекціонізм.

Key words: economic interest, economic power, economic policy, international economic policy,

neoprotectionism.

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

Спроби урядів відрефлексувати на накопичені

імперфекції ринків розпочинаються з ревізії національ(

них економічних інтересів [1], що мають прямий гене(

тичний зв'язок із протекціонізмом [2], який і історично,

і логічно передує лібералізму. Теоретично протекціо(

нізм у своїй соціально(економічній формі виводиться з

національних економічних інтересів. Лібералізм теоре(

тично не виводиться безпосередньо з національних еко(

номічних інтересів, його можна вивести тільки із про(

текціонізму як вищої форми його самозаперечення.
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Проте лібералізм поза реалізацією національних еко(

номічних інтересів стає ірраціональним: "свобода

торгівлі неможлива без обережностей, тому що сліпе

застосування цього правила швидко призвело б до

підкорення слабкого сильним, до виникнення об'єктив(

ної ситуації економічного "колоніалізму", нестерпної

для країни" [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На думку Л. Кібальник [4], параметри національно(

го інтересу визначаються загальною геополітичною кар(

тиною світу і ціннісною системою, що панує в конкрет(

ному суспільстві та державі. Теоретично "національний

інтерес", на думку В. Рокочої [5, с. 28], є інтересом нації

як єдності держави та суспільства. Державний інтерес

не тільки змістовно пов'язаний із поняттям "національ(

ний інтерес", але значною мірою визначає його смис(

лову структуру, тому В. Рокоча пропонує використову(

вати також поняття "національно(державні економічні

інтереси". Аналогічно національний інтерес може бути

визначений через приватний інтерес, і це дозволяє

стверджувати наявність у суспільстві національно( при(

ватних економічних інтересів. Таким чином, реалізація

національного економічного інтересу на практиці вима(

гає трансформації державних і приватних інтересів у на(

ціонально(державні та національно(приватні. Це пере(

творення й уможливлює роль національних економіч(

них інтересів як системоутворюючих елементів націо(

нальної економічної безпеки. Говорячи про співвідно(

шення понять "національних" та "державних" інтересів,

О. Діденко зазначає [6], що в літературі політичного

спрямування, згідно із поглядами націонал(консерва(

торів, вони є тотожними, а згідно із поглядами націо(

нал(лібералів, носієм національних інтересів є грома(

дянське суспільство, а державних — винятково пред(

ставники державного апарату. Д. Норту вдалося у своїх

дослідженнях науково обгрунтувати, що у процесі ево(

люційного та революційного розвитку економічної си(

стеми постійно відбувається пошук нових можливостей

реалізації економічних інтересів, що відображено

трансформацією інституційних обмежень та механізмів

їхнього регулювання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У світі, що характеризується широкою мережею

режимів економічного управління, політики стикають(

ся, за влучним висловом К. Крауча, з "парадоксом нео(

ліберальної демократії". Їхнє (політиків) завдання як

національних лідерів полягає у забезпеченні реалізації

політико(економічних інтересів власних громадян в умо(

вах складної економічної, правової та регуляторної

взаємозалежності, коли левова частка управління еко(

номічними процесами вже не перебуває виключно під

їхнім контролем. Саме це актуалізує пошук взаємо(

зв'язку між поняттями "економічна сила" та "економіч(

ний інтерес", а також визначення їхнього детермінуючо(

го впливу на побудову стратегії економічної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ф. Ліст дуже чітко визначав зміст економічного на(

ціоналізму шляхом введення поняття "економічні інте(

реси". Його метою була розробка науки, яка не обме(

жується вченням про отримання за існуючих умов про(

цвітання і влади. В основі лістівського економічного

націоналізму містився онтологічний аргумент: світ був

розділений на нації, кожна з яких мала відмінні націо(

нальні інтереси, які були визначені не тільки з матеріал(

істичної точки зору, але і з точки зору влади і розвитку

національної культури та ідентичностей. Хоча окремі

суб'єкти мають відмінні економічні інтереси, більш важ(

ливими, з точки зору Ф. Ліста, були спільні інтереси

нації. Тож якщо приватні і національні інтереси не збіга(

лися, Ф. Ліст вважав, що перевага мала надаватись саме

реалізації національних інтересів.

За А. Поручником, національний інтерес визначає

сутність як внутрішньої, так і зовнішньої політики будь(

якої держави, оскільки в ньому фокусуються її пріо(

ритетні цілі у системі міжнародного співіснування, які

обумовлені насамперед рівнем соціально(економічно(

го розвитку і типом політичного устрою країни, а та(

кож історичними традиціями, ментальністю, ступенем

захищеності її суверенних прав через систему націо(

нальної чи колективної безпеки і навіть її географіч(

ним положенням [7, с. 9]. Згідно з марксистським

підходом, національний суверенітет і національний

нтерес є вторинними відносно об'єктивних законів

зміни соціально(економічних формацій та становлен(

ня світового господарства. Разом з тим марксистський

підхід недооцінив роль нації в історичному розвитку,

а також не враховував можливість соціалізації

суспільств у процесі їх еволюції та змін їх соціальної

структури [7, с.11—12].

Сила є "центральною ідеєю політики як окремої

сфери діяльності — її природа, її нарощування і засто(

сування" [8]. Розуміння цього є надзвичайно важливим,

адже саме нарощування сили, за реалізмом, є метою

держави і причиною її дій. Набір офіційних цілей дер(

жави, ідеології та принципів або маскує головну мету,

або легітимізує її, але завжди підкорений їй. Будь(який

політичний акт спрямований на збереження, зростання

і/або демонстрацію сили. Цим принципам поведінки

відповідає стратегія збереження status quo, імперіалізм

і діяльність на престиж. Мета першої моделі — збере(

ження балансу сили, другої — набуття більшої сили,

третьої — її демонстрація для збереження або примно(

ження [9, p. 258].

Н. Спайкмен, один із засновників школи реалізму

міжнародних відносин, стверджував, що пріоритетом

країн має бути збереження і поліпшення своїх позицій

влади, за які країни вмотивовані боротися [10]. Він вва(

жав боротьбу основним аспектом життя, визначаючи

силу як спосіб вижити, а також як спосіб нав'язувати

свою волю іншим. Аспект виживання визначається

Н.Спайкменом як контроль над територією і політичною

незалежністю. Він наголошував, що влада є не тільки

корисною для стримування, що руйнує волю ворогів

чинити опір, а самим фактом (не загрозою) свого існу(

вання, адже таке стримування робить можливим полег(

шення процес ведення переговорів, а отже — досягнен(

ня своїх інтересів.

У праці 1944 р. Н. Спайкмен серед факторів влади

виокремлював сільське господарство і енергетичні ре(

сурси. Прикметно, що ним було закладено підвалини
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ідеології ХХІ ст. — сталого розвитку, адже, концентру(

ючись на сільському господарстві як джерелі доходів

держави, він зауважував на важливості екологічних

факторів (серед іншого, коливань температур і опадів)

як другорядних чинників формування сільськогоспо(

дарського виробництва. Енергетичні ресурси, на його

переконання, виступають домінуючими у визначенні

сили держави факторами, до яких він зараховував не

лише вугілля і залізо як надзвичайно важливі виробничі

ресурси, але й нафту і енергію води. Якщо ми зробимо

спробу екстраполювати переконання Н. Спайкмена на

сьогодення, матимемо нагоду констатувати, що в межах

ЄС адаптується комінатарна сільськогосподарська полі(

тика, яку справедливо можна відносити до такої, що

володіє протекціоністським потенціалом, та робиться

спроба уніфікувати підходи до енергетичної політик з

тим, аби окремі країни(члени ЄС не мали можливості

скористатися перевагами енергетичного неопротекціо(

нізму.

Класичний реалізм не запропонував чітке визначен(

ня сили. Вторинне щодо сили поняття — співвідношен(

ня сили держав — визначається, за Г. Моргентау, мате(

ріальними (географія, природні ресурси, військова го(

товність, населення) і нематеріальними (національний

характер, мораль нації, якість дипломатії і уряду) чин(

никами. Г. Моргентау в одній із праць, крім того, визна(

чав силу як "контроль над умами і діями інших людей""

[11, p. 201]. Набуття сили викликано природним праг(

ненням людини до самозбереження; з досягненням не(

обхідної кількості влади для виживання люди (держа(

ви) нарощують владу для поліпшення власного стано(

вища. Співвідношення сили між державами можна

змінити лише завдяки переважаючій силі. Боротьба між

державами за переважання є непереборним джерелом

конфлікту.

На понятті сили грунтуються концепції класичного

реалізму — як(от баланс сил, національний інтерес,

дилема безпеки. Суть дилеми безпеки полягає в тому,

що більшість дій країни щодо посилення власної без(

пеки зменшує безпеку інших держав, бо вони втрача(

ють відносну силу. За умов гри з нульовою сумою дер(

жаві важко поліпшити власне становище без створен(

ня загроз іншим державам. Термін "баланс сил" у ме(

жах класичного реалізму вживається для визначення

різних понять залежно від контексту. Зокрема він може

стосуватися рівноваги сил на міжнародній арені ("євро(

пейський концерт" XIX ст.). З іншого боку, політикою

рівноваги сил може називатися політика, спрямована

на збереження власного переважання на міжнародній

арені (доктрина Монро у США). Баланс сил в обох ви(

падках є результатом боротьби за силу, зіткнення між

державами, що прагнуть розширити власні можливості,

а також тими, кому вигідно зберегти status quo [9, p.

259].

Основним об'єктом вивчення і головними акторами

міжнародних відносин реалізм визнає держави; а впли(

вають на міжнародні відносини лише великі держави.

Характер відносин між державами вважається не(

змінним, оскільки залежить від незмінності людської

природи. Незважаючи на те, що класичний реалізм є

основою усіх пізніших напрямів реалізму, через власну

еклектичність він не може бути запропонований як опти(

мальний метод аналізу. Класичний реалізм об'єднує, з

одного боку, політичний прагматизм, а з іншого, — праг(

нення запропонувати загальний ідейний задум зовніш(

ньої політики. У його межах відсутня відповідь на запи(

тання щодо впливу моральних обмежень на зовнішню

політику. Жодне із основних понять класичного реаліз(

му не має точного визначення.

Головне протиріччя класичного реалізму полягає в

тому, що ж є об'єктом дослідження. З одного боку, акто(

ром міжнародних відносин вважається держава, з іншо(

го, — наявний аналіз на рівні особистості (припущення

щодо властивостей людської природи як один із чин(

ників для висновків). Прогресивність концепції реаліз(

му, з одного боку, і численні його недоліки як світог(

лядного підходу — з іншого, спонукали багатьох до(

слідників до удосконалення реалізму з метою створен(

ня довершеного інструмента. Найуспішнішим став К. Ніл

Вальц, який сформулював принципи неореалістського

підходу, заснованого на базових принципах класично(

го реалізму [12, p. 616]. Вальцівський тип неореалізму

також можна назвати оборонним реалізмом, що

відрізняє його від наступального реалізму Джона

Міршаймера. У той час як класичний реалізм намагався

пояснити поведінку держав на основі людської приро(

ди, неореалізм ставив за мету пояснити поведінку дер(

жав на основі міжнародної системи.

За К.Н. Вальцом, держави взаємодіють і проявля(

ють себе через свої "можливості". Саме можливості

розглядаються К.Н. Вальцем атрибутами державних(

одиниць, у той час як розподіл можливостей — атрибу(

том міжнародної системи. Цей розподіл можливостей

визначає структуру міжнародної системи — однополяр(

ної, біполярної або багатополярної, що, в свою чергу,

впливає на поведінку державних(одиниць у відношенні

один до одного і на результати їхньої взаємодії [12, p.

96—97]. Структура міжнародної системи визначає силу

одиниць, враховуючи, що "сила оцінюється шляхом по(

рівняння можливостей ряду таких одиниць". Це озна(

чає, що сила і можливості не є синонімами.

Можливості державних одиниць визначаються без(

відносно до можливостей інших державних одиниць, в

той час як сила відноситься до можливостей держав(

них(одиниць по відношенню до можливостей іншої дер(

жавної(одиниці. К.Н. Вальц перераховує пункти, які ви(

значають силу країн: (1) чисельність населення, (2) роз(

мір території, (3) наявність ресурсів, (4) економічний по(

тенціал, (5) військова сила, (6) політична стабільність, і

(7) компетентність [12, p.131]. Перші п'ять пунктів де(

термінують силові елементи держави за версією Г. Мор(

гентау [13].

К.Н. Вальц підкреслює, що держави повинні по(

кладатися на свої об'єднані можливості: держава має

досягти успіхів за кожним із семи пунктів з тим, щоб

досягти вершини. Тим не менш, він розуміє, що дер(

жави мають різні комбінації можливостей, які важко

виміряти або порівняти, тим більше, що значення, яке

було присвоєне кожному із семи пунктів, змінюється

з часом. Згідно з неореалізмом, сила є визначальною

концепцією, проте її роль змінюється. За Г. Морген(

тау, сила є самостійною і єдиною метою держави, а

К.Н. Вальц вважає силу "потенційно корисним засо(

бом" [12, p. 616]. Це означає, що відсутність сили або
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її надлишок теоретично може бути загрозою для дер(

жави, а тому в сприйнятті неореалістів сила певним

чином втрачає сакральне значення, але водночас на(

буває чіткіших рис.

Неореалісти докладніше визначають поняття сили:

вона грунтується на матеріальних можливостях, що кон(

тролюють державу. Вони застосовують нове поняття —

латентна сила держави, яку становлять соціо(економічні

чинники, що впливають на розвиток військової сили.

Латентна сила грунтується на багатстві країни і чисель(

ності населення. Великим державам для ведення війни

необхідні гроші, технології і персонал; латентна сила —

це той потенціал, який країна може задіяти проти су(

перника. Проте не варто ігнорувати той факт, що зреш(

тою сила держави асоціюється з військовими можли(

востями. Тому роль військових технологій та стратегії

як чинників, що визначають силу і потенціал держав, у

неореалістів залишається центральною, але одночасно

вживаються додаткові інструменти її набуття: зростан(

ня чисельності населення і частки у світовому госпо(

дарстві. Та все ж реакцією держави на тиск міжнарод(

ної анархії буде нарощування саме військової сили і

наступальної зброї [14, p. 221]. З іншого боку, із неоре(

алістської концепції зникає така ознака сили, як "вплив

на уми і серця", згадувані Г. Моргентау.

У межах неореалізму щодо використання сили існу(

ють дві течії: захисний реалізм (defensive realism)

К. Уолца та агресивній реалізм (offensive realism)

Дж. Міршаймера. Агресивний реалізм передбачає, що

нарощування сили вигідне завжди [15, p. 78], а тому ра(

ціональна держава теж завжди буде вдаватися до цьо(

го. Максимально можлива сила для забезпечення геге(

монії необхідна не сама по собі, а як найкраща гарантія

виживання держави. Точка зору К. Уолца (defensive

realism) передбачає, що держава зважує ризики мож(

ливого нарощування сили і потенційну вигоду, а потім

здійснює вибір; це пов'язано з тим, що різке нарощу(

вання сили може не забезпечити гегемонію, а викличе

негативну і руйнівну для держави реакцію системи, що

є ризиком для держави, а тому раціональний актор

міжнародних відносин зважиться на нього тільки тоді,

коли конфлікт вірогідний; якщо ж вірогідність низька,

держава не провокуватиме потенційного суперника. Це

означає, що згідно з захисним реалізмом держава реа(

гує не на існування дилеми безпеки, тобто, можливість

конфлікту (яка існує завжди), а на його вірогідність (на

інтенсивність дилеми безпеки [14, p. 224].

Центральною категорією у неореалістів є не сила, а

безпека і прагнення до неї, яка, за К. Уолцом, є кінце(

вою метою держави. Для досягнення власної безпеки

ревізіоністські держави (revisionist states) нарощують

силу, а держави(статус(кво (status quo states) зберіга(

ють її співвідношення. Джерело вибору, згідно з тео(

рією неореалізму, слід шукати не у внутрішніх власти(

востях і характеристиках держави, а в сформованому

на міжнародній арені становищі. У неореалізмі концеп(

ція дилеми зберігається майже незмінною, а саме:

кількість безпеки у світі. Зазвичай зростання безпеки

одного актора спричиняє її зменшення в іншого [12, p.

620]. Проте перетворення "сили" з мети держави в

інструмент, поява нової категорії безпеки не могли не

вплинути на аналіз поведінки держави в умовах дилеми

безпеки. Варто окремо наголосити, що неореалізм у всіх

його проявах відносно мало враховує економічну

вартість нарощування військової сили, оскільки досяг(

нення військової мети завжди є головним пріоритетом,

а тому економічні витрати доводиться сприймати, як

належне. Навіть у межах захисного неореалізму, якщо

нарощування військової могутності не викличе гонку

озброєнь, вважається, що держава до нього вдасться

[16, p. 446]. Основна відмінність у методі неореалізму

від реалізму Г. Моргентау полягає у впливові умов, що

склалися у світі, на дії акторів міжнародних відносин —

держав і лідерів держав.

Неореалістський метод передбачає, що для вивчен(

ня міжнародної політики необхідно додати третій рівень

аналізу — рівень міжнародної системи. Згідно з К. Уол(

цом, причини змін у системі міжнародних відносин

(зміни кількості великих держав) лише частково зале(

жить від поведінки держав; певна кількість причин пе(

ребуває на рівні структури. А це означає, що аналіз лише

на рівні держав обов'язково спричинить хибні резуль(

тати. І навпаки — методика, яка поєднує аналіз на рівні

держав та аналіз на рівні системи, буде експлікативни(

мою як щодо змін, так і щодо відтворюючих тенденцій

світової політики.

Структурні реалісти ігнорують також культурні від(

мінності між державами, відмінності між режимами,

оскільки міжнародна система створює однакові стиму(

ли й обмеження для всіх великих держав; режим мало

впливає, на думку структурних реалістів, на поведінку

держави щодо інших держав. Для цього напряму ана(

лізу не важливо, хто здійснює зовнішню політику дер(

жави. Держава розглядається ніби чорний ящик, який

характеризується лише кількістю сили.

Класики реалізму вважали, що політична сфера не

може розглядатися окремо від інших сфер суспільного

життя. Зокрема Р. Арон вважав, що на міжнародне жит(

тя впливає безліч чинників, а тому не можна розрізнити

навіть внутрішні і зовнішні з них [17, p. 210]. Неореалізм

завдяки виокремленню політики в автономну галузь зміг

створити те, до чого прагнув реалізм — робочу теорію,

що дала змогу аналізувати міжнародну систему в ціло(

му. Лише у межах неореалізму реалістський напрям на(

був ознак формування системного підходу. Отже, в ос(

нові вивчення міжнародних відносин для неореалістів

перебуває структура. Концепція структури заснована на

передбачуваному факті, що одні й ті ж елементи дер(

жави, що перебувають у різних союзах, "скомбіновані

у різних поєднаннях" [18, p. 29], взаємодіють по(різно(

му, а взаємодія спричиняє різні результати. Будь(яка

міжнародна структура характеризується анархією як

керуючим принципом (ordering principle) і розподілом

сил та можливостей між її елементами (державами).

Однією із основних характеристик розподілу сил у сис(

темі К. Уолц пропонує вважати кількість великих дер(

жав. Великі держави відрізняються від решти елементів

системи значно більшою кількістю сили, якою вони во(

лодіють [18, p. 30].

Основні положення реалістів зводяться до того, що

національний інтерес — це універсальна, об'єктивна

категорія, під якою розуміють інтереси класів і соціаль(

них груп, еліти і широких верств населення, що збіга(

ються в національних державах; це — довготермінові
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стандарти, за якими можна оцінювати ефективність

політичних рішень і дій; усвідомлення і відображення в

діяльності національних лідерів корінних потреб націо(

нальної держави [7, с.14]. На думку А. Поручника, пред(

ставникам політичного реалізму вдалося сформулюва(

ти та вибудувати ієрархічну структуру інтересів, які від(

повідають рівню національних, а саме: безпека, посту(

пальний економічний розвиток та базовий нормативний

порядок суспільства. Політичний реалізм довів ілю(

зорність спроб побудувати міжнародний порядок вихо(

дячи лише з універсальних цінностей і спільних інтересів

держав, а основні положення його теорії (про міжна(

родну політику як боротьбу за владу, ро розбіжність

національних інтересів держав, конфліктність міжна(

родного середовища тощо) є актуальними і сьогодні [7,

с. 15].

Теорії нео(марксизму, постколоніалізму, постмо(

дернізму, постпозитивізму, неореалізму, постструктура(

лізму, попри їхні відмінності, підкреслюють роль ідеї,

переконань, дискурсів у структуруваних реаліях. Пост(

структуралізм зокрема спрямований на деконструкцію

традиційних понять в міжнародних відносинах, які були

прийняті на віру. Сила є одним з цих понять. С. Льюкс

опублікував свою головну працю "Сила: радикальний

погляд" в 1974 р. [19], в якій він пропонує три аспекти

влади.

Перший вимір сили був представлений в статті Р. Да(

ля в 1957 р., чиє визначення сили в цілому цитується в

багатьох роботах з міжнародних відносин: "А має вла(

ду над Б в тій мірі, що він може змусити Б щось зроби(

ти, що Б інакше ніколи б не могло зробити" [20]. Це ви(

значає силу як владу над результатами (впливу), а не

владу над ресурсами (можливостями), причому з ос(

таннім типом влади пов'язані основні дослідження.

Р. Даль пропонує як альтернативне визначення

Дж. Френча, який писав, що "влада А над Б дорівнює

максимальної сили, яку А може направити на Б мінус

максимальна сила опору, яку Б може мобілізувати на

противагу" [21], що є сумісними з поняттями влади над

ресурсами (можливостями). У кожному разі, згідно з

С. Льюксом, це вимірювання потужності фокусується на

конкретній поведінці, що діє разом з прямою силою, які

актори мають у процесах прийняття рішень. Вплив і мож(

ливості можуть бути пов'язані і навіть еквівалентні в цьо(

му контексті.

Другий вимір був представлений в статті П. Бахраха

і М. Бараца в 1962 р. Цей другий вимір складається з

інституційних структур та норм та розширює визначен(

ня сили, запропоноване Р. Далем. Вони заявляють, що

"сила також застосовується, коли А присвячує свої сили

на створення або зміцнення соціальних і політичних

цінностей і інституційних практик, які обмежують сфе(

ру політичного процесу громадського обговорення

тільки тих питань, які порівняно нешкідливі для А" [22].

Вони стверджують, що інституціональні структури і пра(

вила гри встановлюються таким чином, щоб захистити

корпоративні інтереси. Проблема в застосуванні цього

підходу для міжнародних відносин полягає в тому, що

багато інституціональних структур мають менше фор(

мальностей, ніж у внутрішній політиці (наприклад відно(

сини великих держав у вигляді G7 або G20). Що сто(

сується міжнародних організацій, з кодифікованими

правилами, прив'язаними до кількості контрольованих

голосів, потужність країн може бути виміряна шляхом

їх кількісного, ефективного права голосу, але незрозу(

міло, як систематично може бути проведена оцінка

кількості не ефективних голосів.

С. Льюкс додає третій вимір сили на вищевказа(

них двох вимірах. У його визначенні "[А] здійснює вла(

ду над [B] шляхом впливу та формування або визна(

чення її бажань через контроль думок засобами масо(

вої інформації та процесами соціалізації," [19]. Мані(

пулятивний консенсус може позбавити верстви насе(

лення від розуміння своїх справжніх інтересів, а тому

від використання своєї сили. Його аналіз не обмежуєть(

ся тоталітарними державами: це також відноситься до

так званих західних демократій. Проблема в тому, як

об'єктивно визначити справжні інтереси людей. Щодо

питання про національну силу, його аналіз основуєть(

ся на ідеологічних чинниках, таких, як національна

згуртованість, спільність мети тощо. З погляду вимі(

рювання, це призводить до цікавих питань про те, як

сила країн сприймається представниками різних про(

фесій (наприклад, військові проти економістів) у різних

країнах, і в якій мірі різні елементи влади корелюють з

цими різними уявленнями. В певній мірі, його трисек(

ція влади нагадує трисекцію в теорії міжнародних

відносин. З'являється перший вимір, на якому фоку(

суються реалісти, другий вимір не залишився без ува(

ги у лібералів, і третій вимір залишається за конструк(

тивістами.

Структурний реалізм або неореалізм, що запрова(

див системний підхід у дослідженні характеру міжна(

родних відносин, визначав національний інтерес як основ(

ний мотив поведінки держав, прагнення держав до на(

рощування влади. Водночас він визнавав, що міжнарод(

на економічна система включає не тільки сферу виключ(

но міждержавної взаємодії, але й підпорядковується

впливу глобальної системи, визначальними рисами якої

є стрімке розширення й ускладнення взаємозв'язків і

взаємозалежностей національних економік, посилення

нерівномірності соціально(економічного розвитку

країн, швидке нарощування доцентрових силових ліній

у розвитку світового господарства, зростання відкри(

тості національних економік, посилення впливу ТНК на

світові економічні процеси, усуспільнення характеру

праці та виробництва у глобальному масштаб тощо [7,

c. 18].

Неореалізм як теорія лише у загальних рисах пояс(

нює поведінку держави в умовах дилеми безпеки. На

думку багатьох, для опису і пояснення поведінки дер(

жави, яка має власні інтереси, необхідні додаткові при(

пущення. К.Н. Вальц також у наступних статтях неодно(

разово висловлювався проти розширення чинників, які

беруться до уваги. Посткласичний реалізм випереджає

на крок реалізм щодо розгляду категорії сили. Він додає

економічний чинник як рівноправну з військовою скла(

дову сили. Неореалізм аргументує це тим, що надмірне

розширення сфери застосування теорії руйнує цю тео(

рію, її цілісність і, зрештою, робить аналіз з її допомо(

гою неможливим. Виходячи з такої статичності неореаліз(

му, С. Брукс запропонував виокремити накопичену "над(

будову" неореалізму в окремий теоретичний підхід —

посткласичний реалізм. У програмній статті С. Брукс
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виокремив основні відмінності посткласичного реаліз(

му від неореалізму, сформулювавши його основні прин(

ципи [16].

Перший наслідок із еволюції категорії сили у пост(

класичному реалізмі — розширене розуміння балансу(

ючої поведінки акторів міжнародних відносин. Виходя(

чи з того, що посткласичний реалізм розглядає еко(

номічні можливості держави не як чинник формування

сили, а як її складову, логічно випливає, що економіч(

ний важіль, як і застосування та загроза військової сили,

використовується державою для забезпечення власної

мети. Тоді справедливий і зворотний зв'язок: при виз(

наченні співвідношення сил (балансування сил) між дер(

жавами враховуються не лише військові можливості, але

й економічні. Тоді вірогідність конфліктів між держа(

вами може значно коливатися залежно від економічних

показників, навіть якщо розподіл між ними військових

можливостей змінюється незначно.

У підсумку врахування економічної складової при

балансуванні зумовлює те, що дилема безпеки зазви(

чай сприймається менш інтенсивною, ніж це передба(

чає неореалізм [16, p. 458]. Як уже зазначалося, коли

ризики для військової безпеки значні, раціональний ак(

тор переважно пожертвує власним майбутнім заради

забезпечення власного виживання саме зараз. Але з

появою в аналізі економічної складової сили можна

припустити, що у випадках, коли військова загроза не(

значна, то й економіка також береться до уваги. Тому,

згідно з посткласичним реалізмом, все частіше довго(

строкові інтереси держави (зазвичай вони тісно пов'язані

з економічними перспективами) не підкорені вимогам

негайного забезпечення військової готовності (безпе(

ки) [16, p. 458]. Таким чином, трансформація основних

категорій реалізму рухається у двох напрямах: підви(

щення загальної системності і деталізації чинників, на

які опирається аналіз. Зокрема еволюція категорій кла(

сичного реалізму в неореалізмі дала змогу врахувати у

реалістському аналізі багато чинників, які початково

враховував лібералізм, наприклад, економічну складо(

ву. З іншого боку, зростання кількості чинників, що

впливають на поведінку держави у посткласичному

реалізмі, дещо суперечить принципу системності, вик(

ладеному К.Н. Вальцом.

Спрощений виклад деяких відмінностей між реаліз(

мом і лібералізмом у ставленні до питання про націо(

нальну владу може бути зведений до такого: реалісти

вважають за краще думати про відносну владу, визна(

чаючи її в термінах ресурсів (можливостей), і насампе(

ред підкреслюючи військову силу; ліберали вважають

за краще думати про абсолютну владу, визначаючи її у

вигляді результатів (впливу), особливо підкреслюючи

економічну вигоду. Психологічно з'являється питання у

вигляді песимізму проти оптимізму, де песимісти висту(

пають в якості реаліста, а оптимісти видають себе за

лібералів.

У 1990 р. Е. Луттвак опублікував статтю "Від геопо(

літики до геоекономіки: Логіка конфлікту, граматика

торгівлі". У статті він стверджував, що важливість вій(

ськової сили зменшується з кінця холодної війни. У ре(

зультаті держави зосередяться на економічних пріори(

тетах, змістивши суперництво в економічну сфері. З тих

пір стратегії держав менше спираються на військову

зброю геополітики, а більше на геоекономічну, так зва(

ну комерційну зброю: обмеження імпорту, субсидуван(

ня експорту, фінансування технологічних проектів,

підтримка освіти, налагодження інфраструктури, і т.д.

Іншими словами, хоча й не роблячи на цьому акценту,

Е. Луттвак виправдовував протекціоністську політику,

надаючи їй статусу реалізатора геоекономічної потуж(

ності. У 1993 р. ним була опублікована праця "Амери(

канська мрія під загрозою: як не дати Сполученим Шта(

там стати країною Третього Світу і як виграти геоеко(

номічну боротьбу для промислової переваги" [23]. Сама

назва книги відображає опасіння США, що були спри(

чинені зростанням Японії у 1980 р. Кінцева мета геоеко(

номіки Е. Луттвака полягає в максимізації повноцінної

зайнятості, яка є результатом так званої промислової

переваги, що, в свою чергу, спирається на рішучу тех(

нологічну перевагу [24]. Для цього США потребують

більше внутрішнього капіталу для приватних та держав(

них інвестицій, а також стимулювання НДДКР та акцен(

ту на освіті. Якщо екстраполювати висновки Е. Луттва(

ка на сьогодення, то зроблені ним акценти на іннова(

ціях, освіті, економічному лідерству в промисловості та

максимальній зайнятості — ключові тези політики еко(

номічного націоналізму у версії Д. Трампа.

Подібним до підходу Е. Луттвака виглядає підхід

Е. Телліс для вимірювання національної могутності,

згідно з яким національна влада, в кінцевому рахунку,

є продуктом взаємодії двох компонентів — здатності

країни домінувати у циклах економічних інновацій в да(

ний період часу, а після цього, користуючись плодами

такого панування, здійснити ефективні військові мож(

ливості, які, у свою чергу, зміцнять існуючі економічні

переваги при дотриманні стабільного політичного по(

рядку [25]. Як зазначав Р. Гілпін, держави завжди зна(

ходились в пошуку передових технологій в сучасній

історії. Такий підхід робить його подібним до тракту(

вання терміну "геоекономіка" Е. Луттваком, в якому

підкреслювався акцент на використанні технології

виключно заради економіки. Згідно з переконаннями

Р. Гілпіна, єдина різниця між лібералами та націоналі(

стами полягає в тому, що ліберали зосереджуються на

абсолютних доходах, а націоналісти на відносних до(

ходах. У зв'язку з цим, використання інструментів інно(

ваційного неопротекціонізму, на нашу думку, може при(

мирити антагоністичні суперечності лібералізму й про(

текціонізму, адже експансіоністський потенціал інно(

вацій можливо розвинути лише при ліберальних ринках

та за умови протекціоністського стимулювання високо(

технологічних галузей й підтримки НДДКР.

Р. Кеохан і Дж. Най [26] економічну силу та еко(

номічні інтереси ідентифікували через призму політики

Перетворення енергії

можливості    вплив

Рис. 1. Складові економічної сили
як реалізатори економічних інтересів

Джерело: [26].



Інвестиції: практика та досвід № 5/201818

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

економічної взаємозалежності між країнами. Взаємо(

залежність охарактеризована ними як можливість

спільного виграшу і спільних втрат. Вони розрізняють

енергетичний потенціал щодо ресурсів (можливостей)

та ефективної влади з точки зору результатів (впливу).

Здатність до відстоювання своїх інтересів шляхом

вміння ведення переговорів автори зводили до поняття

"здатність перетворення енергії". В такий спосіб здат(

ність країн відстоювати свої протекціоністські інтенції

повністю вмонтована в дану концепцію. Схематично

Р. Кеохан і Дж. Най відтворили відповідь на питання про

те, чому можливості та вплив ідеально не співвідносять(

ся один з одним (див. рис. 1).

В економічній сфері, особливо в умовах асимет(

ричної взаємозалежності, в яких одна сторона більше

залежить від іншої, здатність країни до здійснення

впливу і контролю над ситуацією залежить від ступе(

ня її чутливості та вразливості. Чутливість країн без(

посередньо відноситься до економічних ефектів, як

у випадку торгового ембарго на певний товар чи си(

ровину, в той час як вразливість країни базується на

довгострокових можливостях і ресурсах, які потрібні

для країни, щоб усунути такі недоліки. З цього вип(

ливає, що чим менш вразливою є країна, тим більшим

є її потенціал до впровадження нових форм протекц(

іонізму.

ВИСНОВКИ
Роздвоєння форм реалізації єдиного цілого націо(

нального економічного інтересу на протилежності тре(

ба здійснювати так, щоб не втрачалася сама єдність

соціально(економічної форми, і саме політика неопро(

текціонізму стає тим інструментом самоідентифікації в

умовах ліберального світопорядку, якого так потребує

держава зразка ХХІ ст. Крім того, розвиток процесів

регіоналізації, модифікація існуючих інтеграційних

ініціатив як відповідь на виклики зростаючої конкуренції

на тлі усвідомлення ризиків реалізації дезінтеграційних

сценаріїв особливо активізувались у ХХІ столітті, під(

кресливши динамічність змін як іманентну рису сучас(

ності.

У світі, поділеному на певну кількість незалежних

країн, політика сама по собі завжди є національною.

Вона є національною не тільки тому, що проводиться

незалежно від інших політик інших країн, але й тому,

що національна політика різних країн (деяких або

всіх) координується і гармонізується одна з одною.

Це може здаватися очевидним, але важливо це розу(

міти тому, що навіть політика, яка є результатом

міжнародної угоди, є національною політикою. З цих

позицій "інтернаціональною" політикою може бути

названа комбінація скоординованих національних

політик, цілі яких поєднані в щось, як передбачаєть(

ся, гармонізоване та узгоджене. Таким чином, ми

можемо описати індивідуальну національну політику,

в межах якої можуть здійснюватись спроби застосу(

вання протекціоністських заходів, у рамках міжнарод(

ної торгівлі як "інтервенціоналізм". Різниця між нею

та повністю вичищеному від будь яких нашарувань

міжнародної політики націоналізмом полягає в тому,

що в ньому країна відділяє себе від міжнародних

відносин задля реалізації виключно національних

інтересів. І знову ж таки, за сучасних реалій це вигля(

дає неперспективним.

Будь(яка політика є національною політикою, але

вона може бути мотивована націоналістичною концеп(

цією національних інтересів чи, навпаки, міжнародною

концепцією. Уряд може вдаватися до політики автаркії

чи ізоляції, чи протекціонізму, чи до політики національ(

ної кооперації або навіть вільної торгівлі, якщо це доз(

воляє економічний потенціал країни. Наголосимо: вільна

торгівля з урахуванням національних інтересів тим

більше є вираженням економічного націоналізму, хоча

цей висновок багатьма може бути сприйнятий як конт(

роверсійний.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Круїзний туризм є універсальним видом туризму,

який поєднує у собі практично всі його форми, а та(

кож об'єднує різні види сервісу та організації дозвіл(

ля (у т.ч. готельне обслуговування, ресторанний

бізнес, екскурсійну діяльність). Як і наземний туризм,

круїзний поділяється на в'їзний та виїзний, кожний із
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THE MAIN TRENDS OF WORLD CRUISE MARKET DEVELOPMENT

У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку світового круїзного ринку. Аналізується
стрімкий розвиток круїзного туризму в світі в останні десятиліття. Впродовж останніх десятиліть
ринок морських круїзів демонстрував значне збільшення і стабільний приріст. На світовому
круїзному ринку спостерігається дуже висока концентрація флоту в руках небагатьох круїзних
компаній, які контролюють майже 85% ринку круїзних послуг. Світовий ринок індустрії морсь�
ких круїзів ділять 20 спеціалізованих компаній, які, у свою чергу, належать до 4 великих груп.
Розвиток круїзного туризму має синергетичний ефект для розвитку місцевої економіки:
збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів; створення нових робочих місць у сферах, за�
діяних для обслуговування круїзного судноплавства; рекламування туристичних можливостей
регіону (країни в цілому); розширення можливостей для міжнародного співробітництва; залу�
чення інвестицій у розвиток транспортної та туристичної інфраструктури тощо.

The article considers modern tendencies of development of the world cruise market. The rapid
development of cruise tourism in the world in recent decades has been analyzed. Over the past
decades, the market for sea cruises has shown a significant expanse and a steady increase. On the
world cruise market, there is a very high concentration of fleet in the hands of a few cruise companies,
which control almost 85% of the cruise market. The world market for maritime cruises industry is
divided between 20 specialized companies, which in turn, belong to 4 large groups. The development
of cruise tourism has a synergistic effect for the development of the local economy: increasing
revenues to the budgets of all levels; creating new jobs in the areas involved in cruise shipping
services; advertising of tourism opportunities of the region (country as a whole); expanding
opportunities for international cooperation; attraction of investments in the development of transport
and tourist infrastructure, etc.
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яких передбачає наявність та використання різних

об'єктів туристичної, портової та міської інфраструк(

тури.

Упродовж останніх 20 років щорічний приріст вар(

тості круїзної індустрії у світі складає (в середньому)

7,4%. Кількість круїзних туристів щорічно збільшується

на 1 млн осіб [9].
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За даними досліджень TripBarometer (найбільшим

у світі опитуванням подорожуючих та власників готелів,

у рамках якого аналізуються відповіді понад 44 тис. рес(

пондентів з різних країн) кожний п'ятий подорожуючий

повідомив про те, що хоче вперше вирушити в круїз у

2016 р. [15].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням специфіки круїзного туризму та його місця

в міжнародному туризмі, географії круїзних маршрутів

займалися Александрова А.Ю., Біржаков М.Б., Долма(

тов Г.М., Надточій В.Г. Стан та перспективи розвитку круї(

зного туризму в світі та Україні вивчали Данчик М.М.,

Кізілова Є.Ю., Тіщенко Є.А., Зацепіна Н.О., Дем'янченко

А.Г., Соловйов А.А., О.В. Тищенко, А.О. Филипенко, Ан(

тоненко І.Я., Мельник І.Л. та ін.

ЦІЛІ СТАТТІ
Круїзний туризм поділяється на морські круїзи — заз(

вичай подорожі замкненим колом із радіальними поїздка(

ми з портів до внутрішніх районів країн; та річкові круїзи

— подорожі водним транспортом внутрішніми водними

артеріями (річками, озерами, каналами) [1, с. 296].

Організацією морських і річкових подорожей та

круїзів займаються спеціалізовані туристичні компанії й

бюро, більшість із яких створюється при пароплавствах

або комерційних судноплавних компаніях.

У 2012 р. була створена Міжнародна асоціація круїз(

них ліній (КЛІА) — організація міжнародного рівня, що

об'єднує та представляє інтереси компаній, турагентств

та асоціацій, задіяних у глобальному круїзному секторі.

Впродовж останніх десятиліть ринок морських

круїзів демонстрував значне збільшення і стабільний

приріст. На світовому круїзному ринку спостерігається

дуже висока концентрація флоту в руках небагатьох круї(

зних компаній, які контролюють майже 85% ринку круї(

зних послуг. Їх представництва розташовані у всіх краї(

нах світу [3]. Розглянемо основні показники та сучасні

тенденції розвитку світового ринку круїзів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Найбільш поширений вид водних подорожей — круї(

зи. Поняття круїз охоплює організацію морських і річко(

вих подорожей з відвіданням портових міст декількох

країн. Ідея морських подорожей системою круїзу нале(

жить американцю Бобу Дікенсону, співробітнику компанії

Ford Motors. Ним у 50(ті роки ХХ ст. була розроблена

концепція круїзного відпочинку, яка передбачала потуж(

ну індустрію розваг на теплоході.

Цивілізований ринок морських круїзів виник після

1960 р., коли бурхливий розвиток авіаційних транскон(

тинентальних рейсів почав тіснити традиційні морські по(

дорожі й було необхідно шукати нові форми даних пе(

ревезень [4].

Круїзні судна сертифікуються за 6 категоріями (зірка(

ми). До вищої, шостої, належать судна категорії супер(

люкс. Круїзний ринок можна умовно поділити на два сег(

менти, що паралельно розвиваються: масовий (мегалай(

нери, довжиною понад 300 м і пасажиромісткістю до

2,000 осіб і більше) та нішовий (індивідуальний туризм

на суднах невеликого розміру, пасажиромісткістю до 500

осіб). Для обох сегментів ринку характерна висока ди(

ференціація продукту, що надається: для масового сег(

менту — на борту судна; для нішового сегменту — на

березі, під час відвідування круїзних портів [9].

Сукупний прибуток від круїзної індустрії у 2015 р.

склав 39,6 млрд дол. США. Кожний круїзний пасажир

витрачає в середньому до 1,700 дол. США, найбільшу

частку з яких складає вартість квитка. Очікується, що у

2018 р. чисельність круїзних пасажирів досягне 24 млн

осіб. Проте 70% круїзних пасажирів здійснили подорож

впродовж останніх 10 років і лише 40% — останніх 5

років. Такі дані свідчать про зменшення купівельної спро(

можності населення. За даними КЛІА, щорічний дохід

круїзного пасажира становить близько 114 тис. дол.

США.

Круїзи поєднують морський та береговий відпочинок,

у т.ч. екскурсії. Пасажири морських круїзних суден не ко(

ристуються послугами готелів і ресторанів та вважають(

ся екскурсантами з особливим імміграційним паспортним

режимом. У більшості випадків для країн транзиту, де па(

сажири виходять на берег, віза не вимагається, однак

строк їх перебування, як правило, не перевищує 72 годи(

ни.

Залежно від програм берегового відпочинку прийня(

то розрізняти дві системи організації круїзів: європейсь(

ку та американську. Європейська система передбачає по(

дорожі морем із заходом у різні порти з наданням у них

екскурсійної програми. Практикуються навіть одно( та

дводенні поїздки до інших міст. Така система круїзних

поїздок охоплює нині до 60% всіх круїзів.

Разом з тим, набуває популярності американська си(

стема, основною метою якої є надання можливості паса(

жирам, що знаходяться у круїзі, відпочивати на пляжах у

пунктах заходу судна.

Всі круїзи пропонують гнучкі ціни, знижки для ту(

ристів (поза сезоном, завчасне бронювання подорожі, по(

вторне звернення тощо). Основними факторами, які впли(

вають на ціну, є тривалість круїзу, сезон, розміщення та

розмір каюти, оснащення корабля, відпочинкові програ(

ми. На багатьох кораблях співвідношення клієнтів та об(

слуговуючого персоналу становить 1:2 [2].

Слід враховувати, що круїзні кораблі мають найвищі

оперативні видатки в індустрії туризму. Щоб покрити вит(

рати, кораблі мають мати завантаження не менше 80—

90%, авіалінії — 60—65%, готелі 50—60%. Тому круїзні

послуги залишаються одними з найдорожчих у сфері ту(

ристичного обслуговування.

Річкові подорожі завдяки наявності берегового об(

зору більш інформативні, до того ж є можливість знач(

ної кількості стоянок. Річкові круїзи виникли набагато ра(

ніше за морські, завдяки їх відносно легшому освоєнню.

Перші річкові екскурсії на човнах Темзою (Англія) були

організовані ще Томасом Куком ще у 1843 р. Майже у

той самий час у Північній Америці компанія Аmеrісаn

Ехрrеss розпочинає регулярні екскурсії Міссісіпі на коліс(

ному пароплаві Міssіsіppi.

Рівень доходів споживачів круїзних послуг обумов(

лює їх розподіл на сегменти, що можуть дозволити собі

круїзну послугу біснес(, середнього та економ(класу. У

середньому споживачі круїзної послуги бізнес(, серед(

нього та економ(класу щодня впродовж подорожі ви(

трачають близько 500, 300 і 100 дол. США відповідно [14,

с. 43].

Річкові круїзи є найбільш популярними у країнах, які

мають потужні річкові та озерні системи, а також систе(

ми каналів (США, Канада — Великі озера (загальна про(

тяжність траси по річках, озерах і каналах — понад 40 тис.

км). Подібні круїзи здійснюються Нілом, Рейном, Дунаєм.

Нині річкові круїзи організовуються також Ладозьким

озером, басейнами Волги, Дніпра, Лени, Обі, Янцзи, ка(
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налами та річками Франції та Швеції. В Україні популяр(

ними є круїзи Дунаєм та Дніпром із заходом у Чорне море.

Список найбільших у світі річкових круїзних ліній

включає в себе такі: A(ROSA, AmaWaterways, Avalon

Waterways, CroisiEurope, Emerald, Scenic, Tauck, Uniworld

Boutique River Cruise Collection, Viking Cruises [20].

Сучасні тенденції свідчать про значну популярність

поромних круїзів як різновид морських круїзів. Причина

полягає в основному у їх короткій тривалості та економ(

ічності [16, с. 17].

Широко розвиненим є поромне сполучення у Бал(

тійському басейні між Фінляндією, Швецією, Німеччи(

ною, країнами Балтійського регіону. Незамерзаючий вод(

ний простір Балтійського моря (замерзають лише

Фінська й Ботнічна затоки) дозволяє організувати по(

стійне поромне сполучення упродовж усього року. Ак(

тивні паромні перевезення здійснюються на лініях

Гельсінкі й Турку (Фінляндія) — Стокгольм (Швеція) —

Травемюнде, Росток (Німеччина). Саме на цих напрям(

ках має місце стійкий пасажиропотік із платоспромож(

ним попитом [2, с. 67].

Найбільш популярними є естонська судноплавна ком(

панія Tallink Silja Oy, котра нині є найбільшим паромним

оператором Балтики, та її конкурент — поромний опе(

ратор Viking Line.

Штаб(квартира компанії Tallink розташована в Тал(

лінні. В 2006 р. компанія придбала фінську судноплавну

компанію Silja Line, що була головним конкурентом

Tallink. Потім Tallink і Silja Line об'єдналися в одну дочір(

ню компанію Tallink Silja Oy, котра працює на території

Фінляндії. В Естонії вона оперує під назвою материнсь(

кої компанії AS Tallink Grupp. Пасажирам компанії про(

понується доступ до всіх регіонів Балтійського моря.

Цілий рік маршрути компанії з'єднують Латвію, Фінлян(

дію, Швецію, Естонію, Данію та Аландські острови.

Viking Line (Viking Line Abp) — фінський судноплав(

ний концерн, що здійснює пасажирські та вантажні пе(

ревезення Балтикою. Він зареєстрований на Аландських

островах з головним офісом в Марієгамні, котрий також

є портом приписки більшості поромів компанії.

Компанія була заснована в 1959 р. Філософія Viking

Line полягає у наданні можливостей доступних морських

подорожей всім категоріям пасажирів.

За даними КЛІА, в 2014 р. попит на річкові, морські

та океанські круїзи досяг 22,04 млн (у перерахунку на

пасажирів). Частка круїзної індустрії у світовій економіці

(в грошовому виразі) досягла 119,9 млрд дол.

Топ(десять країн світу (що представляють всі

найбільші регіони планети) забезпечила круїзним ком(

паніям 19,2 млн пасажирів, на яких припадає 88% всьо(

го круїзного потоку.

За обсягом пасажиропотоку лідирують США. На них

припадає більше половини (51%) сучасної кількості круї(

зних туристів — 11,21 млн осіб [11].

США зробили ставку на створення якісного та не(

дорогого масового круїзного продукту. Американський

ринок круїзної індустрії створив виключно привабливий

та доступний сервіс для жителів Америки, Європи та

Азії.

Друге місце ділять між собою Німеччина та Вели(

кобританія: 15% або 3,38 млн пасажирів. Замикають

трійку лідерів Австралія, Італія та Канада. На кожну з

цих країн припадає 800 тис. туристів (12%). Далі йдуть

Китай, Франція, Іспанія та Норвегія, котрі разом забез(

печують ще 2 млн клієнтів (або 10% від світового по(

казника).

З 1,4 млн туристів, що вийшли в море з азійських

країн в 2014 р., половина припадає на Китай. Таким чи(

ном, за рахунок Китаю глобальний турпотік було забез(

печено ще 480 тис. круїзних подорожуючих [8].

У 2016 р. у круїзи по всьому світу мало вирушити не

менше 24 млн пасажирів, планувалося запустити 27 но(

вих океанських та річкових суден.

Якщо на початку 80(х рр. минулого століття круїзний

ринок нараховував близько 1,5 млн пасажирів, то вже у

2006 р. це було 15 млн чол., а в 2016 р. показник, згідно

прогнозам, мав вирости на 60%.

Стабільний попит на круїзний продукт обумовлює й

будівництво суден: сума заявлених на 2015 р. інвестицій

на створення нових океанських лайнерів перевищувала

6,5 млрд дол. У 2015 р. витрати круїзної індустрії стано(

вили майже 120 млрд дол., підтримуючи зайнятість май(

же 1 млн осіб [7].

Експерти КЛІА виділили 13 основних трендів розвит(

ку круїзної індустрії на найближчі роки [21]. Серед них

— зростання популярності річкових круїзів. У 2016 р., як

очікувалося, на круїзні маршрути учасників КЛІА, флот

яких у сукупності нараховує 170 суден, мало вийти 18

нових річкових суден. Також продовжиться зростання

круїзного флоту: у 2016 р. кількість круїзних суден по(

винна була збільшитись на 27 одиниць.

Продовжуватиметься круїзний бум в азійському рег(

іоні, де ще 5 років тому ринок був практично нерозвине(

ний. Нині Азія є найбільш швидкозростаючим регіоном у

круїзній індустрії. Між 2012—2014 рр. обсяг пасажирсь(

ких перевезень тут подвоївся — до 1,4 млн чол. Трішки

нижчі темпи зростання демонструє Австралія, але й тут

за 10 років круїзний ринок виріс майже в 10 разів.

Стабільність продажів круїзного ринку буде стиму(

лювати й зростання кількості компаній та турагентів, що

продають цей продукт. На 2015 р. вже понад 30 тис. ту(

ристичних компаній є членами КЛІА, а ще 6 років тому

учасників цього ринку було у два рази менше.

Щодо трендів у пріоритетах споживачів, то продов(

жить зростати прагнення туристів до розкоші, все більшої

популярності набуватиме такий сервіс, як послуги консь(

єржа та персонального дворецького, гурман(круїзи та

тури на яхтах. Оскільки круїзи привертають увагу пла(

тоспроможних пасажирів, то все більше брендів захочуть

відкрити на борту лайнерів свої магазини. Також круїзні

компанії запускають все більшу кількість послуг та роз(

ваг, націлених на сімейну аудиторію.

За оцінкою КЛІА, в 2016 р. на маршрутах зросте

кількість ночівель в портах заходу, у пасажирів буде

більше можливостей зануритись в місцеве середовище,

зросте кількість та різноманітність екскурсій. Продовжить

свій розвиток й "мультикультурний" тренд, тобто макси(

мальне представлення національних кухонь, ресторанів,

магазинів, шоу та інших елементів розваг і сервісу на бор(

ту лайнерів [7].

Китай стає другим за величиною джерелом круїзних

пасажирів у світі. В 2014 р. 1,72 млн мешканців внутрішніх

районів Китаю забронювали турподорожі на круїзних

лайнерах, що на 43% більше, ніж у 2013 р. Темпи зрос(

тання виявилися на 20% вищими середнього показника

у Азійсько(Тихоокеанському регіоні (АТР).

У 2016 р. кількість круїзних подорожей Китаєм та за

його межами, що здійснювались через 11 головних портів

країни, становила понад 4,5 млн (на 84% більше в по(

рівнянні з 2015 р.).

На 2015 р. Китай займав восьме місце на світовому

ринку круїзних подорожей. За прогнозами експертів, до
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2020 р. країна стане найбільш динамічним та жвавим круї(

зним ринком в АТР [6].

Цю інформацію підтверджують дані Державного уп(

равління КНР з питань туризму, згідно з якими китайсь(

кий круїзний ринок може стати найбільшим в АТР. На ки(

тайському ринку вже присутні найбільші світові круїзні

компанії, такі як Carnival, Royal Caribbean, Norwegian,

MSC та Genting.

Міцне підгрунтя для розвитку китайського круїзного

ринку було закладене політикою підтримки владою

різних рівнів, особливо в приморських регіонах.

Здійснюється розробка загальнонаціональної програми

розвитку круїзного туризму [5].

Вік сучасних круїзних пасажирів становить 40—50 ро(

ків. У 2000(х рр. цей показник був на рівні 50—60 років,

що свідчить про притік більш молодих споживачів. За про(

гнозами спеціалістів, щорічно вік споживачів круїзних по(

слуг буде знижуватися і до 2020 р. дорівнюватиме 35—

40 рокам [14, с. 40].

Для забезпечення прибуткової роботи круїзних ліній

круїзні компанії консолідують свої ресурси та утворю(

ють холдингові структури. Суттєвими перевагами холдин(

гових структур у круїзному туризмі є оптимізація влас(

них ресурсів при формуванні круїзного продукту,

зміцнення інвестиційного потенціалу, консолідація тру(

дових ресурсів, збільшення контролю за процесами роз(

витку ринку, мобільність у прийнятті тактичних та опера(

тивних рішень. Крім того, у порівнянні з іншими видами

туризму, які мають прив'язку до регіонів і країн, через

мобільність матеріальної бази у круїзному туризмі робота

в межах холдингу відкриває додаткові можливості експ(

луатації суден упродовж усього року в різних регіонах

світу [10].

Згідно з доповіддю "Круїзна Індустрія в 2015 році",

опублікованому авторитетним круїзним виданням Cruise

Industry News, світовий ринок індустрії морських круїзів

ділять 20 спеціалізованих компаній, які, в свою чергу, на(

лежать до 4 великих груп. Очолює список найбільших

круїзних компаній холдинг Carnival Сorporation. Флот

найбільшого з брендів, що входить до нього — Carnival

Cruise Line, налічує понад 20 суден і постійно поповнюєть(

ся новими. За ним йде Royal Caribbean International, а на

третьому місці перебуває компанія Norvegian Cruise Line

(NCL). Всі ці операторські компанії базуються у США.

Четвертий у рейтингу й перший круїзний судновласник

Європи — MSC Cruises. Замикає ТОП(10 провідних круї(

зних компаній світу іспанська Pullmantur.

Компанії, що входять до складу холдингу Carnival,

контролюють 44,8% світового ринку морських круїзів.

Частка шести судноплавних компаній, що йдуть за гру(

пою Royal Caribbean, становить 24,7%. Далі, три компанії

Norvegian Cruise Line займають 8,9% обсягу ринку, а MSC

Cruises має 6,4%. Загальний круїзний флот усіх діючих

операторів нараховував в 2015 р. 300 лайнерів. Для

порівняння, ще у 2000 р. їх сумарна кількість становила

237 судів. А до 2022 р. в єдиний "парк" судів круїзних

компаній світу увійдуть 342 лайнера.

Майже 40% маршрутів круїзних компаній світу при(

падає на Карибський регіон, на другому місці — Серед(

земномор'я (17%), на третьому — Азійсько(Тихооке(

анський регіон (10,4%) [19].

Відповідно до прогнозів до 2022 р. на Carnival

Сorporation припадатиме 42,1% круїзного ринку, а її

флот складатиме 113 суден; на Royal Caribbean Cruises

відповідно — 22,8% та 53 судна; MSC Cruises — 9,9%

та 19 суден; Norvegian Cruise Line — 9% та 27 суден.

Таким чином, ці чотири компанії контролюватимуть

83,8% світового круїзного ринку, а їх загальний флот

складатиме 212 суден (табл. 1).

Компанія Carnival Cruise Lines Inc. (CCL) є засновни(

цею британо(американського концерну Carnival

Corporation & plc, який об'єднує 12 круїзних компаній.

Штаб(квартира найбільшого та найуспішнішого в світі

оператора круїзних лайнерів розташована в Майямі (Фло(

рида, США). Круїзні лайнери компанії називають "кораб(

лями розваг". Характерною для всіх суден Carnival є

форма труби, що нагадує хвостовий плавник кита. Впер(

ше вона з'явилася в 1981 р. при будівництві нового судна

Tropicale. В 2007 р. компанія зробила назви суден одно(

типними, що починаються словом "Carnival".

Друга за величиною круїзна компанія — американо(

норвезьке спільне підприємство Royal Caribbean Cruises

Ltd., яке офіційно зареєстроване в Монровії (Ліберія) та

має штаб(квартиру в Майямі (США). До складу цієї ком(

панії входить 5 дочірніх підприємств: Celebrity Cruises,

Royal Caribbean International, Pullmantur Cruises, Azamara

Club Cruises та CDF Croisiеres de France. Крім того,

підприємству належить 50% акцій TUI Cruises.

Royal Caribbean Cruises Ltd. контролює близько 25%

світового круїзного ринку. Назви 42 лайнерів компанії за(

кінчуються словами "of the Seas", включаючи 6 най(

більших в світі (Harmony of the Seas, Allure of the Seas,

Oasis of the Seas та ін.) [8].

Так найбільший в світі круїзний лайнер Harmony of the

seas вийшов у своє перше плавання 16 травня 2016 р. Лай(

нер побудовано на верфі Сент(Назер у Франції, а його

будівництво коштувало 1 млрд євро. Довжина судна

— 362 м; ширина — 65 м; каютний фонд — 2,747 кают;

водотоннажність 227 тис. т. Судно має 18 палуб (з них

16 — пасажирських). Повне завантаження судна —

6,400 гостей (при двомісному розміщенні — 5,497 гос(

тей). Багатонаціональний екіпаж складається з 2,300 осіб.

На борту працює понад 20 ресторанів, 23 плаваль(

них басейни і парк з понад 10 тис. рослин і 50 деревами.

На кораблі є сім тематичних зон: Центральний парк; СПА

та фітнес; відкрита прогулянкова палуба; розваги та шоу;

королівський променад; басейни та спортмайданчики; ди(

тяча зона [12].

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Norwegian) є

круїзною компанією, що зареєстрована на Бермудських

№ Назва круїзної компанії Кількість 
суден 

Ліжко-місця, 
тис. 

Пасажиро-
місткість,  
тис. місць

Ринкова 
частка, % 

1. Carnival Сorporation  113 273,5 13 404,0 42,1 
2. Royal Caribbean Cruises  53 144,3 7 260,9 22,8 
3. MSC Cruises 19 63,0 3 159,3 9,9 
4. Norvegian Cruise Line  27 59,1 2 878,3 9,0 
Всього: 212 539,9 26 702,5 83,8 

Таблиця 1. Найбільші круїзні компанії світу на 2022 р.

Джерело: складено авторами на основі [18].
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островах, зі штаб(квартирою у невключеній території в

окрузі Майамі(Дейд (Флорида, США). Вона розпочала

свою діяльність у 1966 р. під назвою Norwegian Caribbean

Line. Компанія найбільш відома своєю концепцією

Freestyle Cruising ("Круїзи у вільному стилі"), яка поля(

гає в тому, що відсутній чітко визначений час для прий(

мання їжі та не потрібна певна форма одягу. Це надало

гостям її круїзних лайнерів більше свободи та вибору.

Світовий круїзний флот в 2016 р. становив 315 су(

ден. Прогнозується, що до 2022 р. він нараховуватиме

367 суден із загальною кількістю ліжко(місць 640,5 тис.

(табл. 2).

У світі існує 650 круїзних портів, з яких у Середзем(

ному морі — 158, у Чорному морі — 16 (з них на тери(

торії України — 6, не рахуючи портів басейну Азовсько(

го моря та гирла річки Дунай) [9].

Україна також є морською державою. Але Чорне

море за своїм географічним положенням не є транзит(

ним, отже, для того, щоб виділитися у самостійний на(

прям для масового круїзного туризму не менше 5 портів

повинні мати інфраструктуру, здатну обслуговувати суд(

на довжиною понад 300 м. Нині таку інфраструктуру ма(

ють лише два чорноморські порти — Одеса (Україна) та

Констанца (Румунія).

З 16 морських портів Чорноморського регіону, що

підходять для прийому круїзних суден (порти Болгарії,

Румунії, Росії, Грузії, Туреччини), 6 належать Україні:

Одеса, Євпаторія, Ялта, Севастополь, Феодосія та Керч.

Ці міста володіють унікальними історичними, культурни(

ми та туристичними пам'ятками, які могли би бути при(

вабливими для туристів круїзних маршрутів [9]. Нажаль,

всі зазначені порти, крім Одеси, розташовані на території

тимчасово окупованої АР Крим.

ВИСНОВКИ
Розвиток круїзного туризму має синергетичний ефект

для розвитку місцевої економіки: збільшення надходжень

до бюджетів всіх рівнів; створення нових робочих місць

у сферах, задіяних для обслуговування круїзного судноп(

лавства; рекламування туристичних можливостей регіо(

ну (країни в цілому); розширення можливостей для міжна(

родного співробітництва; залучення інвестицій у розви(

ток транспортної та туристичної інфраструктури тощо.

За оцінками експертів, кожний круїзний турист під

час транзитного заходу судна у порт в середньому за

10 годин стоянки витрачає в місті перебування від 50 до

100 євро. Отже, круїзний туризм є вельми прибутковою

галуззю економіки [9].

Найбільша питома вага у споживанні круїзних послуг

припадає на мешканців країн Північної Америки. Це обу(

мовлено досить високим рівнем життя у цьому регіоні, на(

явністю відповідних природних ресурсів тощо. Специфікою

цього сегменту є те, що на північноамериканському ринку

круїзних перевезень функціонують національні судноплавні

та туристичні компанії. Така організація круїзного бізнесу

обмежує доступ іноземних судноплавних компаній і сприяє

розвитку економік країн Північної Америки.

Європейський морський туризм, хоч і поступається

за обсягами північноамериканському, щорічно нарощує

прибутки. Мешканці європейських країн формують до

30% попиту на світовому ринку круїзних послуг. У євро(

пейському круїзному бізнесі функціонує п'ятірка країн,

які розподіляють між собою близько 80% прибутків:

Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція.

Останнім часом відзначається азійський регіон з 12—

15% попиту на круїзні послуги. Однією з найбільш перс(

пективних країн Азії для розвитку круїзного туризму є Ки(

тай. Попит на круїзні подорожі населення азійських країн

дещо відрізняється від світових. Основною туристичною

дестинацією є країни Європи (60%) та країни регіону (40%).

А частка країн Карибського басейну у структурі попиту є

незначною та становить близько 14% [14, с. 37—40].

Спостерігається тенденція набуття великої популяр(

ності круїзів на поромах як різновиду морських круїзів.

У країнах Європи найбільш популярними поромними опе(

раторами є компанії Tallink Silja Oy та Viking Line.

Для забезпечення прибуткової роботи круїзних ліній

компанії консолідують свої ресурси та утворюють холдин(

гові структури. Світовий ринок індустрії морських круїзів

ділять 20 спеціалізованих компаній, які, у свою чергу, на(

лежать до 4 великих груп. Відповідно до прогнозів до 2022

р. чотири провідні компанії (Carnival Сorporation, Royal

Caribbean Cruises, MSC Cruises, Norvegian Cruise Line) кон(

тролюватимуть 83,8% світового круїзного ринку.
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FOREIGN INVESTMENT IN THE UKRAINE'S AGRICULTURE: CURRENT STATE AND IMPACT
ON ITS DEVELOPMENT

У статті проаналізовано тенденції розвитку іноземного інвестування сільського господарства
за 2010—2017 рр. Виявлено прояви поступового погіршення передумов для активізації про�
цесів іноземного інвестування сільського господарства на основі статистичного аналізу дина�
міки показників обсягів залучених прямих іноземних інвестицій, їх частки у валовій доданій вар�
тості, валовому прибутку сільського господарства, продуктивності праці в сільськогосподарсь�
кому виробництві тощо. Визначено, що головною причиною відсутності стратегічних інозем�
них інвестицій в сільському господарстві України є малосприятливий інвестиційний клімат.

За результатами дослідження обгрунтовано висновок, що іноземне інвестування є одним із
дієвих інструментів для розвитку сільського господарства та забезпечення його конкуренто�
спроможності. На сьогодні іноземні інвестиції через незначні їхні масштаби не мають суттєвого
впливу на стан його функціонування і не сприяють розв'язанню пріоритетних завдань розвит�
ку. Зарубіжні джерела інвестування не можуть відігравати ролі головного важеля економічного
зростання, але за умови їх обгрунтованого й раціонального використання навіть незначні над�
ходження сприятимуть пожвавленню сільськогосподарського виробництва, підвищенню його
ефективності.

In the article, the development trends in foreign investment to agriculture in 2010—2017 have
been analysed. Gradual deterioration of the prerequisites for the development of agricultural foreign
investments has been found by studying the trends of foreign investment to agriculture on the basis
of statistical analysis of the dynamics of indicators of the amount of attracted foreign direct
investment, their share in gross value added, gross agricultural income, labour productivity in
agricultural production, and others. It has been determined that the main reason for the lack of
strategic foreign investments in agriculture in Ukraine is the unfavourable investment climate.

The findings of this study made it possible to draw a conclusion that foreign investment is one of
the most effective instruments the development of agriculture and ensuring its competitiveness.
Today, foreign investments, due to its small scale, do not have a significant impact on the state of the
agricultural economy and do not contribute to the solution of priority development tasks. Foreign
sources of investment cannot play the role of the main lever of economic growth, but if they are
justified and rational use, even insignificant revenues will contribute to the revitalization of agricultural
production, increase its efficiency.

Ключові слова: іноземні інвестиції, продуктивність праці, валова додана вартість, інвестиційний клімат,

сільське господарство.

Key words: foreign investment, labour productivity, gross added value, investment climate, agriculture.

всіх ресурсів, ефективного використання національних

конкурентних переваг, активну участь у зовнішньоеко(

номічній діяльності, одним із напрямів якої є залучення

іноземних інвестицій. Як свідчить світовий досвід, іно(

земні інвестиції сприяють модернізації, забезпечують

доступ до сучасних технологій не тільки у виробництві,
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а й у менеджменті, що є важливим фактором розвитку

ринкових форм і методів господарювання; реалізації

продукції та її просуванні на зовнішні ринки; забезпе(

чують потребу у необхідних ресурсах, сировині та про(

дукції, сприяють розвитку ринків, активізації госпо(

дарської діяльності; а головне — стимулюють розви(

ток економічно ефективних і конкурентоспроможних

експортерів. Іноземні інвестиції при ефективному їх ви(

користанні здатні забезпечити необхідні масштаби та

темпи структурної перебудови вітчизняного сільського

господарства, що дасть можливість йому вписатися в

систему міжнародного поділу праці.

У сучасних умовах глобалізації світової економіки

обсяги прямих іноземних інвестицій є також одним з

показників ступеня інтеграції країни в світову еконо(

міку.

Необхідність дослідження цієї стратегічної пробле(

ми обумовлена тим, що її успішне вирішення позитивно

вплине на загальний стан вітчизняного сільського гос(

подарства та його подальший успіх на світовому ринку.

Важливим є формування науково обгрунтованої, цілес(

прямованої інвестиційної політики, яка б за своєю логі(

кою та принципами сприяла розвитку та забезпеченню

конкурентоспроможності сільського господарства Ук(

раїни. Вирішенню цього питання і присвячене наше дос(

лідження.

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

Багато вітчизняних науковців займаються питання(

ми дослідження іноземних інвестицій в аграрній сфері.

Серед них слід відмітити таких відомих українських вче(

них, як Безп'ята І.В. [1], Бондаренко О.О. [2], Дем'янен(

ко М.Я. [9], Кісіль М.І. [9], Лупенко Ю.О. [9], Назарен(

ко І.М. [4], Пріб К.А. [6], Плаксієнко В.Я. [7], Чернишо(

ва Л.О. [10] та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧЕНА ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

Незважаючи на значний доробок вітчизняних та за(

рубіжних учених, нині недостатньо досліджень, присвя(

чених вивченню макроекономічних проблем залучення

іноземних інвестицій в сільське господарство України та

регулювання процесів зростання їх обсягів. Визначені у

працях зазначених науковців перспективи розвитку іно(

земного інвестування потребують подальшого дослід(

ження, поглиблення та адаптації до умов сьогодення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасного стану надхо(

дження іноземних інвестицій в сільське господарство

України та їх використання.

ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Сільське господарство як базова галузь в Україні

спроможна бути "локомотивом" у забезпеченні посту(

пального і якісно нового рівня соціально(економічного

розвитку українського суспільства. Але задля виконан(

ня цієї місії дана галузь має пройти нелегкий шлях ре(

конструкції та модернізації: необхідно нарощувати об(

сяги якісної та екологічно чистої продукції, знижувати

витрати, запроваджувати новітні технології, підвищува(

ти продуктивність праці тощо. І не останню роль у цьо(

му процесі може зіграти іноземний капітал.

Роки 

На 1 зайнятого в сільськогосподарському виробництві, 
у постійних цінах 2010 року; грн У % до попереднього року 

сільсько- 
господарське 
виробництво 

рослинництво тварин- 
ництво 

сільсько-
господарське 
виробництво 

рослин-
ництво 

тварин- 
ництво 

2000 27066,9 ... ... 112,3 ... ... 
2005 72621,9 86198,1 47992,8 114,6 110,4 133 
2010 132680,4 133603 130473,7 101 96,3 114,5
2011 165229 171142,8 148840,3 124,5 128,1 114,1
2012 159679 155543,8 171798,3 96,6 90,9 115,4
2013 201216,9 202220,5 198185,6 126 130 115,4
20141 227753,4 228884,7 224105,1 109,1 108,2 111,6
20151 223309,9 218768 237990 98 95,6 106,2
20161 275317,8 270863,2 292511,2 123,3 123,8 122,9

Таблиця 1. Продуктивність праці в сільськогосподарському виробництві

Примітка: 1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [3].

 2000 2005 2010 20141 20151 20161 2016 р. у % до 
2010 р. 

Усього 20175 20680 20266 18073,3 16443,2 16276,9 80,7 
Сільське, лісове та рибне 
господарство 4367 4005,5 3115,6 3091,4 2870,6 2866,5 65,6 

Частка населення, зайнятого в 
сільському господарстві 21,6 19,4 15,4 17,1 17,5 17,6 -4 пп. 

Таблиця 2. Зайняте населення в сільському господарстві, тис. осіб

Примітка: 1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [3].
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Так, наприклад, запорукою стабільного розвитку

сільськогосподарського виробництва, підвищення рівня

його конкурентоспроможності як на національному, так

і на міжнародному ринках є продуктивність праці. Ха(

рактерними ж ознаками сучасного сільського господар(

ства є низький рівень продуктивності праці, хоча й за

статистичним даними в останні роки вона зросла у

сільському господарстві більш, ніж у 10 разів (табл. 1).

Але така тенденція склалася в основному тому, що

за аналізований період відбулося зниження кількості

зайнятих у галузі осіб. Так, якщо у 2000—2004 рр. час(

тка працівників, задіяних в сільськогосподарському ви(

робництві, перевищувала 20% від загальної кількості

працюючого населення, то у 2007—2010 рр. скоро(

тилася до 15—16% та дещо підвищилась у 2014—

2016 рр. до 17—17,6%, тобто зниження відбулося на

4 пп. (табл. 2).

У свою чергу скорочення чисельності зайнятих у

сільському господарстві, поряд з іншими причинами, зу(

мовлено й тим, що обсяги виробництва сільськогоспо(

дарської продукції у рослинництві, як менш трудомісткої

галузі, в останні роки зростають, а в тваринництві ско(

рочуються. Так обсяги виробництва продукції рослин(

ництва за останні 26 років зросли на 27%, та складали

у 2016 р. 185052,1 млн грн Разом з тим обсяги вироб(

ництва продукції тваринництва скоротилися на 50,7%

до 69588,4 млн грн у 2016 р.

Причиною низької продуктивності праці також є

зношеність основних засобів, недостатні обсяги інвес(

тицій для належної модернізації та інноваційних впро(

ваджень.

В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів

та інвестиційної кризи в Україні, іноземний капітал у

формі прямих і портфельних інвестицій є одним із дже(

рел фінансування, яке дає можливість покривати тим(

часові потреби вітчизняного сільськогосподарського

виробника у фінансах. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ),

на нашу думку, є найвигіднішим способом фінансуван(

ня, оскільки у цьому випадку держава не повинна

здійснювати платежі на обслуговування боргів, тобто

пряме іноземне інвестування не призводить до збіль(

шення зовнішньої заборгованості, яка на сьогодні вже

сягає понад 110% ВВП [8].

З позиції платіжного балансу пряме іноземне інвес(

тування — це будь(яке надання кредиту чи придбання

власності зарубіжного підприємства, певна частка яко(

го перебуває у власності резидентів країни(інвестора.

У більш широкому контексті іноземні інвестиції слід

розглядати як елемент залучення сукупного іноземно(

го капіталу для здійснення економічних перетворень.

Але для цього прямі іноземні інвестиції повинні надхо(

дити у вигляді техніки, технологій, ноу(хау, патентів для

проведення реконструкції і модернізації сільського гос(

подарства та матеріальних коштів.

Прямі іноземні інвестиції заохочують експорт краї(

ни, дають змогу підприємству розширити свою мережу

збуту і таким чином розширити асортимент товарів, які

продаються на закордонних ринках, більшою мірою,

ніж якби вся торгівля здійснювалася через експорт.

За період 2010—2017 рр. обсяги ПІІ у сільське гос(

подарство України були дуже незначними, їх частка в

загальних обсягах ПІІ в України становила 1,72—1,33%.

Причому за аналізований період сума іноземних інвес(

тицій в сільському господарстві зменшилась на 25%, що

говорить про значний відтік іноземного капіталу з га(

лузі (табл. 3). В свою чергу це свідчить про те, що рівень

привабливості сільського господарства України для іно(

земних інвесторів досить низький: високі інвестиційні

ризики, недостатня прибутковість на вкладений капітал.

У першу чергу їх цікавлять підприємства, які можуть

забезпечити за короткий час повернення вкладеного

капіталу з отриманням найбільшого прибутку. З огляду

на це, більш перспективними в українській економіці для

них є не виробництво сільськогосподарської продукції,

а її переробка.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, що

фактично надійшли в сільське господарство України

починаючи з 1992 р., на кінець 2017 р. становив 500,1 млн

Таблиця 3. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)
у сільському господарстві України, млн дол. США1

Примітка: 1 Тут і далі дані за 2010—2017 роки без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя, а також за 2014—2017 роки без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані за 2017 рік попередні.
Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [3].

 
Обсяг на 1 січня Відхилення 

(2017 р. у % 
до 2010 р.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172 

УСЬОГО в економіку України, 
млн дол. США 

38992,9 45370,0 48197,6 51705,3 53704,0 40725,4 36154,5 37655,5 -3,43

Сільське, лісове та рибне 
господарство, млн дол. США 

669,2 719,5 725,3 717,8 776,9 617,0 502,2 500,1 -25,27

Частка сільського, лісового та 
рибного господарства у загальних 
обсягах ПІІ 

1,72 1,59 1,50 1,39 1,45 1,52 1,39 1,33 -22,61

Приріст ПІІ, млн дол. США до 
попереднього року 

-144,1 50,30 5,80 -7,50 59,10 -159,90 -114,80 -2,10 - 

Приріст ПІІ, % до попереднього 
року 

-17,72 7,52 0,81 -1,03 8,23 -20,58 -18,61 -0,42 - 

Відношення ПІІ до випуску 
сільськогосподарської продукції, % 

2,83 2,53 2,66 2,31 2,45 2,04 1,56 1,60 -43,42

Відношення ПІІ до валової доданої 
вартості, % 

6,40 5,21 5,12 4,33 5,56 5,69 4,65 - - 

Відношення ПІІ до валового 
прибутку, % 

8,12 6,55 6,71 5,69 6,98 6,72 5,53 - - 
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дол. США (табл. 3, рис. 1). Але в умовах глибокої еко(

номічної та фінансової кризи, яка має місце в націо(

нальній економіці, навіть ці невеликі кошти є вагомим

для розвитку галузі, хоча для усунення причин цієї кри(

зи вони незначні.

Світовий досвід переконує, що для макроекономіч(

ної стабілізації країн з перехідною економікою та їх

інтеграції у світову економіку необхідні інвестиції в еко(

номіку країни на рівні 19—25% ВВП.

Якщо розглянути обсяги іноземних інвестицій в

сільському господарстві (табл. 3), розрахованих до ва(

лової доданої вартості та до валового прибутку галузі,

то видно, що ці показники поступово знижуються і ста(

новлять у 2016 р. лише 4,65% і 5,53% відповідно.

Аналіз впливу іноземних інвестицій на обсяги випус(

ку сільськогосподарської продукції, валову додану

вартість та валовий прибуток сільськогосподарських

підприємств (табл. 4) дозволяє зробити висновок, що

вони не призводять до зміни тенденції їх зростання чи

уповільнення. Після досягнення екстремальних значень

46,58%, 48,81% та 58,18% відповідно у 2015 р. спос(

терігається різке зниження зазначених показників.

Однак стверджувати, що зниження валової доданої

вартості та валового прибутку сільськогосподарських

підприємств в Україні було визначене виключно відто(

ком ПІІ, не правильно. Темпи зміни валової доданої вар(

тості та валового прибутку в більшій мірі визначалися

розвитком виробництва, цінами, вартістю матеріальних

ресурсів, які забезпечують виробництво продукції тощо.

Основними країнами(іноземними інвесторами

вітчизняного сільського господарства є Кіпр — при чому

його частка в загальних обсягах інвестування за період

2010—2016 рр. зросла на 10,2 пп. до 36,4%; Велико(

британія — 10,2% , Німеччина — 6,3%, Польща —

6,1%, Франція — 4,3%, США — 3,5%, Нідерланди —

3,3% від загальних обсягів ПІІ в галузь (рис. 2). Най(

більше збільшили свою частку такі країни, як Кіпр — на

10,2 пп., Франція — на 2,0 пп., Польща — на 1,7 пп. До

країн(інвесторів, які активно зменшували свою частку в

загальних обсягах іноземного інвестування, слід відне(

сти Великобританію — зменшення на 9,9 пп., США й

Австрія — на 3,2 пп. кожна, Німеччина — на 2,3 пп.

Малосприятливий інвестиційний клімат в Україні —

головна причина відсутності стратегічних іноземних

інвестицій. Він зумовлює вичікувальну позицію страте(

гічних інвесторів, особливо у плані залучення середнь(

ого й великого капіталу. Навіть більше, спостерігається

невпевненість у подальшому співробітництві з боку інве(

сторів, що вже вклали свої кошти в сільське господар(

ство України. Як видно з даних таблиці 3, з 2014 р. ви(
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в сільському господарстві України,
 млн дол. США

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [3].

Роки 
Прямі іноземні 

інвестиції, зміна за рік, 
% 

Валовий випуск, зміна 
за рік, % 

Валова додана вартість, 
зміна за рік, % 

Валовий прибуток, 
зміна за рік, % 

2010 -17,72 23,77 26,14 26,02 
2011 7,52 33,75 32,57 33,89 
2012 0,81 3,31 2,99 -1,35 
2013 -1,03 16,88 16,87 16,85 
2014 8,23 20,82 21,75 27,4 
2015 -20,58 46,58 48,81 58,18 
2016 -18,61 17,01 15,59 14,84 

Таблиця 4. Річні зміни в основних показниках розвитку
сільського господарства України,

2010—2016 рр.

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [3].
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лучено 276,8 млн дол. США. На сьогодні очікувати ве(

ликого притоку іноземних капіталів у сільське господар(

ство, як і в економіку України, не слід, адже інвестицій(

ний клімат залишається досить несприятливим.

Зокрема основними негативними ознаками інвести(

ційного клімату в економіці України на даний момент є

[6]:

1. Політична нестабільність, непріоритетні напрям(

ки розвитку економічної політики, нестабільна законо(

давча база з питань іноземного інвестування.

У рейтингу світового співтовариства Україна нале(

жить до країн з підвищеним рівнем політичних та еко(

номічних ризиків. На створення такого іміджу держави

особливо вплинула політична нестабільність, військові

події на Сході країни, окупація Криму, часті зміни в керів(

ництві всіх гілок влади, недостатній рівень законодав(

чої бази, а також її недосконалість і нестабільність.

2. Стан реформування економіки.

Низький рівень інвестиційної привабливості Украї(

ни свідчить про негативний стан ринкових перетворень:

і досі не відбулось утворення необхідного ринкового

середовища, не визначені повністю питання власності

на землю тощо. Серед основних негативних ознак інве(

стиційного клімату часто називають те, що в Україні

земля не товар.

3. Недостатній рівень розвитку інфраструктури інве(

стиційного ринку.

Стан розвитку інфраструктури не відповідає вимо(

гам сьогодення. Так, фондовий ринок досі не розвину(

тий. Не сформоване динамічне інформаційне середо(

вище. Незадовільний стан розвитку виробничої інфра(

структури: доріг, транспорту, підприємств обслуговуван(

ня, постачання та збуту тощо.

4. Високі темпи інфляції.

Інфляція — один з основних індикаторів, який не(

гативно впливає на формування інвестиційного клімату

держави. Так, у 1992 р. індекс інфляції в Україні ста(

новив 2100%, у 1993 — 10256, у 1994 — 501, у 1995 —

281,7, у 1996 — 139,7, у 1997 — 110,1, в 2000 р. — 125,8,

2010 — 109,1, 2015 — 143,3, 2017 — 113,7%%. Високі

темпи інфляції обумовлюють стрімке зниження ділової

інвестиційної активності, особливо у сфері виробницт(

ва, та негативно впливають на рівень простого відтво(

рення через знецінення амортизаційних відрахувань.

5. Внутрішні інвестиції.

Загальновідомо, що в країну з низьким рівнем внут(

рішнього інвестування не вкладатиме кошти і іноземний

інвестор. Загальний обсяг капіталовкладень у сільсько(

му господарстві стабільно зростає. Так, за період

2010—2016 рр. обсяг капітальних вкладень зріс більш

ніж у 4 рази. Але питома вага капітальних вкладень у ви(

пуску сільськогосподарської продукції знаходиться на

рівні 6,12% у 2016 р. При такій внутрішній ситуації з ка(

піталовкладеннями не можна очікувати динамічного

притоку іноземних капіталів.

Отже, інвестиційний клімат в Україні для іноземних

інвесторів, незважаючи на певні позитивні моменти,

непривабливий. Незначні обсяги іноземних вкладень, їх

неефективне використання не сприяють технологічно(

му оновленню сільськогосподарського виробництва і не

впливають на загальний стан галузі.

Для залучення іноземних інвестицій необхідно на(

самперед розв'язати проблеми макроекономічної ста(

білізації й активізувати дію усіх важелів економічного

регулювання інвестиційної діяльності.

Інвестиційні проекти із залученням іноземних інве(

сторів, щодо яких останні претендують на одержання

додаткових податкових, митних, кредитних пільг та

страхових гарантій, мають сприяти створенню нових

робочих місць на підприємствах, у які здійснюються

інвестиції; супроводжуватися впровадженням сучасних

ресурсозберігаючих та екологічно безпечних видів тех(

нологій; сприяти зниженню енергоспоживання на оди(

ницю продукції; бути орієнтованими на найраціональ(
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Рис. 2. Країни — основні інвестори сільського господарства України
Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [3].
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ніше використання сировинної бази сільського господар(

ства. Продукція підприємства з іноземними інвестиція(

ми має бути конкурентоспроможною на міжнародних

ринках [6].

У розвинутих країнах світу вільних інвестиційних ніш

практично немає, тоді як у сільському господарстві

нашої країні вони є, причому в усіх регіонах. У цьому на

сьогодні наша перевага.

ВИСНОВКИ
Іноземне інвестування посідає особливе місце в

структурі зовнішньоекономічних пріоритетів розвит(

ку сільського господарства України. Однак практика

свідчить, що на сьогодні іноземні інвестиції через не(

значні їхні масштаби не мають суттєвого впливу на

стан його функціонування і не сприяють розв'язанню

пріоритетних завдань розвитку. Розширити можли(

вості нашої країни по залученню іноземного капіталу

здатне правильне розуміння мотивів і інтересів іно(

земних інвесторів і відповідно побудована система ре(

гулювання, здатна об'єднати інтереси іноземних інве(

сторів із національними економічними інтересами

держави.

Звичайно, іноземні інвестиції не самоціль, вони не

є гарантом швидких темпів зростання випуску про(

дукції. Кожна країна має власні фактори, що вплива(

ють на цей рівень. Сільське господарство України не

повинне орієнтуватися лише на зарубіжні джерела

інвестування, які не можуть відігравати ролі головно(

го важеля економічного зростання, але за умови їх

обгрунтованого й раціонального використання навіть

незначні надходження сприятимуть пожвавленню ви(

робництва, підвищенню його ефективності. Також важ(

ливо забезпечити певний баланс між обсягами внутрі(

шнього і зовнішнього фінансування національної еко(

номіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страхування життя — це соціально(орієнтований

вид страхування, оскільки спрямований на захист

життя фізичних осіб і виконання інших важливих

функцій. Однак в Україні питома вага валових стра(

хових платежів зі страхування життя у загальних по

страховому ринку становила менше 8% у 2016 р. [1],

що значно відрізняється від ситуації в країнах ЄС [2].

Окрім впливу економічних чинників такий стан у

сфері страхування життя пояснюється і низьким

рівнем розвитку інфраструктури ринку страхування

життя — відсутність фонду гарантування страхових

виплат, нерозвиненість інших елементів інфраструк(

тури.
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Визначено стан ринку страхування життя в Україні та перспективи розвитку його інфраструк�
тури. Ринок страхування життя становить лише 7,8% страхового ринку України за валовими
страховими преміями. Концентрація ринку страхування життя досить висока. Кількість страхо�
вих компаній зі страхування життя постійно зменшується. Найпоширенішими видами страху�
вання життя в Україні є страхування життя лише на випадок смерті, інші види накопичувального
страхування та інші види страхування життя. Більш активними елементами інфраструктури ринку
страхування життя в Україні виступають страхові агенти, ніж страхові брокери. Запропоновано
в рамках об'єднання 9 компаній зі страхування життя в "Проект життя" на підставі договору ство�
рення Фонду страхових гарантій з метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань за
довгостроковими договорами страхування життя.

The state of the life insurance market in Ukraine and the prospects of its infrastructure development
are determined. The share of life insurance market is only 7.8% by gross insurance premiums. The
concentration of life insurance market is quite high. The number of life insurance companies is
constantly decreasing. The most popular classes of life insurance in Ukraine are future death benefits
only, other types of accumulative insurance and other types of life insurance. Insurance agents are
more active elements of the life insurance market infrastructure in Ukraine than insurance brokers.
It is suggested to create the Insurance Guaranty Fund with the purpose of additional guarantee of
insurance liabilities under long�term life insurance contracts on the basis of the agreement between
the members of the association of 9 life insurance companies "Life Project".
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти розвитку страхування життя розкриті

у працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Бо(

рисова В. [3], Венкапа Д., Фенн П. і Діакон С. [4], Вол(

кова В. і Волкова Н. [5], Клапків Ю. [6], Коваль О. [7],

Копитіна І. та Яценко В. [8], Пікус Р. [9], Полборн М.,

Хой М. і Садананд А. [10]. Однак недостатньо висвітле(

ними залишаються питання інфраструктури ринку стра(

хування життя.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення стану ринку страхування

життя в Україні та перспектив розвитку його інфраструктури.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стан ринку страхування життя в Україні за 2012—

2016 рр. представлено в таблиці 1.

Згідно з даними, що наведені в табл. 1, кількість

компаній зі страхування життя за досліджуваний період

зменшилася на 37% (з 62 у 2012 р. до 39 в 2016 р.). При

цьому концентрація ринку страхування життя вказує на

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Темп 

приросту 
2016/2012, % 

Кількість 
компаній зі 
страхування 
життя, шт.  

62 62 57 49 39 -37,1 

ВСП, млн грн 1 809,5 2 476,7 2 159,8 2 186,6 2 756,1 52,3 
ВСВ, млн грн 82,1 149,2 239,2 491,6 418,3 409,5 
РВСВ, % 4,5 6,0 11,1 22,5 15,2 х 
ВСП загальні 
по страховому 
ринку, млн грн 

21 508,2 28 661,9 26 767,3 29 736,0 35 170,3 63,5 

Питома вага 
ВСП зі 
страхування 
життя в 
загальних, % 

8,4 8,6 8,1 7,4 7,8 х 

Кількість 
договорів, млн 
шт. 

2,473413 
 

3,481618 
 

1,270405
 

1,495216
 

1,346668 
 

-45,5 

ВСП на 1 
договір, грн 

731,6 711,4 1700,1 1462,4 2046,6 179,8 

Таблиця 1. Стан ринку страхування життя в Україні за 2012—2016 рр.

Умовні позначення: ВСП — валові страхові платежі, ВСВ — валові страхові виплати, РВСВ — рівень валових страхових виплат.
Джерело: розраховано на основі [1; 11].

Рік 

Види страхування життя
Страхування довічної 
пенсії, страхування 
ризику настання 

інвалідності або смерті 
учасника недержавного 

пенсійного фонду 

Страхування, яким 
передбачено досягнення 
застрахованою особою 
визначеного договором 

пенсійного віку 

Інші види 
накопичувального 

страхування 

Страхування 
життя лише на 
випадок смерті 

Інші види 
страхування 

життя 

2012 0,03 2,43 46,68 2,49 48,37 
2013 0,03 1,89 38,66 1,67 57,75 
2014 0,03 1,13 49,66 7,44 41,74 
2015 0,02 0,88 62,38 6,42 30,30 
2016 0,01 0,71 60,43 11,96 26,89 

Таблиця 2. Структура ринку страхування життя в Україні за 2012—2016 рр., %

Джерело: розраховано на основі [11].

Країна ЄС 

Види страхування життя 

Ануїтети Unit-linked Інші види 
страхування життя Всього З яких: пенсійні 

контракти 

Питома вага 
страхування 
життя на 

страховому 
ринку 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % %
Австрія 2 159  29  1 035  14  4 228  57  7 422  100  1 144  15 35,3  
Естонія 26  11 131  55  80 34 238 100 40 17 31,2  
Фінляндія 2 536  37 3 576  52  826 12 6 938 100 662 10 58,3  
Німеччина 35 248  37  15 376  16  45 709  47  96 333  100  Н.д. Н.д. 34,0  
Греція 139  7  361  18  1 495 75 1 996 100 173 9 50,5  
Угорщина 12  1  955  63  561 37 1 528 100 0 0 51,1  
Італія 817  1  35 362  28  91 188 72 127 367 100 6 091 5 77,8  
Латвія  0  0  48  38  79 62 127 100 0 0 21,6  
Нідерланди 10 020  62 6 136  38  135 1 16 292 100 5 776 35 43,6  
Польща  35  0  3 448  47  3 814 52 7 297 100 94 1 50,2  
Португалія 120  1  2 350  25  6 936  74  9 406  100  Н.д. Н.д. 67,5  
Словаччина 649  53 389  32  190 15 1 229 100 14 1 51,2  
Словенія 0 0 239  43  313 57 552 100 41 7 23,1  
Іспанія 6 523  23  3 018  11  18 996  67  28 537  100  Н.д. Н.д. 43,6  
Швеція 20 110  68 8 918  30  469 2 29 497 100 Н.д. Н.д. 73,3  
Великобританія 26 397  12 179441  81  16 228 7 222 067 100 196 474  88 73,3  

Таблиця 3. Ринок страхування життя в країнах ЄС у 2015 р., млн дол. США

Джерело: розраховано на основі [1].
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те, що на Тор 20 страхових компаній припадало 99,5%

зібраних страхових платежів у 2016 р. [1]. Відповідно

зменшилася кількість укладених договорів на 45% і при

цьому збільшився ВСП на 1 договір на 179,8%. Оскіль(

ки у сфері страхування життя вже настав момент здійс(

нення страхових виплат за більшістю договорів, то РВСВ

зріс утричі (з 4,5% у 2012 р. до 15,2% у 2016 р.).

 Структура ринку страхування життя в Україні за

ВСП дає змогу з'ясувати найпоширеніші види страхуван(

ня життя (табл. 2).

За даними таблиці 2 найпоширенішими видами стра(

хування життя в Україні є страхування життя лише на

випадок смерті (майже 12% ринку страхування життя в

2016 р.), інші види накопичувального страхування (60%

вказаного ринку в 2016 р.) та інші види страхування

життя (майже 27% зазначеного ринку в 2016 р.). Неза(

довільна ситуація склалася щодо страхування, яким пе(

редбачено досягнення застрахованою особою визна(

ченого договором пенсійного віку (лише 0,71% ринку

страхування життя в 2016 р. проти 2,43% у 2012 р.). Тоді

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 Темп приросту 
2016/2012 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10/2*100-100
Страхові платежі (премії, 
внески), отримані страховиками-
резидентами за договорами 
страхування, укладеними із 
страхувальниками 

545,3 1,9 668,1 0,9 746,0 1,1 1 183,2 1,2 1 814,7 2,1 232,8 

Страхові виплати 
(відшкодування), здійснені 
страховиками-резидентами за 
договорами страхування, 
укладеними із 
страхувальниками 

801,5 70,5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -100,0 

Сума винагороди за надання 
посередницьких послуг за 
договорами страхування, 
укладеними із страховиками-
резидентами на користь 
страхувальників 

0,0 0 0,0 0 33,8 1 106,9 2,2 150,0 2,6 343,8 

Кількість договорів 
страхування, укладених 
брокером із страховиками-
резидентами на користь 
страхувальників  

2 0,1 0 0 5 0,2 582 27,5 1197 31,8 59750,0 

Винагорода страховим агентам, 
млн грн 803,3 х 1653,5 х 992,0 х 733,5 х 1285,1 х 60,0 

Таблиця 5. Діяльність страхових посередників на ринку страхування життя
протягом 2012—2016 рр., тис. грн

Джерело: складено та розраховано на основі [12; 13].

Таблиця 4. Основні показники розвитку різних видів страхування життя в Україні
за 2012—2016 рр., тис. грн

Умовні позначення: ЧСП — чисті страхові платежі, ЧСВ — чисті страхові виплати, РЧСВ — рівень чистих страхових виплат.

Джерело: розраховано на основі [11].

Рік 

 Види страхування життя

 

Страхування довічної пенсії, 
страхування ризику 

настання інвалідності або 
смерті учасника 

недержавного пенсійного 
фонду 

Страхування, яким 
передбачено досягнення 
застрахованою особою 
визначеного договором 

пенсійного віку 

Інші види 
накопичувального 

страхування 

Страхування 
життя лише 
на випадок 
смерті 

Інші види 
страхування 

життя 

2012 ЧСП 587,6 43 935,8 844 605,6 45 056,0 875 282,2
ЧСВ 3,9 14 759,9 47 562,5 3 625,8 16 105,3
РЧСВ, % 0,7 33,6 5,6 8,0 1,8

2013 ЧСП 690,4 46 776,6 957 477,3 41 337,9 1 430 244,9
ЧСВ 2,0 13 820,2 106 557,8 3 048,8 25 762,7
РЧСВ, % 0,3 29,5 11,1 7,4 1,8

2014 ЧСП 740,3 24 387,0 1 072 466,4 160 592,6 901 479,1
ЧСВ 1,1 13 315,6 191 480,9 3 266,5 31 111,1
РЧСВ, % 0,1 54,6 17,9 2,0 3,5

2015 ЧСП 369,7 19 303,7 1 363 894,7 140 422,3 662 595,1
ЧСВ 6,9 11 715,7 444 205,5 3 896,6 31 735,1
РЧСВ, % 1,9 60,7 32,6 2,8 4,8

2016 ЧСП 336,8 19 544,5 1 665 564,9 329 644,5 739 045,0
ЧСВ 0,6 8 352,2 373 791,5 4 507,8 31 678,8
РЧСВ, % 0,2 42,7 22,4 1,4 4,3

Тенденції 
2016/2012 

ЧСП ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ 
ЧСВ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑
РЧСВ, % ↓ ↑ ↑ ↓ ↑
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як у більшості країн ЄС пенсійне страхування розвине(

не значно краще (табл. 3).

Інформація таблиці 3 вказує на те, питома вага

страхування життя на страхових ринках країн ЄС ста(

новила в 2015 р. від 20% до 75%. При цьому у дея(

ких європейських країнах у сфері страхування життя

переважають ануїтети (Нідерланди, Словаччина, Шве(

ція), а в деяких — договори Unit(linked (Естонія,

Фінляндія, Угорщина, Польща, Словенія, Великобри(

танія), тоді як у решті країн домінують інші види стра(

хування життя (Австрія, Німеччина, Греція, Італія,

Латвія, Португалія, Іспанія, Польща, Словенія). В та(

ких країнах, як Австрія, Естонія, Фінляндія, Нідерлан(

ди та Великобританія більше 10% договорів страху(

вання життя виступало у якості пенсійних контрактів

у 2015 р., а саме: 15%, 17%, 10%, 35% та 88% відпо(

відно.

Основні показники розвитку різних видів страхуван(

ня життя в Україні наведено в таблці 4.

Дані таблиці 4 відображають спадну тенденцію ос(

новних показників розвитку щодо страхування довіч(

ної пенсії, страхування ризику настання інвалідності

або смерті учасника недержавного пенсійного фонду

і страхування, яким передбачено досягнення застра(

хованою особою визначеного договором пенсійного

віку. Позитивні тенденції спостерігаються щодо стра(

хування життя лише на випадок смерті, інших видів на(

копичувального страхування та інших видів страхуван(

ня життя.

Більш активними елементами інфраструктури рин(

ку страхування життя в Україні виступають страхові

агенти, ніж страхові брокери (табл. 5).

Дані таблиці 5 дають змогу узагальнити, що лише

близько 2% страхових платежів одержаних через стра(

хових брокерів страховиками(резидентами за догово(

рами страхування, укладеними із страхувальниками,

припадають на договори страхування життя. Тоді як

винагорода страховим агентам за укладення договорів

страхування життя майже сягає обсягів страхових пла(

тежів, зібраних страховими брокерами за укладення

таких угод.

Порівняно новим елементом в інфраструктурі рин(

ку страхування життя є "Проект життя", створений на

базі "Української федерації убезпечення" і об'єднав

страхові компанії "МетЛайф", "ІНГО Україна Життя",

"АХА Страхування Життя", "Княжа Лайф Вієна Іншуранс

Груп", "ТАС", "ПЗУ Страхування Життя", "Граве Украї(

на страхування життя", "АСКА(життя", "Уніка життя",

на які припадає 92% зібраних страхових премій за 9 мі(

сяців 2017 року. Метою проекту є спільна робота з роз(

витку ринку страхування життя в країні [14].

У цілому саме в рамках даного проекту на підставі

договору можливе створення Фонду страхових гарантій

з метою додаткового забезпечення страхових зобов'я(

зань за довгостроковими договорами страхування жит(

тя відповідно до ст. 32 Закону України "Про страхуван(

ня" [15].

Іншим можливим шляхом захисту інтересів спожи(

вачів страхових послуг зі страхування життя є створен(

ня Фонду гарантування страхових виплат за договора(

ми страхування життя у разі прийняття проекту відпо(

відного Закону [16].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведене дослідження дало змогу визначити стан

ринку страхування життя в Україні та перспективи роз(

витку його інфраструктури:

— ринок страхування життя є слаборозвиненим і

становив у 2016 р. лише 7,8% страхового ринку Украї(

ни за валовими страховими преміями. Концентрація

ринку страхування життя досить висока, оскільки на Тор

20 компаній зі страхування життя припадало 99,5%

зібраних страхових платежів у 2016 р. Кількість стра(

хових компаній зі страхування життя постійно змен(

шується і на кінець 2016 р. склала 39;

— найпоширенішими видами страхування життя в

Україні є страхування життя лише на випадок смерті,

інші види накопичувального страхування та інші види

страхування життя. Незадовільна ситуація склалася

щодо страхування, яким передбачено досягнення за(

страхованою особою визначеного договором пенсійно(

го віку (лише 0,71% ринку страхування життя в 2016 р.

проти 2,43% у 2012 р.);

— у таких країнах, як Австрія, Естонія, Фінляндія,

Нідерланди та Великобританія більше 10% договорів

страхування життя в 2015 р. виступило у якості пенсій(

них контрактів, а саме: 15%, 17%, 10%, 35% та 88%

відповідно;

— більш активними елементами інфраструктури

ринку страхування життя в Україні виступають страхові

агенти, ніж страхові брокери;

— запропоновано в рамках об'єднання 9 ком(

паній зі страхування життя в "Проект життя" на

підставі договору створення Фонду страхових га(

рантій з метою додаткового забезпечення страхо(

вих зобов'язань за довгостроковими договорами

страхування життя.

Перспективи подальших досліджень полягають за(

провадженні та розвитку необхідних складових інфра(

структури ринку страхування життя.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До цілей функціонування компаній належить отри(

мання максимально можливого прибутку через розви(

ток та зростання, які передбачають впровадження но(

вих видів продукції, нових технологій виробництва за(

воювання нових цільових ринків, вдосконалення систе(

ми просування продукції, вдосконалення каналів збу(

ту, опрацювання сучасних інформаційних та організа(

ційних структур управління. Зазначені цілі вимагають

застосування управлінського обліку в компаніях.

Наразі актуальними є такі науково(практичні завдан(

ня, як: визначення єдиного поняття управлінського обліку

та його складових, організація інформаційної бази та роз(

рахунки економічної ефективності його впровадження для

підвищення результативності функціонування компаній.

З урахуванням вказаних особливостей, постає питання

побудови вітчизняного управлінського обліку на підприєм(

ствах різних видів діяльності. Однозначно, що привести у

відповідні рамки регламентацію управлінського обліку на

підприємствах різних галузей і різних організаційно(право(

вих форм неможливо, проте доцільно і можливо розроб(

ляти окремі рекомендації щодо його організації в різних

галузях бізнесу і конкретних видах виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми впровадження управлінського обліку в

управлінні підприємствами досліджували такі зарубіжні

УДК 330.112.2
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PROBLEMS OF MANAGEMENT ACCOUNTING ORGANIZATION IN THE UKRAINIAN ENTERPRISES

Проаналізовано визначення управлінського обліку, його роль та кореляція зі стратегічним обліком.
Висвітлено його роль у системі стратегічного управління. Визначено проблеми впровадження управ�
лінського обліку в Україні. Описані основні напрями розвитку системи управлінського обліку в компа�
ніях і варіанти її організації. Окреслено роль управлінського обліку в системі управління компанією.

Analyzed the definition of management accounting, its role and correlation with the strategic account.
Lit its role in the system of strategic management. The problems of introduction of management accounting
in Ukraine are underlined. Described the main directions of development of management accounting system
in companies and options for its organizing. Outlined the role of management accounting in the management
system of the company.

Ключові слова: бухгалтерський облік, стратегічний облік, управлінський облік, контроль, аналіз, планування,

моніторинг.

Key words: accounting, management accounting, strategic accounting, control, analysis, planning, monitoring, controlling.

вчені, як: Аткінсон Ентоні А. [2], Атрілл П., Мак Лейни Е.

[3], Друрі К. [4], Палий В.Ф., Райан Б., Скоун Т., Вахру(

шина М.А., Уорд К., Фостер Дж., Хорнгрен Ч.Т., та

вітчизняні дослідники: Атамас П.Й. [1], Голов С.Ф., Гу(

цайлюк З.В., Карпенко О.В., Касич А.А., Крушельниць(

ка Т.А., Павлова Г.Є. [5], Ластовецький В.І., Лепетан І.М.,

Химич Г.М. [6], Матвійчук М.З. [7], Моссаковський В.О.,

Кононенко Т.І., Нападовська Л.В. [8], Пушкар М.С., Чу(

маченко М.Г., Щирба М.Т. [9] тощо. Проте зазначена

проблематика вимагає подальших розробок, оскільки

залишаються відкритими питання щодо самого визна(

чення управлінського обліку і його місця в системі об(

лікової і аналітичної інформації, предмету управлінсь(

кого обліку, відмінностей застосування в різних краї(

нах, проблем впровадження в Україні, об'єктів обліку,

кореляції стратегічного управлінського і бухгалтерсь(

кого видів обліку, економічної ефективності впровад(

ження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності і предмету управ(

лінського обліку, методологічних і методичних підходів

до його організації, кореляції стратегічного, управлінсь(

кого і традиційного бухгалтерського обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Без точного відображення фінансового результату

функціонування структурних підрозділів і відповідаль(
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них осіб неможливо прийняти своєчасні управлінські

рішення. Вони можливі лише за умови фінансового об(

ліку доходів і витрат як складових при визначенні фінан(

сових результатів.

Відомо, що аналіз (економічний, фінансовий, стра(

тегічний тощо) належить до основних функцій менедж(

менту разом з обліком, плануванням і контролем тощо

[5; 6].

 Західна практика теж свідчить про доцільність і

обов'язковість інтеграції всіх функцій менеджменту.

Різні автори дають різні дефініції управлінського

обліку. Так, П. Атрілл визначив управлінський облік як

сукупність оперативного, виробничого, статистичного

обліку, а також інших видів інформації [3]. П.Й. Атамас

назвав його процесом виявлення, збирання та аналізу

інформації, для менеджменту компанії при опрацюванні

управлінських рішень щодо ефективності використан(

ня ресурсів [1].

Управлінський аспект як процес виявлення необхі(

дної інформації для підготовка даних для опрацювання

альтернатив управлінських рішень, відображений у са(

мому понятті бухгалтерського обліку, даному Амери(

канською асоціацією бухгалтерів.

У різних країнах зміст поняття теж різний. В Німеч(

чині не користуються цим терміном, а визначають по(

няття управлінського обліку як облік результатів і ви(

трат, що обмежує управлінський аналіз визначенням

виручки від реалізованої продукції (послуг) і досліджен(

ням витрат за певний період.

Управлінський облік у Франції обмежують опрацю(

ванням і обгрунтуванням управлінських рішень з вико(

ристанням показників маржинального прибутку.

У США, Канаді, Англії управлінський облік визна(

чають досить широко. За Е Аткінсом — як частину тра(

диційного бухгалтерського обліку для отримання інфор(

мації щодо управління активами і зобов'язаннями ком(

панії, включаючи інвестування і визначення його резуль(

татів [2, с. 449]. За К. Друрі — як процес визначення,

вимірювання, акумуляції, аналізу, підготовки, інтерпре(

тації і передачі фінансової інформації для планування,

контролю і аналізу всередині компанії [4, с. 225].

Така бухгалтерська діяльність отримала назву "ек(

каунтинг" (рахівництво). Проте в еккаунтингу є значна

частка аналітичної і планової складових роботи.

Незважаючи на певні відмінності, системи управ(

лінського обліку, що використовуються в різних країнах,

базуються на взаємозв'язку фінансової і управлінської

підсистем облікової системи компанії. Це вимагає вико(

ристання спеціальних контрольних (дзеркальних) ра(

хунків які конвертують інформацію із підсистеми фінан(

сового обліку в підсистему управлінського обліку.

Предметом управлінського обліку є сукупність всіх

елементів для результативного управління виробничою

і операційною діяльність. Його об'єкти:

1) виробничі ресурси;

2) господарські процеси та їх результати.

Системний оперативний аналіз основним методом

управлінського обліку (за наявності й інших).

Особливості управлінського обліку:

1) дані управлінського обліку не точні, а орієнтовні

в більшості випадків;

2) робота з неповною інформацією;

3) використання єдиної інформаційної системи, зок(

рема щодо обліку витрат [7, с. 301].

Основні відмінності управлінського обліку від фі(

нансового:

— управлінський облік націлений на планування, а

фінансовий — реєструє фактичні господарські операції,

які відбулися;

— фінансовий облік суворо регламентований за

формами подання і змістом даних на відміну від управ(

лінського, який не керується стандартами:

— управлінський облік фокусується на окремих сег(

ментах виробничо(господарської діяльності (видах про(

дукції в асортименті, ринках збуту, рівнях управління,

зонах відповідальності), на відміну від обліку традицій(

ного (фінансового), зосередженого на діяльності всієї

компанії;

— на відміну від фінансового, управлінський облік

не є обов'язковим;

— управлінський облік в основному децентралізо(

ваний, в той час, як фінансовий — здійснюється в бух(

галтерії підприємства.

В Україні переорієнтація обліку з контрольних на

управлінські функції проводиться повільно. Наразі у

більшості вітчизняних компаній управлінський облік ще

не є комплексною системою збору, інтерпретації і ана(

лізу інформації для прийняття рішень через відсутність

методичної бази її формулювання.

Розвиток управлінського обліку в умовах адаптації

його до вітчизняних реалій дослідники і практики ме(

неджменту визначають такими напрямками:

— стратегічний управлінський облік;

— управлінський аналіз [6, с. 188].

Важливим напрямком є також створення і впровад(

ження нетрадиційних систем одержання інформації про

витрати, застосування нових підходів до калькулюван(

ня витрат і доходів при визначенні собівартості і фінан(

сових результатів, методів контролю й аналізу [8].

Проте певні елементи управлінського обліку не є

новими для вітчизняних підприємств і знайшли застосу(

вання в теорії і практиці обліку, а саме:

— облік за видами витрат;

— облік за структурними підрозділами (центрами

відповідальності);

— облік за об'єктами калькулювання;

— нормативний облік;

— система внутрішнього господарського розрахунку;

— система контролю, аналізу і планування [9].

С.Ф. Голов, В.І. Ластовецький, В.Б. Мосаковський

вважають, що для управління розвитком компанії не(

обхідна інформація про зовнішньому оточенні компанії,

за її межами, і як це відбивається на реалізації обраної

конкурентної стратегії компанії. Отже, стратегічний

аспект управлінського обліку призначений для інфор(

маційної підтримки менеджерів компанії для управлін(

ня її розвитком та стратегічного планування її діяльності

в цілому та за окремими стратегічними господарськими

центрами відповідальності на різних фазах життєвого

циклу; для коригування обраної стратегії за необхід(

ності.

Існують різні трактовки стратегічного управлінсько(

го обліку, сутність яких зводиться до його аналітичного

призначення, націленого на довгострокове планування.
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Організаційне виокремлення стратегічного управ(

лінського обліку в компаніях має відбуватися з ураху(

вання макро( та мікроекономічних змін. Стратегічний

управлінський облік забезпечує врахування більшості

важливих чинників та дозволяє розробляти адаптовані

до впливу зовнішніх факторів стратегії.

М.Т. Щирба вважає, що управлінський облік націле(

ний на визначення і досягнення такого рівня компетен(

тності, який відбиває позитивний досвід і ефективність

функціонування підприємства [9, с. 144].

Ефективність системи управлінського обліку пов'я(

зана з важливими для управління факторами, су(

купність яких забезпечує її прозорість в цілях аналізу і

контролю.

Визначимо чинники ефективності і дієвості органі(

зованої системи управлінського обліку, це:

— правильне цілевстановлення і прогнозування роз(

витку підприємства за напрямками діяльності;

— правильність визначення центрів відповідаль(

ності;

— адекватність самих бізнес(процесів та технологій

їх реалізації завданням підприємства в цілому, бізнес(

напрямів, структурних підрозділів, що впливає на еко(

номію ресурсів;

— правильність обраної механізму планування і

фінансування витрат дозволяє впливати на ціну про(

дукції компанії;

— налагодженість горизонтальних зв'язків і розпо(

діл системи відповідальності щодо збирання інформації

та складання бюджетів забезпечує побудову оптималь(

ного для підприємства процесу планування та бюдже(

тування, створює інформаційну інфраструктуру для за(

безпечення єдиного розуміння задач і погодження дій

менеджментом всіх рівнів;

— правильно обрана система мотивації в підпри(

ємстві.

Для наших підприємств прийнятні два варіанти орга(

нізації системи управлінського обліку.

При першому — всі первинні документи надходять

до бухгалтера, який здійснює й управлінський облік та

визначає як само конкретні операції відображені в цих

документах мають віддзеркалюватися в системі управ(

лінського обліку і по кожному документу формує як

бухгалтерські (здійснює бухгалтерський та податковий

облік), так і управлінські проводки. Цей варіант найточ(

ніше відповідає основним принципам ведення обліку і

достатньо повно відображає факти господарської діяль(

ності компанії. Але при цьому необхідні додаткові ре(

сурси для створення інтегрованої бухгалтерської сис(

теми, яка поєднує традиційну бухгалтерську й управ(

лінську конфігурації.

При другому варіанті в базу управлінську даних

інформація вноситься після її фіксації в базі даних бух(

галтерського обліку. Дві бази даних ведуться паралель(

но. Фінансовий облік ведеться в традиційному режимі і

бухгалтерія надає свою базу особі (бухгалтеру), який

здійснює управлінський облік для її трансформації в

управлінську базу даних за консолідованим даними.

Такий варіант може бути впроваджений в короткі тер(

міни і з мінімальними витратами.

Чим більші відмінності між управлінським обліком і

суто бухгалтерським обліком, тим вище ефективність

впровадження системи управлінського обліку. Проте це

вимагає детального опрацювання методології і методи(

ки конвертації операцій з бухгалтерської в управлінсь(

ку інформаційну базу.

Можливий і варіант оперативний обліку товарного

руху, залишків товарів (продукції) в асортименті, фінан(

сових потоків, заборгованості, тобто облік за певними

видами аналітичної інформації, але не в цілому з діяль(

ності компанії.

Організація системи управлінського обліку включає

реалізацію низки функцій, які в залежності від змісту

інформаційних потоків що визначають конкретні функ(

ції, розподілять на 2 групи:

1) функції, щодо організації інформаційних потоків

(розробка і/або впровадження систем обміну інфор(

мацією між різними структурними підрозділами компанії

і надання інформації нагору, її аналіз, планування діяль(

ності;

2) функції, що визначають зміст інформаційних по(

токів (координація діяльності підрозділів, або окремих

співробітників, їх мотивація, контроль за виконанням

планів.

Визначимо три етапи впровадження системи управ(

лінського обліку:

1. Перший етап включає:

— постановку мети,

— планування і прогнозування,

— формування інформаційної бази,

— диференціацію витрат,

— аналіз і контроль,

— коригування планів.

2. Другий етап включає організацію системи управ(

лінського обліку:

— опрацювання набору підконтрольних показників,

— розрахунок і аналіз основних показників у опе(

ративному режимі,

— організація інформаційного забезпечення,

— виявлення неприпустимих відхилень та виявлен(

ня "вузьких місць".

3. Третій етап передбачає налагодження регулярних

процедур оперативному режимі:

— документування,

— моніторинг,

— інформаційне та економічне моделювання,

— економічний аналіз.

Серед основних напрямів розвитку системи управ(

лінського обліку слід розглядати такі:

—  перенос акценту від ретроспективного до перс(

пективного аналізу та контролю;

—  підвищення оперативності реакції на зміни в ото(

ченні та всередині підприємства;

—  оцінка витрат у різні часові періоди виробничо(

го циклу;

—  перманентний аналіз (моніторинг) змін середо(

вища;

—  опрацювання системи функціонування компанії

у кризових ситуаціях [6].

Ускладнення технологій виробництва вимагає вдос(

коналення управління та ускладнення координації в си(

стемі операційного менеджменту, розробки методології

управлінського обліку, наявності кваліфікованих фахів(

ців і сучасних інформаційних технологій.
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Впровадження комп'ютеризації управлінського об(

ліку в наших компаніях засвідчує що їхнє керівництво

стало ретельно вивчати та обирати для впровадження

програмні продукти, які репрезентовані на ринку про(

грамного забезпечення.

Вітчизняні підприємства можуть самостійно визна(

чати форму організації і складові системи управлінсь(

кого обліку, оскільки він є внутрішньою справою само(

го суб'єкта господарювання, не є обов'язковим (не ре(

гулюється законодавством), служить тільки для інфор(

мування управлінської ланки, власники і менеджери

компанії визначають доцільність його впровадження.

Цей індивідуальний вибір залежить від цілей і стра(

тегічних завдань компанії, стану її бізнес(середовища,

ринкової тактики і стратегії, ступеню стандартизації і

формалізації процесу обліку й аналізу (або їхніх окре(

мих процедур), організації системи опрацювання управ(

лінських рішень і контролю за їх виконанням [9, с. 145].

ВИСНОВКИ
Без точного визначення результатів фінансової і

виробничої (операційної) діяльності окремих центрів

відповідальності, структурних підрозділів та конкретних

відповідальних осіб неможливо прийняти адекватні і

своєчасні управлінські рішення, оскільки вони можливі

лише за умови коректної постановки обліку витрат і

доходів як складових управлінського обліку.

Для організації ефективного управлінського обліку

необхідне врахуванням галузевих та індивідуальних

особливостей конкретної компанії. При цьому від(

сутність практичного досвіду, теоретичної та законодав(

чої нормативної бази щодо його ведення призводять до

незадовільного його функціонування як системи.

Система управлінського обліку є унікальною для

кожної компанії, принципи організація і методи функ(

ціонування якої є комерційною таємницею. Комерцій(

ною таємницею є лише інформація, яка узагальнюєть(

ся на субрахунках і аналітичних рахунках, саме ці дані

відносяться до управлінського обліку, оскільки кори(

стувачі інформації та наявність комерційної таємниці

стосовно неї є одними із основних відмінних ознак між

традиційним бухгалтерським обліком і управлінським

обліком.

Невирішені питання практичного впровадження і

функціонування систем управлінського обліку виклика(

ють неефективне (і нераціональне) використання фінан(

сових інтелектуальних, організаційних, інформаційних

ресурсів підприємств, неадекватні витрати на уніфіка(

цію бізнес(процесів, на автоматизацію управління (прид(

бання засобів обчислювальної техніки та програмного

забезпечення). При цьому збільшення витрат призво(

дить до зростання собівартості продукції і зниження її

конкурентоспроможності, що підриває саму ідею впро(

вадження систем управлінського обліку у вітчизняних

підприємствах. Зазначене визначає напрямки подаль(

ших досліджень проблеми і опрацювання методологіч(

них і методичних рекомендацій.
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кому обліку, оскільки вимагає оперативної та достовір(

ної інформації стосовно зміни чисельності працівників на
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ANALYTICAL REVIEW OF LEGISLATION CHANGES IN THE IN THE FIELD PAY LABOR

У статті здійснено грунтовний аналіз змін чинного законодавства у сфері оплати праці, які
необхідно врахувати при організації та веденні обліку заробітної плати на підприємстві. Воло�
діючи достовірною та повною інформацією, бухгалтер зможе ефективно вести облік оплати
праці, не порушуючи норми права.

Крім цього, проаналізовано зміни на 1 січня 2018 року у сферах, пов'язаних із виплатами
працівникам: розрахунок єдиного соціального внеску, податкової соціальної пільги, розміри
штрафних санкцій за порушення трудового законодавства.

The article provides a thorough analysis of changes in the current legislation on wages that must
be taken into account when organizing and managing wages and salaries in the enterprise. With
reliable and complete information, the accountant will be able to efficiently keep a record of wages
without violating the law.

In addition, changes were made to January 1, 2018 in areas related to employee benefits: the
calculation of a single social contribution, tax social benefits, and the size of penalties for violating
labor laws.
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податки, штрафні санкції.

Key words: salary, account, minimal salary, cost of living, accounting, taxes, penalties.

підприємстві чи установі, їх категорії, а також норм і вит(

рат робочого часу. Тому облік заробітної плати вважаєть(

ся найскладнішою та найважливішою ділянкою роботи

в системі бухгалтерського обліку на підприємстві.
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Заробітна плата перебуває у центрі уваги не лише

бухгалтерів, а й самих працівників, роботодавців та

контролюючих органів. Крім цього, заробітна плата є

об'єктом дослідження багатьох науковців протягом

вже кілька сторіч. Однак, для ефективного та правиль(

ного ведення обліку оплати праці, важливим є пост(

ійний моніторинг змін законодавства у сфері оплати

праці. Особливо це важливо на сьогоднішній час — час

нестабільності, коли такі зміни відбуваються доволі

часто. Тому дослідження особливостей обліку заро(

бітної плати зі зміною нормативно(правової бази є ак(

туальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання обліку заробітної плати досліджувались

у працях багатьох науковців, зокрема: Н. Болотіна,

О. Грішнова, І. Завіновської, А. Колот, Н.В. Овсюк,

І.Ю. Вільман. Однак більш грунтовного та детального

дослідження потребує організація обліку оплати праці

зі змінами в законодавстві.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі змін законодавства, які

суттєво впливають на організацію обліку оплати праці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із переходом до ринкових умов господарювання

змінюється та дещо удосконалюється сутність поняття

"заробітна плата". Законом України "Про оплату праці"

(ст.1) визначено, що заробітна плата — це винагорода,

обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за тру(

довим договором роботодавець виплачує працівникові

за виконану ним роботу [1].

Організація обліку оплати праці здійснюється на ос(

нові нормативно(правових актів, колективних та трудо(

вих договорів, галузевих та регіональних угод, а також

генеральної угоди на загальнодержавному рівні (табл. 1).

Закони, які прийняті на протязі останніх років за(

безпечили правову основу для ефективного регулюван(

ня обліку заробітної плати на підприємствах чи устано(

вах. Однак сьогоднішні складні умови господарюван(

ня, економічна ситуація і нестабільність у країні, а та(

кож міжнародні норми вимагають внесення змін до

вітчизняної нормативно(правової бази. Важливим для

правильного ведення обліку оплати праці є постійне

відстеження та моніторинг за такими змінами, врахову(

ючи те, що у вітчизняному законодавстві вони відбува(

ються доволі часто.

Проаналізуємо останні зміни в обліку оплати праці.

Законом України від 15.12. 2017 р. № 2147(ХІХ "Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України"

здійснено суттєві зміни до законодавства з оплати праці.

Зокрема внесено зміни у трактування поняття "мінімаль(

на заробітна плата" та змінив порядок встановлення та(

рифних ставок і посадових окладів [6].

Відповідно до статті 3 Закону України "Про оплату

праці" від 24.03.1995 № 108/95(ВР (із внесеними зміна(

ми та доповненнями 01.01.2017 р.), мінімальна заробіт(

на плата — це встановлений законом мінімальний

розмір оплати праці за виконану працівником місячну

(годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата є

державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій

території України для підприємств, установ, організацій

Показники Період, роки
з 01.01.2016 з 01.01.2017 з 01.01.2018 

Мінімальна заробітна плата (грн):
у місячному розмірі  
в погодинному розмірі 

1378 
8,29 

3200 
19,34 

3723 
22,41 

Прожитковий мінімум на одну особу 
в розрахунку на місяць (грн) 

1330 1544 1762 

Таблиця 2. Динаміка мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму станом
на 1 січня 2016—2018 року

Джерело: складено авторами за даними [2; 8].

Таблиця 1. Законодавча база з організації та регулювання обліку оплати праці

Джерело: складено автором на підставі [1; 3; 4; 5; 9].

Назва документа Остання редакція Зміст документу
Закон України «Про оплату 
праці» від 24.03. 1995 р.  
№ 108/95-ВР [1] 

01.01.2017 р. визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які 
перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з 
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, 
а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання 
оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої 
функцій заробітної плати 

Закон України «Про 
відпустки» від 15.11.1996 р. 
[4] 

11.06.2016 р. встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і 
порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення 
здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих 
потреб та інтересів, всебічного розвитку особи 

Закон України «Про охорону 
праці» від 14.10.1992 р. [3] 

20.01.2018 р. визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян про 
охорону їхнього життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює за участю 
відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і 
організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони 
праці в Україні 

Закон України «Про 
колективні договори і угоди» 
від 01.07.1993 р. № 3356-XII 
[5] 

01.01.2015 р. визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і 
угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних 
інтересів працівників і роботодавців 
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усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб,

які використовують працю найманих працівників, за

будь(якої системою оплати праці [1].

Крім цього, цей закон виключив норму, згідно з

якою до мінімальної зарплати не включаються надбав(

ки, доплати, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Законом України "Про оплату праці" від 24 березня

1995 року № 108/95(ВР (з внесеними змінами та до(

повненнями 01.01.2017р.), скасовано єдину тарифну

систему оплати праці та запроваджено дві різні: тариф(

ну та інші системи, які формуються на оцінках склад(

ності виконуваних робіт і кваліфікації працівників [1].

У бюджетній сфері мінімальна тарифна ставка (по(

садовий оклад) встановлюється Кабміном. У небю(

джетній сфері підприємства визначають тарифні став(

ки самостійно у колективних договорах. Згідно з ухва(

леним Законом "Про Державний бюджет України на

2018 рік" з 1 січня 2018 року місячна мінімальна заро(

бітна плата становить 3723 грн. При цьому мінімальна

тарифна ставка не може бути нижчою за прожитковий

мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня

календарного року [2]. На 1 січня 2018 року прожитко(

вий мінімум для працездатних осіб встановлений на рівні

1762 грн (табл. 2).

Якщо працівник виконав місячну норму праці, ро(

ботодавець зобов'язаний нарахувати заробітну плату не

менше 3723 грн. Якщо ж зарплату нараховано в меншо(

му розмірі (у т. ч. через періодичність виплат), потрібно

здійснити доплату до 3723 грн. Якщо працівник працює

на умовах неповного робочого часу чи не виконав місяч(

ну (годинну) норму праці, то мінімальну заробітну пла(

ту визначають пропорційно.

Мінімальні гарантії в оплаті праці внутрішніх суміс(

ників забезпечують окремо за основним місцем роботи

і за сумісництвом, оскільки це різні трудові договори,

юридично між собою не пов'язані.

Відпускні, лікарняні, декретні, як і оплату за серед(

нім заробітком в інших випадках, не ураховуємо при

забезпеченні гарантованого мінімального розміру зар(

плати, оскільки це виплати за невідпрацьований час.

При формуванні мінімальної заробітної плати вра(

ховують:

— доплати за напруженість та інтенсивність у роботі;

— доплати за виконання обов'язків тимчасово від(

сутнього працівника і збільшення навантаження;

— винагороди за підсумками роботи за рік;

— матеріальна допомога та допомога на оздоров(

лення;

— премії [7].

Проте слід пам'ятати, що при формуванні мінімаль(

ної заробітної плати не враховують:

— доплати за роботу в нічний час;

— премії до ювілейних та святкових днів;

— виплати за роз'їзні роботи;

— доплати за роботу з підвищеним ризиком для

життя.

Особливість доплат до мінімальної зарплати поля(

гає в тому, що вони:

— виплачуються кожного місяця разом із заробіт(

ною платою;

— відносяться до бази нарахування ЄСВ та обкла(

даються військовим збором і ПДФО;

— при обчисленні середньої зарплати для оплати

декретних чи лікарняних відпусток, враховуються до за(

робітку;

— відносяться до додаткової зарплати [7].

Варто зазначити, що зі зміною мінімальної заробіт(

ної плати, відбулись зміни в розрахунку єдиного со(

ціального внеску (ЄСВ), що вплинуло на максимальний

та мінімальний розмір нарахування ЄСВ. Розрахунок

єдиного соціального внеску із новою мінімальною за(

робітною платою наведений у таблиці 3.

Вагоме значення в обліку оплати праці відіграє по(

даткова соціальна пільга, на якій зміни теж залишили

свій відбиток (табл. 4).

Відзначимо, що зміни у розмірі мінімальної заро(

бітної плати в 2018 році також вплинули на розмір

штрафів за порушення трудового законодавства. Так,

юридичні та фізичні особи(підприємці, котрі викорис(

товують найману працю, несуть відповідальність у виг(

Показники Методика розрахунку Значення, грн 
Мінімальна база нарахування ЄСВ за місяць - 3723 
Мінімальний страховий внесок Мінімальна зарплата х 22% 819,06 
Максимальна величина бази нарахування ЄСВ Мінімальна зарплата х 15% 55 845,00 
Максимальний розмір нарахування ЄСВ на місяць 55 845,00 грн х 22% 12 825,90 

Таблиця 3. Розрахунок єдиного соціального внеску у 2018 році

Джерело: складено автором на підставі [7—9].

Таблиця 4. Розмір податкової соціальної пільги в 2018 році

Джерело: складено автором за даними [7—9].

Вид податкової соціальної пільги 
(норма ПКУ) 

Розмір 
податкової 

соціальної пільги, 
грн 

Граничний розмір доходу, 
який дає право 

на отримання податкової  
соціальної пільги, грн 

Звичайна (п.п. 169.1.1) 881,00 2470,00

Звичайна на "дітей" (п.п. 169.1.2)
881,00 х кіл-ть 
дітей 
до 18 років 

Для одного з батьків: 
2470,00 х кіл-ть дітей. 
Для другого - 2470,00 

Підвищена на "дітей" (пп. «а» і 
«б» п.п. 169.1.3) 

1321,50 х кіл-ть 
дітей 
до 18 років 

Для одного з батьків:
2470,00 х кіл-ть дітей. 
Для другого - 2470,00 

Підвищена (пп. «в»- «е» п.п. 
169.1.3) 1321,50 2470,00 

Максимальна (п.п. 169.1.4) 1762,00 2470,00



Інвестиції: практика та досвід № 5/201844

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ляді штрафу, у разі вчинення порушень законодавства

про працю, що передбачено ч. 2 ст. 265 Кодексу законів

про працю України від 10.12.1971 р. № 322(VIII [10].

Розмір таких штрафів визначається у кратному

розмірі мінімальної зарплати, установленої законом на

момент виявлення порушення. Тому під час накладання

штрафу у 2018 році за порушення законодавства про

працю Держпраці братиме для обчислення його розмі(

ру 3723 грн.

Отже, до юридичних осіб і фізичних осіб(підпри(

ємців у 2018 році можуть застосовувати такі штрафи за

порушення трудового законодавства:

— за порушення встановлених строків виплати зар(

плати працівникам більш як за один місяць та виплату

не в повному обсязі — 11 169 грн;

— за фактичний допуск працівника до роботи без

оформлення трудового договору (контракту) чи оформ(

лення працівника на неповний робочий час у разі роботи

повний робочий час, і виплату заробітної плати (винаго(

роди) без нарахування та сплати ЄСВ — 111 690 грн (за

кожного працівника, щодо якого скоєно порушення);

— за недотримання мінімальних державних гарантій

в оплаті праці — у 10(кратному розмірі мінімальної зар(

плати — 37 230 грн (за кожного працівника, щодо яко(

го скоєно порушення);

— за недотримання встановлених законом гарантій

і пільг працівникам, залученим до виконання обов'язків,

передбачених Законом №2232, Законом №1975, Зако(

ном №3543 — 37 230 грн (за кожного працівника, щодо

якого скоєно порушення) [10].

ВИСНОВКИ
Отже, проведений аналіз показав, що такі зміни за(

конодавства з оплати праці вигідні як для громадян, так

і для держави. Адже зростання мінімальної зарплати

вирішить проблему безробіття в країні, призведе до

збільшення платників єдиного соціального внеску та

надходжень до Пенсійного фонду і місцевих бюджетів,

а це, в свою чергу, дозволить реалізувати кошти на роз(

виток відповідних територій.

Крім цього, зростання штрафів стануть стимулом

для роботодавців не порушувати норми законодавства

у сфері зайнятості, легалізувати роботу та детінізувати

заробітну плату, а для працівників це дозволить отри(

мувати всі необхідні гарантії, передбачені законодав(

ством та страховий стаж.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Комерційний банк здійснюючи торговельні опе(

рації з метою одержання прибутку або спекулятив(

ного доходу наражається на ринковий ризик. Тому
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MARKET RISK MANAGEMENT AND ESTIMATION OF COMMERCIAL BANK

У роботі розглянуто питання визначення та виміру ринкового ризику. Необхідність в аналізі,
якісній та кількісній оцінці величини ризиків банківського сектора виникає внаслідок наявності
тісного взаємозв'язку між станом банківської системи та економічним зростанням у країні. Для
підтримки стійкого економічного росту та стабільності банківської системи необхідно чітко уяв�
ляти проблеми та ризики, які виникають у процесі банківської діяльності. Враховуючи значні
обсяги відкритих валютних позицій банків, коливання процентних ставок і рівень розвитку опе�
рацій із цінними паперами, проблеми, пов'язані з оцінкою й управлінням ринковим ризиком,
стають особливо актуальними. Сучасний інтерес до ринкового ризику обумовлений постійним
розширенням та модифікацією кола банківських операцій, що несуть у собі елементи цього
ризику, і, відповідно, посиленням впливу чинників зовнішнього середовища на якість і структу�
ру активів і пасивів, капіталу, прибуток, ліквідності, платоспроможності та фінансового стану
банківської установи.

The paper deals with the issues of definition and measurement of marker risks. The necessity in
analysis, quality and quantity measure of bank's risks exists as the result of strong interrelation
between banking sector state and country economic development. To support stable economic
development and stable banking system it should be a strong awareness of its problems and risks,
that could arise in banking activity. Taking into account the significant volumes of open foreign
exchange positions, interest rates fluctuations and progress level of security operations, issues,
connected with market risk management, become especially actual. Current interest to market risk,
from one side, conditional on constant expansion and modification of bank's operations, related
with it, and from the other side it conditional on enhancement of environmental influence on quality
and structure of assets and liabilities, capital, income, liquidity, payability and financial state of bank
institution.

Ключові слова: комерційний банк, ринковий ризик, процентний ризик, валютний ризик, фондовий ризик,

ліміти, моделювання.

Key words: the bank, market risk, interest risk, FX risk, security risk, limits, modelling.

необхідно належним чином управляти рівнем рин(

кового ризику, тобто використовувати різні мето(

ди, які дозволяють у певній мірі прогнозувати на(

стання ринкової ризикової події та приймати захо(
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ди для її зниження на основі оцінених показників

рівня ризику.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розуміння сутності ринкового ризику,

його виявлення, оцінювання, управління та контролю

досліджувались у працях багатьох вітчизняних нау(

ковців, серед яких, зокрема, О. Васюренко, О. Сидо(

ренко, Л. Примостка, Р. Набок, О. Приходько та інші. В

міжнародній практиці питання щодо регулювання рин(

кового ризику описано в документах Базельського ко(

мітету з питань банківського нагляду. Хоча міжнародні

та вітчизняні науковці більшою мірою висвітлили тео(

ретичні підходи до розуміння сутності ринкового ризи(

ку та особливостей його ідентифікації у процесі управ(

ління ризиками банку, водночас недостатньо вивченим

залишається питання щодо найбільш прийнятної для

українських банків системи управління рівнем ринково(

го ризику.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз і узагальнення вітчизняного

та міжнародного досвіду щодо наявних підходів до

управління та оцінки ринкового ризику банку та дослі(

дження системи лімітів як найбільш оптимальної систе(

ми управління ринковим ризиком.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки ризик наявний у будь(якій операції,

тому для банківської діяльності важливим є не уник(

нення ризику взагалі, а передбачення і зниження

його до мінімального рівня. Одним з суттєвих ри(

зиків діяльності банку є ринковий ризик, який відно(

ситься до категорії фінансових ризиків, що загро(

жують банку втратою частини своїх ресурсів, недо(

отримання доходів або створення додаткових вит(

рат у результаті здійснення певних фінансових опе(

рацій. За визначенням Національного банку Украї(

ни ринковий ризик — наявний або потенційний ри(

зик для надходжень і капіталу, який виникає через

несприятливі коливання вартості цінних паперів, то(

варів і курсів іноземних валют за тими інструмента(

ми, які є в торговельному портфелі. Цей ризик вип(

ливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття по(

зицій з боргових та пайових цінних паперів, валют,

товарів та похідних інструментів (деривативів) [1].

Таке визначення є доволі комплексним та відобра(

жає поняття ринкового ризику у розрізі його скла(

дових та джерел виникнення. Однак можна сформу(

лювати більш загальне визначення, яке має схожу

сутність — під ринковим ризиком розуміється

ймовірність відхилення фінансових результатів від

запланованих через певну зміну валютних курсів,

процентних ставок або ринкової вартості фінансо(

вих інструментів, цінних паперів або інших активів.

Загальною ознакою банківських операцій, схильних

до ринкового ризику, є здійснення їх з метою отри(

мання спекулятивного доходу, тобто отримання до(

ходу за рахунок різниці між цінами купівлі і прода(

жу. Найбільшою мірою ринковий ризик стає очевид(

ним, коли банк оцінює вартість статей балансу на

підставі ринкових цін з визначеною періодичністю

(щодня, щомісячно, щоквартально, щорічно). У та(

кому разі будь(які зміни ринкової ціни негайно

відображуються в балансі банку. Несвоєчасний

облік втрат або прибутків породжує додаткові про(

блеми, оскільки необізнаність щодо факторів ризи(

ку не означає їх відсутність. Зважаючи на ці факто(

ри, Базельсьский комітет з банківського нагляду

пропонує визначення ринкового ризику як ризик

втрат за балансовими та позабалансовими позиція(

ми, які виникають унаслідок змін у ринкових цінах

[2].

Як правило, розрізняються такі основні види рин(

кових ризиків: процентний, валютний та фондовий. Роз(

глянемо їх більш детально.

1. Процентний ризик. Процентний ризик або ри(

зик зміни процентної ставки — це існуючий або по(

тенційний ризик для прибутковості або капіталу бан(

ку, що виникає в результаті несприятливих змін рівня

ринкових процентних ставок. Цей ризик впливає на

доходи банку, а також на економічну вартість його

активів, зобов'язань та позабалансових інстру(

ментів. Джерелом процентного ризику є дисбаланс

активів і зобов'язань, чутливих до зміни процентних

ставок і термінів погашення. За класифікацією Ба(

зельського комітету з банківського регулювання

існує 5 видів процентного ризику, на які зазвичай

наражається банк: 1) ризик переоцінки — ризик

зміни вартості ресурсів, який виникає внаслідок

різниці в строках погашення фінансових ресурсів

(кредитів, депозитів, боргових інструментів) або

зміни величини процентних ставок банківських

активів, зобов'язань та позабалансових позицій;

2) ризик зміни кривої дохідності — рівень залеж(

ності величини процентної ставки та строком дії

інструмента, яка відображає настрій інвесторів щодо

майбутнього рівня процентних ставок; 3) базисний

ризик — ризик фінансових втрат від зменшення про(

центної маржі, який виникає внаслідок невідповід(

ності зміни процентних ставок за подібними акти(

вами і пасивами з однаковими строками погашення;

4) економічний ризик — ризик втрат від несприят(

ливих змін економічних умов на ринку (наприклад,

підвищення рівня облікової ставки НБУ призводить

до подорожчання фінансових ресурсів і як наслідок

збільшення процентних ставок); 5) ризик опціональ(

ності — ризик права вибору, який є результатом на(

явності у клієнта права змінити умови виконання уго(

ди, коли змінюється розмір або термін виплат хоча

б одного грошового потоку (наприклад, пролонга(

ція, дострокове погашення або реструктуризація

кредиту) [3, с. 12—13].

2. Валютний ризик. Валютний ризик — наявний

або потенційний ризик для надходжень і капіталу,

який виникає через несприятливі коливання курсів

іноземних валют і цін на банківські метали [1]. З еко(

номічної точки зору валютний ризик є наслідком нез(

балансованості активів і пасивів щодо кожної з ва(

лют за термінами і сумами. Чутливість до валютного

ризику визначається відкритою валютною позицією

банку за різними іноземними валютами та банківсь(

кими металами, динамікою валютних курсів, а також
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кваліфікацією і коректністю діяльності осіб, які без(

посередньо здійснюють угоди від імені банку, тобто

дилерів (трейдерів). Цей ризик властивий усім фінан(

совим операціям банку в іноземній валюті. Як свідчить

сучасна практика, недостатня увага банків до питань

управління валютним ризиком може призвести до

значних фінансових збитків лише за рахунок пере(

оцінки валютної позиції зі зміною курсів валют. По(

трібно відзначити, що оскільки банки не можуть впли(

вати на валютний курс (його встановлює або ринок,

або національний регулятор), то єдиним інструмен(

том управління цим видом ризику є контроль валют(

них позицій.

3. Фондовий ризик. Фондовий (інвестиційний)

ризик — існуючий або потенційний ризик збитків

внаслідок несприятливої зміни ринкових котирувань

цінних паперів та похідних фінансових інструментів

на фондових ринках [4]. Фондовий ризик є ризик

втрати інвестованих коштів та очікуваного доходу

під впливом факторів, пов'язаних як з емітентом

цінних паперів та похідних фінансових інструментів,

так і з загальними коливаннями ринкових цін на

фінансові інструменти. Чинниками, які викликають

фондовий ризик, є: 1) ризик дострокового погашен(

ня цінних паперів, який характеризується необхід(

ністю реінвестування повернених достроково коштів

під нижчі процентні ставки, які на поточний момент

склалися на ринку; 2) інфляційний ризик — ризик,

викликаний ймовірністю знецінення в часі майбутніх

грошових коштів (в цьому випадку процентного до(

ходу та номінальної вартості цінного папера) внасл(

ідок інфляційних процесів на ринку та знецінення

грошей; 3) кредитний ризик — ризик, викликаний

можливістю фінансових втрат внаслідок невиконан(

ня емітентом своїх зобов'язань (порушення умов

виплати грошових потоків, зміна строків погашення,

підтримання рівня доходу на стабільному рівні) [5,

с. 210—212].

Управління ринковим ризиком, як правило,

здійснюється банком відповідно до його стратегіч(

них завдань. Пріоритетним є забезпечення макси(

мального збереження активів і капіталу на основі

зменшення можливих збитків і недоодержання при(

бутку по вкладах банку у фінансові інструменти,

включаючи вкладення в іноземну валюту й доро(

гоцінні метали.

Одним із найефективніших інструментів управління

ринкового ризику є визначення системи лімітів, які мо(

жуть бути встановлені на розмір операції або продукт,

на максимальний розмір збитків або на фінансовий ре(

зультат за операцією, на клієнта або групу клієнтів.

Обсяги ліміту визначаються тим, які втрати банк може

понести, оперуючи тими чи іншими обсягами активів і

ресурсів. Значення ліміту розраховується в залежності

від обсягів операцій (фактичних або бюджетних показ(

ників), терміну, валюти операції, інших додаткових умов

угоди. Затвердження лімітів з ринкового ризику нале(

жить до компетенції Правління, Спостережної Ради або

спеціального комітету, який має відповідні повноважен(

ня.

Існують такі групи лімітів на ринкові ризики в розрізі

його видів:

1. Ліміти VaR — обмеження на рівень максималь(

них потенційних втрат, які не перевищать протягом пев(

ного періоду втрати із заданою ймовірністю.

2. Ліміти на фінансові результати — обмеження на

максимальний рівень отриманих фінансових резуль(

татів.

3. Обмеження валютного ризику. Ліміт відкритої ва(

лютної позиції — обмеження на абсолютну величину

відкритої валютної позиції в кожній валюті, та в разі

необхідності для загальної величини валютної позиції

— додаткове обмеження на максимальний розмір за(

гальної валютної позиції.

4. Обмеження процентного ризику. Ліміт чутливості

портфеля до паралельного зсуву кривої дохідності

(Basis(point(value limit, або BPV limit) — обмеження

чутливості теперішньої дисконтованої вартості активів

та зобов'язань до паралельного зсуву кривої дохідності

на 0.01%.

Розглянемо більш детально кожну з наведених груп

лімітів. Всі вони мають свої переваги та недоліки, однак

у кожній визначеній ситуації вони можуть дати найпов(

ніший аналіз або пояснити результати один одного. Тому

найоптимальнішим варіантом управління ринковим ри(

зиком є поєднання всіх вказаних груп лімітів і їх постій(

ний контроль.

Група ризику VaR. Серед її переваг слід зазначи(

ти універсальність щодо сфери застосування та про(

стоту представлення інформації про ризик у вигляді

лише одного значення вартості збитків. Вона також

дає можливість оцінити розмір капіталу, який необ(

хідно резервувати для покриття цих збитків. Одним

із її найголовніших недоліків є непристосованість до

випадків, вірогідність яких мала, через відсутність або

неповноту інформації. Оскільки величина VaR найча(

стіше розраховується на основі історичних ринкових

даних за певний проміжок часу в минулому, досить

часто модель може не врахувати різку зміну ринку

внаслідок екстремальних подій, які можуть привести

до аномальних збитків і не є достатньо частими для

того, щоб бути представленими в останніх історичних

даних. Ще одним недоліком є те, що для розподілів

доходностей більшості фінансових активів характерні

відхилення на краях розподілу щільності розподілу

ймовірностей від нормального розподілу. Внаслідок

цього оцінки VaR, що розраховані за нормальним

розподілом, виявляються завищеними або занижени(

ми. Також розрахунковою величиною VaR можна лег(

ко маніпулювати, змінюючи параметри розподілу та

глибину історичних рядів, що використовуються для

статистичних оцінок.

Група лімітів на фінансові результати. Найпоши(

ренішими є ліміти stop(loss, stop out, take profit і

take out. Ліміт stop(loss визначає максимальний

розмір збитків від одноденного зниження прибутко(

вості по визначеному інструменту. Ліміт stop out

встановлює загальну суму максимальних збитків по

вибраному інструменту. При одержанні збитку,

рівного величині ліміту, всі операції припиняються і

приймається рішення про подальші дії, наприклад,

продаж даного активу або його реструктуризацію.

Ліміт take profit показує розмір максимального од(

ноденного зростання прибутковості по вибраному
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інструменту. Застосовується для того, щоб при до(

сягненні максимального, з точки зору аналізу, ре(

зультату убезпечити себе від можливого подальшо(

го різкого зниження вартості інструмента. Ліміт take

out відрізняється від попереднього тим, що встанов(

люється на цей вид активу або пасиву чи портфель у

цілому. Основною перевагою наведених вище лімітів

є те, що вони визначають точний рівень фінансових

результатів, які є найбільш прийнятними для банку і

які банк може на себе взяти. Ще однією неявною

перевагою є те, що ліміти take profit та take out

здатні показати появу "фінансової бульбашки" —

економічне явище, при якому виникає істотне відхи(

лення ціни інструменту від його справжньої вартості.

Недоліком лімітів на фінансові результати є те, що

для деяких інструментів з високим рівнем надійності

можливе тимчасове падіння прибутковості (наприк(

лад, в умовах кризи). Ще однім недоліком є те, що

існують певні інструменти, які банк не може закри(

ти, які б збитки вони не приносили. З подібною си(

туацією зіткнулися більшість комерційних банків у

2014—2015 рр., коли вони змушені були визнавати

значні збитки від негативної переоцінки валютної по(

зиції внаслідок стрімкого росту валютного курсу.

Оскільки зменшувати валютну позицію було практич(

но неможливо через недостатнє надходження валю(

ти та регуляторні обмеження, а встановлення валют(

ного курсу є виключно компетенцією Національно(

го банку України, то банки наражалися на суттєвий

валютний ризик, тому ліміти на фінансові результа(

ти та VAR хоча й застосовувались, але на практиці

були недоцільними.

Група обмежень на відкриту валютну позицію.

Найсуттєвіша перевага лімітів відкритих валютних

позицій полягає в наступному. За допомогою лімітів

на відкриті валютні позиції для банків може обме(

жуватись коротка позиція в національній валюті

(довга — в іноземній), тобто перевищення прода(

жу національної валюти над її купівлею (або ж пе(

ревищення купівлі іноземної валюти над її прода(

жем), що призводить до обмеження на вивід капі(

талу. Обмеження довгої позиції в національній ва(

люті (короткої — в іноземній) означає обмеження

перевищення купівлі національної валюти на її про(

дажем, або іншими словами перевищення продажу

іноземної валюти над її купівлею, що сприяє обме(

женню ввозу капіталу. Найголовнішим недоліком

зазначених лімітів є те, що їх величина не дає ін(

формації про сукупну кількість ризику в кореляції

між валютами.

Група ризику BPV. Основними перевагами ліміту

BPV є те, що він має широке застосування та може вста(

новлюватися для кожного портфелю, часового про(

міжку, валюти та для усіх валют в цілому, а його резуль(

тат має чітко виражений кількісний характер. Важливим

недоліком використання показника BPV є те, що він за(

надто складно розраховується, оскільки він потребує

застосування елементів інтерполяції, екстраполяції,

дисконтування та прив'язаний до використання кривої

доходності, яку за певних умов доволі проблематично

побудувати. Однак найголовнішим недоліком визначен(

ня значення BPV є те, що допущення має теоретичний

характер і найчастіше не відповідає дійсності, оскільки

паралельного зсуву кривої дохідності на практиці не

існує.

ВИСНОВКИ
Найефективнішим підходом до управління ринко(

вим ризиком є використання системи лімітів, що вста(

новлюються на ті напрями банківської діяльності, які є

схильними до ринкового ризику. Такий підхід широко

застосовується у вітчизняній та міжнародній банківській

практиці. Системна класифікація внутрішніх лімітів рин(

кового ризику дозволяє встановити контроль над усіма

видами ринкового ризику через врахування характеру

окремих його видів. Побудова комплексної системи

лімітування ринкового ризику дозволяє підвищити

ефективність ризик(менеджменту. Важливо, щоб сис(

тема лімітів не тільки дозволяла накладати ліміти різних

типів, але й мала достатню гнучкість і універсальність

для того, щоб відповідати прийнятим у банку бізнес(

процесам.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У поточних умовах господарювання в Україні

інструменти державної інвестиційної політики у буді(

вельній діяльності є важливим елементом, спрямова(
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ним на розвиток та збільшення обсягів фінансування

стратегічних програм та інвестиційних проектів будів(

ництва в Україні. Інвестиції є реальним інструментом

подолання кризових явищ на вітчизняних будівельних
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підприємствах, а вдосконалення процесу розроблен(

ня і впровадження державних програми щодо побудо(

ви ефективної програми реалізації інвестиційної діяль(

ності будівельних підприємств дозволить адаптувати

їх діяльність до мінливих умов господарювання, на(

дасть можливість протистояти наявним в економіці

кризовим явищам і підвищити їх конкурентоспро(

можність.

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

Особливості державно(управлінської сутності та

характеристики інвестиційної політики будівельної га(

лузі було предметом дослідження значної кількості як

зарубіжних, так і вітчизняних вчених із публічного адміні(

стрування, економіки, права, серед яких: Абромович Г.В.

[9], Мазур Г.Ф. [2], Мокій А. [1], Нахкур Т.Ф., Непомня(

щий О.М., Пономаренко В.С. [4], Рогач О.І. [5].

Зазначені та багато інших вчених і науковців здійс(

нили значний внесок у дослідження концептуальних

основ процесу формування механізмів державного уп(

равління інвестиційною політикою будівельної діяль(

ності, однак, поряд з цим, низка актуальних завдань,

зокрема детальне обгрунтування природи, змісту та

детермінанту якісної характеристики механізмів дер(

жавного управління інвестиційною політикою будівниц(

тва, потребують подальшої наукової розробки та ра(

ціонального вирішення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз теоретичних підходів

до державної інвестиційної політики у будівельній діяль(

ності; визначення мети, цілей та критеріїв, а також видів

механізмів державного управління інвестиційною полі(

тикою будівництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Серед основних механізмів державного управ(

ління інвестиційною політикою будівництва, на нашу

думку, варто зупинитися та детально розглянути: за(

кони і законодавчі акти; систему норм і нормативів;

обсяги і джерела фінансування; цінове регулювання

та державні гарантії; систему стандартизації та сер(

тифікації будівництва; бюджетні трансферти, суб(

сидії, дотації; страхування інвестиційних ризиків у

будівництві.

Наукове дослідження підходів до формування інве(

стиційного законодавства щодо будівельної діяльності

пропонується розглядати як сукупність нормативних

актів, що регулюють інвестиційні відносини щодо без(

посереднього здійснення будівельної діяльності, а та(

кож керівництва такою діяльністю. В Україні система

законодавчого державного регулювання залучення

інвестицій у будівництво побудована на основі публіч(

ного права, відповідно до якого відносини між країною(

реципієнтом та інвестором встановлюються за допомо(

гою владно(розпорядчих, адміністративних актів дер(

жави.

Досягнення належного рівня розвитку системи

державного управління інвестиційною діяльністю у

будівництві важко уявити без існування розгалуже(

ної системи норм і нормативів. Соціально(економічні

норми і нормативи є одним із найважливіших засобів

державного регулювання інвестиційних процесів в

будівництві. Вони є базовим елементом при розроб(

ленні територіальних планів, а також при обгрунту(

ванні плану територіального розвитку країни зага(

лом [1].

Пошук та реалізація фінансових ресурсів — це

основний принцип застосування адаптивного підхо(

ду до процесу державного регулювання інвестицій(

ною діяльністю у будівельній галузі. Формування

структури джерел фінансування галузі є дуже склад(

ним процесом, що перш за все залежить від потуж(

ності кожного джерела, а в певний період часу, — і

від фінансового стану та перспектив розвитку інвес(

торів, а також від кон'юнктури будівельного ринку й

актуальності інвестиційного будівельного проекту в

перспективі.

 Відповідно до Закону України "Про інвестиційну

діяльність" № 1560(XII від 18.09.1991, до джерел фінан(

сування інвестиційних проектів економіки загалом та

будівельної галузі зокрема, належать:

— власні фінансові ресурси інвестора;

— позичкові фінансові кошти інвестора;

— залучені фінансові кошти інвестора;

— бюджетні інвестиційні асигнування;

— безоплатні й благодійні внески, пожертвування

організацій, підприємств і громадян.

Часто до джерел забезпечення фінансовими ресур(

сами інвестиційних проектів будівництва відносяться

власні, залучені й позичені засоби фінансування, а та(

кож бюджетні асигнування та іноземні інвестиції в формі

прямих капіталовкладень.

Ціна і ціноутворення є важливим складовим елемен(

том функціонування будівельного ринкового механіз(

му. Ринкові відносини у будівництві без застосування

ефективного державного цінового регулювання є прак(

тично непридатними для обгрунтування інвестиційної

діяльності.

У цілому, державне регулювання цін переважно

розглядається як один із головних чинників політичної

та соціальної стабільності і є запорукою подальшого

фінансового розвитку будівельної галузі. Методи дер(

жавного регулювання цін можна поділити на прямі (вста(

новлення фіксованих цін, застосування граничних цін,

заморожування цін, декларування зміни цін тощо) та

непрямі (застосування граничних нормативів рентабель(

ності, пільгове оподаткування та кредитування, дифе(

ренціація ставок ввізного мита та ін.) [2].

Варто відзначити, що у будівельній сфері процес

ціноутворення відрізняється від ціноутворення в

інших галузях промисловості, що зумовлено особли(

востями будівельної продукції, яка виробляється на

вимогу замовників та на основі індивідуальної про(
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ектно(кошторисної документації. Так, згідно зі ст. 7

Закону України від 21.06.2012 № 5007(VI "Про ціни і

ціноутворення" "формування кошторисної норматив(

ної бази, визначення порядку її застосування у будів(

ництві, перевірка дотримання нормативних доку(

ментів і нормативів обчислення вартості будівництва

об'єктів, що споруджуються із залученням бюджет(

них коштів , коштів державних і  комунальних

підприємств, установ та організацій, кредитів, нада(

них під державні гарантії, здійснюються центральним

органом виконавчої влади, що забезпечує формуван(

ня та реалізує державну політику у сфері будівницт(

ва, містобудування та архітектури" [3].

Також слід відзначити, що ефективне ціноутво(

рення в будівництві є способом забезпечення функ(

ціонування будівельних підприємств та підвищення

рівня соціально(економічного життя населення, в ці(

лому.

Якісний та кількісний аналіз системи стандартизації

та сертифікації будівництва дозволяє зробити висновок

про те, що запровадження державних стандартів і сер(

тифікатів щодо якості будівельних товарів, робіт та по(

слуг повинно враховувати визначення єдиних міжнарод(

них вимог, норм, стосовно якості, хімічного складу,

фізичних властивостей, ваги, розмірів, кількості буді(

вельної продукції тощо.

Державні стандарти, норми і правила щодо пла(

нування, забудови та іншого використання тери(

торій, проектування і будівництва об'єктів містобу(

дування встановлюються для загального і багатора(

зового застосувань і стосуються не лише інвестиц(

ійної діяльності, чи її результатів, а й спрямовують(

ся на досягнення оптимального ступеня впорядко(

ваності всіх соціально(економічних процесів у буді(

вництві [4].

Актуальним питанням державної інвестиційної полі(

тики будівництва також є бюджетні трансферти, суб(

сидії, дотації. Бюджетне фінансування будівельної га(

лузі здійснюється в таких формах, як: кошторисне

фінансування, державне фінансування інвестицій, на(

дання дотацій, субвенцій, субсидій. Субсидії викорис(

товуються як інструмент інвестиційної політики країни

для досягнення цілей підтримки та стимулювання роз(

витку окремих напрямків будівництва, збільшення об(

сягів експорту будівельної продукції, досягнення балан(

су поточного рахунку будівельних товарів та послуг, пе(

рерозподілу доходів тощо.

Субсидії набули значного поширення протягом

останніх десятиліть, оскільки, в рамках багатосто(

ронніх та двосторонніх торговельних угод держави,

добровільно обмежили застосовування тарифів для

захисту національних виробників будівельної про(

дукції [5].

Будівництво належить до галузей, яким характерна

ймовірність виникнення великої кількості ризиків, як з

боку інвесторів, забудовників, так і з боку спеціалізо(

ваних підрядних організацій. У зв'язку з цим, в украї(

нському законодавстві має бути детально закріплене

питання страхування інвестиційних ризиків у будів(

ництві. Цей інструмент державної інвестиційної політи(

ки, безпосередньо, спрямовується на забезпечення

відшкодування матеріального збитку, що може прояви(

тися внаслідок настання ризиків інвестиційної діяльності

у будівництві. Можна різними способами забезпечува(

ти безперервність процесу відтворення та максимальну

фінансову стійкість відносин будівельних суб'єктів, але,

як засвідчує зарубіжний досвід, саме страхування є

найефективнішим.

Практично всі промислово розвинуті країни з рин(

ковою економікою мають спеціальні державні устано(

ви, що займаються страхуванням і гарантуванням іно(

земних інвестицій та експортних кредитів, що виділя(

ються для реалізації будівельних проектів. Найактивні(

ше "захищають" інвестиції своїх транснаціональних

фірм Сполучені Штати Америки, Японія, Британія,

Франція, Канада, Німеччина [5].

Обмеженість вітчизняних фінансових ресурсів у бу(

дівництво, останнім часом, спонукала до набуття ме(

ханізму залучення іноземних інвестицій, стосовно чого

в Україні створено систему державних гарантій захис(

ту іноземних інвестицій, якою передбачено: встанов(

лення правового режиму інвестиційної діяльності; га(

рантії у разі зміни законодавства; гарантії щодо при(

мусових вилучень, а також незаконних дій державних

органів та їх посадових осіб; компенсацію і відшкоду(

вання збитків іноземним інвесторам; гарантії в разі

припинення інвестиційної діяльності; гарантії перека(

зу прибутків, одержаних унаслідок здійснення інозем(

них інвестицій.

На нашу думку, основними перешкодами на шляху

залучення іноземних інвестицій у розвиток будівництва

України є: корупція, нестабільність політичної ситуації

в країні, нестабільне державне регулювання, нечітка

правова система; великий податковий тягар; низький

рівень доходів громадян; недостатньо розвинута інфра(

структура бізнесу; нестабільність економічної та подат(

кової політики тощо.

При цьому зауважимо, що надмірний податковий

тягар інвестиційної діяльності у будівельній сфері по(

яснюється, здебільшого, специфікою вітчизняної по(

даткової політики та особливостями правозастосу(

вання, ніж самою природою будівельних відносин.

Наприклад, наявність пайової участі, що зі змісту ст.

40 Закону України від 17.02.2011 № 3038(VI "Про

регулювання містобудівної діяльності" є обов'язком,

а не правом забудовника, не властива розвинутим

країнам [6]. Цей платіж, у свою чергу, призводить до

підвищення вартості житла, зниження темпів розвит(

ку будівельної галузі, скорочення інвестиційної актив(

ності тощо.

Достатньо промовистим є аналіз системи показників

ефективності бізнес(процесів та підприємницької діяль(

ності по всьому світу, що представлений у результатах

у рейтингу Світового банку "Doing Business". За слова(

ми провідних українських учених у галузі державного

управління будівництвом, Непомнящого О.М. та Ісаєн(

ка Д.В. дослідження "Doing Business" є найпоширені(

шою методикою оцінки інвестиційного клімату в дер(

жаві щодо доступності реалізації будівельних проектів,

що інтерпретується як визначення індексу легкості ве(

дення бізнесу [7, c. 51]. У рейтингу Doing Business(2018

Україна посідає 76 місце, що демонструє недоско(

налість вітчизняної системи нормативно(правового ре(

гулювання підприємницької діяльності, загалом, та ак(
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туалізує розробку напрямів державного удосконален(

ня податкової системи у регулюванні будівельного

бізнесу, зокрема [8].

 Тому, на нашу думку, для активізації притоку іно(

земних інвестицій в будівельну галузь України важли(

вим є здійснення таких заходів:

— створення стабільного будівельного законодав(

ства;

— створення сприятливого інноваційного клімату

для розвитку будівельної галузі;

— сприяння залученню прямого іноземного капіта(

лу у сферу матеріального виробництва, загалом;

— створення сприятливих умов для розвитку

спільних будівельних підприємств;

— розроблення та прийняття законодавчої бази

щодо страхування ризиків діяльності будівельних

підприємств [9].

ВИСНОВОК
Отже, державне управління інвестиційною

діяльністю у будівництві та в інших сферах кожної

держави має відповідати загальнонаціональним

стратегічним цілям та інтересам. Не є винятком і

Україна, оскільки стратегічним завданням держа(

ви є економічне зростання та поліпшення добробу(

ту громадян через реалізацію моделі інвестиційно(

го розвитку. Для цього на державному рівні необх(

ідно сформувати інституційне середовище, сприят(

ливе до інвестиційних процесів, та поступово вдос(

коналювати систему нормативно(правового регу(

лювання інвестиційної діяльності в будівельній га(

лузі. Це, в свою чергу, сприятиме збільшенню об(

сягів інвестиційних ресурсів у будівництво, їх ефек(

тивному використанню і визначенню пріоритетних

напрямів та забезпеченню ефективного викорис(

тання капіталовкладень.

Проте слід зауважити, що розвиток стану інвес(

тування у житлове будівництво безпоседерньо зале(

жатиме від економічної та соціальної стабільностей

в Україні. Тому, державна політика повинна бути спря(

мована, перш за все, на зниження інфляції, віднов(

лення економічного зростання, стабілізацію грошо(

вого обігу, скорочення дефіциту бюджету, зміцнен(

ня національної валюти, підвищення добробуту насе(

лення та ін.
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF INVESTMENT]BUILDING COMPLEX OF THE REGION

Зазначено, що інституційна еволюція сучасної інвестиційно будівельного комплексу знаме�
нується формуванням якісно нових інститутів — галузевих компаній�інвесторів будівельного
сектора. Ці компанії позиціонують себе інвесторами в будівельному бізнесі, нерідко замикаю�
чи на собі весь виробничий цикл. Феномен нової інституційної одиниці на тепер не отримав
достатньо об'єктивного і всебічного дослідження.

Визначено, що передумови формування регіонального інвестиційно�будівельного комплек�
су, включають у себе: створення складної багатоукладної економіки, що спирається на різно�
маніття форм власності; множинність джерел інвестицій, пов'язаних з державним сектором і
бюджетом, обласним сектором і бюджетом, інвестиційними банківськими та іншими фінансо�
вими структурами, в тому числі позабюджетні фонди; приватні корпоративні сектори, змішані
види, а також зарубіжні джерела фінансування, кошти фізичних осіб; відмова державних органів
від політики повного виробничого і соціального патерналізму, що передбачає фінансування
зведення об'єктів у виробничих цілях, будівництва об'єктів культурної та соціальної комплексу
за рахунок доходів, які суб'єкти регіональної економіки отримують від своєї діяльності; розви�
ток ринків продукції будівництва та промисловості нерудних будівельних матеріалів і сучасних
конструкцій.

Запропоновано в якості базового апостеріорного твердження в рамках такої діагностики, вка�
зати той факт, що сучасний будівельний комплекс все ще залишається стримуючим фактором
розвитку суспільного виробництва і соціальної сфери, перманентно характеризується нездат�
ністю забезпечити як потреба реального сектора економіки у введенні в дію необхідної кількості
виробничих потужностей, так і задовольнити попит населення в доступному житлі. Зазначено,
що ця емпірична оцінка імпліцитно фіксує необхідність подолання такого становища в будівель�
ному комплексі, нова якість якого дозволить знизити рівень його ліміту впливу на розвиток га�
лузевого комплексу України і повністю задовольнити потребу вітчизняної економіки в буді�
вельній продукції.

It is noted that the institutional evolution of the modern investment and construction complex is
marked by the formation of qualitatively new institutions — sectoral companies�investors in the
construction sector. These companies position themselves as investors in the construction business,
often closing down the entire production cycle. The phenomenon of a new institutional unit is currently
not sufficiently objective and comprehensive study.
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ВСТУП
З моменту зміни парадигми суспільного розвитку

суттєво змінився інституційний склад інвестиційно(буді(

вельної підсистеми. Інституційна еволюція сучасної інве(

стиційно будівельного комплексу знаменується форму(

ванням якісно нових інститутів — галузевих компаній(

інвесторів будівельного сектора. Такі компанії позиці(

онують себе інвесторами в будівельному бізнесі, не(

рідко замикаючи на собі весь виробничий цикл. Фено(

мен нової інституційної одиниці нині не отримав достат(

ньо об'єктивного і всебічного дослідження.

З позицій системного підходу регіональний інвес(

тиційно(будівельний комплекс (РІБК) є підсистемою

економіки з певною структурою, взаємозв'язками, інди(

каторами розвитку, стандартами діяльності, зовнішні(

ми і внутрішніми відокремленими характеристиками і

умовами. Як система РІБК включає в себе суб'єкти, що

знаходяться у стосунках один з одним; об'єкти; інфра(

структуру (банки, товарні та сировинні біржі, брокерські

фірми і контори, пенсійні та страхові фонди, іпотечні

фірми та ін.); ринкові механізми (ціна, відсотки за кре(

дит та тощо); державний контроль і регулювання рин(

ку, аудиторські підтримки малого бізнесу, фонди

підтримки малого бізнесу, судові органи, ключових еле(

ментів розглянутої підсистеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед фундаментальних наукових робіт, що відно(

сяться до даної проблемної сфери, потрібно виділити

праці таких авторів, як А. Асаул, А. Белоус, В. Бузирев,

Н. Варламов і багато інших. Цілком очевидно, що тео(

It is determined that the prerequisites for the formation of a regional investment and construction
complex include: creation of a complex multi�faceted economy based on the diversity of ownership
forms; the multiplicity of sources of investment related to the public sector and the budget, the
regional sector and budget, investment banking and other financial institutions, including
extrabudgetary funds; private corporate sectors, mixed types, as well as foreign sources of financing,
funds of individuals; the refusal of state bodies from the policy of complete industrial and social
paternalism, which involves financing the construction of objects for production purposes, the
construction of objects of cultural and social complex at the expense of revenues that the subjects
of the regional economy receive from their activities; the development of markets for construction
products and the industry of non�metallic building materials and modern constructions.

Proposed as a basic a posteriori statement in the framework of such a diagnosis, point out the fact
that the modern building complex still remains a deterrent to the development of social production
and social sphere, is permanently characterized by the inability to provide as the need of the real
sector of the economy to put into operation the necessary amount of production capacity, and to
satisfy the demand of the population in affordable housing. It is noted that this empirical assessment
implicitly fixes the need to overcome such a situation in the construction complex, the new quality of
which will reduce its level of limiting influence on the development of the sectoral complex of Ukraine
and fully satisfy the need of the domestic economy in construction products.

Ключові слова: інвестиційно будівельний комплекс, регіон, інституційне середовище, будівельна про�

дукція, державний сектор, соціальний патерналізм, індикатори розвитку, регулювання будівельного рин�

ку, державне управління.

Key words: investment construction complex, region, institutional environment, construction products, public

sector, social paternalism, development indicators, construction market regulation, public administration.

рія управління інвестиційно(будівельним комплексом

вимагає свого розвитку з урахуванням особливостей

інституційного середовища, обгрунтованого в роботах

таких вчених, як Д. Белл, Дж. Гелбрейт, В. Іноземцев,

В. Макаров, Б. Мільман, Т. Сакайя, Р. Уотермен та інші.

Розгляд предмета теорії державного управління об'єк(

тивно вимагає доповнення вищезгаданих методологіч(

них положень і теоретичних постулатів принципами

теорії та практики державного управління

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті полягає в аналізі державної політики

регулювання інституційне середовище інвестиційно(бу(

дівельної комплексу регіону в умовах кризового стану.

РЕЗУЛЬТАТИ
Суб'єктний склад інвестиційно(будівельного комп(

лексу поділяють на чотири категорії: інвестор(замовник,

підрядник, проектні організації, постачальники мате(

ріалів. Що стосується передумов формування ре(

гіонального інвестиційно(будівельного комплексу, то

представляється доцільним відзначити наступні:

— створення складної багатоукладної економіки,

що спирається на різноманіття форм власності;

— множинність джерел інвестицій, пов'язаних з дер(

жавним сектором і бюджетом, обласним сектором і бюд(

жетом, інвестиційними банківськими та іншими фінансо(

вими структурами, в тому числі позабюджетні фонди;

приватні корпоративні сектори, змішані види, а також

зарубіжні джерела фінансування, кошти фізичних осіб;

— відмова державних органів від політики повного

виробничого і соціального патерналізму, що передба(
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чає фінансування зведення об'єктів у виробничих цілях,

будівництва об'єктів культурної та соціальної комплек(

су за рахунок доходів, які суб'єкти регіональної еконо(

міки отримують від своєї діяльності;

— розвиток ринків продукції будівництва та промис(

ловості нерудних будівельних матеріалів і сучасних кон(

струкцій.

Основні характеристики змісту і функціонування

інвестиційно(будівельної комплексу регіональної еко(

номіки відображають синергізм розмірів, структури,

механізму управління, цілей і обумовлюють зростання

результатів економічної діяльності.

Спочатку були виділені основні процеси, що протіка(

ють у підсистемі. Логіка будується на тому, що будь(яка

система характеризується суб'єктно(об'єкту складе, їх

взаємозв'язками в рамках реалізації будь(якої функції,

виконання якої залежить від сукупності процесів, що

протікають.

Відповідно, щоб детермінувати систему (підсисте(

му), слід піти від зворотного: визначити основні проце(

си, згрупувати суб'єкти системи по процесам, вказати

інституційне середовище в залежності від отриманих

груп суб'єктів, структурувати за принципом картування

створення цінності і позначити результат функціонуван(

ня системи — цільову функцію.

У процесі інвестування відтворюються норми інве(

стиційного регулювання — формальних і неформаль(

них умов надання фінансування.

У процесі проектування створюються і поширюють(

ся стандарти будівництва, відповідні інтересам суб'єктів

і відповідають нормам екологічності, економічності,

безпеки та тощо

Будівельна діяльність є одночасно виконавцем фор(

мальних правил фінансової дисципліни і джерелом не(

формальних звичаїв в освоєнні фінансових коштів. При

експлуатації відтворюються звичаї господарського ви(

користання об'єктів будівництва і норми ділового обо(

роту, як всеосяжне поняття, що охоплює і інвестицій(

но(будівельний комплекс.

Кінцевою метою функціонування зазначених про(

цесів, суб'єктів і норм повинно стати створення інфра(

структури життєдіяльності людини — житлових будин(

ків, доріг, виробничих і соціальних об'єктів.

Головна особливість інвестиційно(будівельного

комплексу регіону полягає в її здатності за рахунок са(

морозвитку (визначається на основі критеріїв: забезпе(

ченість доходними джерелами), життєзабезпечення (ви(

користання ресурсів регіону та людського потенціалу

для підтримки безпеки і цілісності регіону, задоволен(

ня життєвих потреб населення), самоідентифікації (без(

перервний моніторинг постійно характеристик, що

змінюються під впливом трансформаційних умов і об(

ставин), самодостатності (економічна самостійність)

створювати продукт, який є основою соціально(еконо(

мічного розвитку регіону в цілому.

З цих методологічних позицій розуміється під РІБК

підсистема, яка саморозвивається, життєзабезпечуєть(

ся, самоідентифікується, а також характеризується про(

дуктивним взаємодією інститутів — норм і інститутів —

суб'єктів в процесі інвестування, проектування, вироб(

ництва і експлуатації інфраструктури життєдіяльності

людини в територіально відокремлених одиницях мак(

роекономічної системи, основною метою якої є забез(

печення сталого розвитку регіональної економічної си(

стеми [2, с. 102].

Уточнимо, що інфраструктура життєдіяльності лю(

дини полягає в забезпеченні процесу виробництва за ра(

хунок будівництва житла, створення умов для функціо(

нування соціальної комплексу та реалізації соціальних

програм; розширенні горизонту розвитку малого і се(

реднього бізнесу в регіоні; опосередкованому впливі на

розвиток сільськогосподарського, промислового, ре(

сурсо(видобувного секторів економіки.

Що стосується формування і розвитку регіонально(

го економічного потенціалу, то крім інвестиційно(буді(

вельного комплексу вельми важливими є і фактори еко(

номіко(географічного положення даного регіону, особ(

ливості його історичного розвитку, нормативно(право(

ва база і адміністративне управління.

Зауважимо, що термін "інвестиційно(будівельний

комплекс" в сучасній економічній науці отримав порівня(

но невелике поширення.

Таким чином, сформована категоріальна основа, що

означає необхідність переходу на наступні рівні дослі(

дження, до опису функцій і дисфункцій, екзогенних і

ендогенних факторів РІБК, а також формулювання

принципів і методологічних підходів регулювання цьо(

го комплексу.

Якісних перетворень в українській економіці мож(

на домогтися на основі зміни технологічних укладів,

впровадження підходу до розміщення нових виробництв

на основі створення мережевих структур, що ставить

перед регіональними органами управління нові завдан(

ня в області цілеспрямованого управління не тільки в

створенні виробництв, а, головним чином, у комплекс(

ному розвитку окремих "кластерних структур", що

відображають конкурентні переваги регіональної еко(

номіки.

З огляду на предметно(об'єктну область досліджен(

ня, емпіричні передумови і особливості розвитку сучас(

ного житлового будівництва, динаміка якого визна(

чається станом і параметрами функціонування будівель(

ного комплексу країни, позначимо основні особливості

структурно(функціональної побудови будівельного

комплексу, його стан, проблеми та основні тенденції

довгострокового розвитку.

Необхідно відзначити, що стан будівельного комп(

лексу на регіональному рівні в значній мірі визначає

потенційні можливості реалізації довгострокових стра(

тегічних програм розвитку регіонів, у тому числі і націо(

нальних проектів. На думку М.М. Єрмошенко, цей про(

цес нині "стримується через повільне формування ге(

неральних планів міст, відсутність відповідної правової

бази, недостатності власних бюджетних коштів регіо(

нальних і місцевих утворень. Управління розвитком ре(

гіонального будівельного комплексу є діяльністю, що

вимагає стратегічних рішень на вищому рівні управлін(

ня регіону і значних організаційних ресурсів" [3, с. 89].

Проблемний аспект сучасного функціонування бу(

дівельного комплексу країни в значній мірі обумовле(

ний глибиною і радикальністю процесу ринкового ре(

формування і роздержавлення власності в країні, які

призвели до порушення сформованих галузевих зв'язків

між формують будівельну галузь великими організа(
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ціями трестівського типу, результатом чого стала прак(

тично повна дезорганізація будівельного комплексу

України.

Сьогодні будівництво як галузевої і частково міжга(

лузевий комплекс на державному рівні в колишньому

своєму якості не існує. На регіональному рівні будівель(

ний комплекс слабо структурований. В сучасних умо(

вах регіонального будівельного комплексу належить

особливе місце в стабілізації та поліпшення соціально(

економічного становища, оскільки він реалізує інвести(

ційно(будівельні програми і проекти з урахуванням за(

гальнодержавних і регіональних інтересів.

З позиції логістики, таке трактування сучасної фун(

кціональної ніші будівельного комплексу в галузевому

господарстві країни дозволяє розглядати його як важ(

ливий фактор реінтеграції господарських зв'язків в інве(

стиційній сфері.

Однак, незважаючи на високу оцінку ролі будівель(

ного комплексу у вітчизняній економіці, його стан не

можна визнати задовільним і таким, що відповідає гли(

бині і складності тих завдань, які він покликаний вирі(

шити в національному масштабі.

В якості базової апостеріорного твердження в рам(

ках такої діагностики, можна вказати той факт, що су(

часний будівельний комплекс все ще залишається стри(

муючим фактором розвитку суспільного виробництва і

соціальної сфери, перманентно характеризується не(

здатністю забезпечити як потреба реального сектора

економіки у введенні в дію необхідної кількості вироб(

ничих потужностей, так і задовольнити попит населен(

ня в доступному житлі.

На наш погляд, така емпірична оцінка імпліцитно

фіксує необхідність подолання такого становища в бу(

дівельному комплексі, нова якість якого дозволить зни(

зити рівень його лімітує впливу на розвитку галузевого

комплексу України і повністю задовольнити потребу

вітчизняної економіки в будівельній продукції.

Така трансформація, ймовірно, буде являти со(

бою комплексний процес, в рамках якого підвищен(

ня якості будівельної продукції і зниження термінів її

виробництва до 1—1,5 року при одночасному скоро(

ченні матеріалоємності будівельних процесів потре(

бують зміцнення власної матеріально(технічної бази

будівельного комплексу [1, с. 9]. Формування такої

бази в значній мірі стимулювало об'єктивно назріва(

ючої потребою в інноваційній реконструкції виробни(

чого апарату країни, а також розвитком нових регі(

онів і територіальним розширенням вже існуючих аг(

ломерацій.

Саме незаповнені ніші житлового ринку формують

масштабний запит на нову динаміку житлового будів(

ництва, зокрема економічного і комфортного житла, а

також інтенсивного інфраструктурного розвитку тери(

торій.

Важливість поставлених завдань вимагає детально(

го і глибокого дослідження сучасних негативних тен(

денцій розвитку будівельної сфери, які можуть бути

визначені в контексті науково(практичного аналізу су(

часного стану інвестиційно(будівельної комплексу віт(

чизняної економіки, специфіки її розвитку з урахуван(

ням структурних особливостей самого будівельного

комплексу, його виробничого потенціалу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ Й ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Реалізація заходів передбачає значно повніше і

збалансованіше використовувати наявні в області

ресурси землі, худоби, робочої сили, кормових та

інших ресурсів, технологічне оновлення галузі з ме(

тою підвищення її стійкості і конкурентоспромож(

ності. При цьому буде зроблено істотний внесок у

вирішення проблеми розвитку територій аграрного

сектору.

УДК 351.773.137

В. В. Черкаска,
к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА ЯК СКЛАДОВИЙ
ЕЛЕМЕНТ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

V. Cherkaska,
PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

SUSTAINABLE LIVESTOCK DEVELOPMENT AS AN INTEGRAL PART OF THE AGRARIAN SECTOR

Визначено, що важливими чинниками для вирішення проблеми розвитку молочного скотарства є: не�
врегульованість економічних відносин у ланцюжку "сільськогосподарський виробник — молокоперероб�
на промисловість — оптова та роздрібна торгівля", в результаті чого на частку виробників припадає 38%
від роздрібної ціни на молоко; недостатня державна підтримка молочного скотарства.

Запропоновано для досягнення встановленого параметра необхідно посилити роботу за такими на�
прямами: зміцнення племінної бази молочного скотарства; збільшення виробництва молока і прискоре�
ний розвиток молочного скотарства області; реалізація заходів з регулювання ринку молока.

Зазначено, що досягнення цих цільових показників можливо через: надання субсидій на утримання
маточного поголів'я молочної худоби в племінних заводах і племрепродукторах за затвердженими став�
ками; підвищення ставок субсидій на закупівлю племінного молодняку; надання субсидії на закупівлю
насіння бугаїв�плідників молочних порід.

Запропоновано використовувати субсидії за рахунок коштів обласного бюджету на відшкодування ча�
стини витрат на сплату відсотків за кредитами, отриманими в українських кредитних організаціях: на ре�
алізацію інвестиційних проектів з будівництва, модернізації та реконструкції тваринницьких комплексів
(ферм); на придбання племінних сільськогосподарських тварин; на придбану техніку й устаткування для
заготовки кормів, доїння і змісту молочного скотарства.

It was determined that important factors for solving the problem of development of dairy cattle are: the
unregulated economic relations in the chain "agricultural producer — dairy industry — wholesale and retail trade",
resulting in the share of producers accounting for 38% of the retail price of milk; Insufficient state support for
dairy cattle breeding.

Proposed to achieve the established parameter it is necessary to strengthen work in the following directions:
strengthening tribal basis of dairy cattle breeding; Increase in milk production and accelerated development of
dairy cattle in the region; Realization of measures on the regulation of the milk market.

It is noted that achievement of these target indicators is possible through: granting of subsidies on keeping
the mother stock of dairy cattle in breeding plants and breeders at the approved rates; Raising rates for subsidies
for the purchase of breeding youngsters; Granting a subsidy for the purchase of seeds of breeders of dairy
breeds.

It is proposed to use subsidies from the regional budget for the reimbursement of part of the cost of paying
interest on loans received in Ukrainian lending organizations: for the implementation of investment projects for
the construction, modernization and reconstruction of livestock farms (farms); For the acquisition of breeding
farm animals; On purchased machinery and equipment for the procurement of feed, milk and dairy cattle stock.

Ключові слова: аграрний сектор, розвиток молочного скотарства, сільськогосподарський виробник,

роздрібна ціна, субсидії, кошти обласного бюджету, реконструкція тваринницьких комплексів.

Keywords: agrarian sector, development of dairy cattle, agricultural producer, retail price, subsidies, regional

budget funds, reconstruction of livestock complexes.

Породний склад змінився в бік високопродуктивних

генотипів молочної худоби, реалізуються сучасні тех(

нологічні рішення по заготівлі кормів, годівлі, утриман(

ню та доїння.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Дослідженням проблеми сталого розвитку тварин(

ництва та удосконалення кредитних відносин в аграрній

сфері займаються вчені Батюк Л., Кравченко О., Лати(

нін М., Шибаєва Н., Онегіна В. та інші.
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У своїх працях вчені зазначають, що залежно від ролі

аграрного сектору в економіці різних країн та особливос(

тей організації економічних відносин, кожна країна ство(

рювала свої особливі інтегровані системи кредитного за(

безпечення галузі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування системи сталого розвитку

тваринництва як складового елементу аграрного сектора

та розробка пропозицій вирішення проблемних питань зу(

мовила актуальність даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розміри субсидій на утримання маточного поголів'я

м'ясної худоби за системою "корова — теля" нами пропо(

нується розраховувати за ставкою на одну корову за умови

отримання до відбирання у віці 6—7 місяців здорового те(

ляти, з урахуванням якості худоби та рівня племінної робо(

ти [5, с. 79]. Підтримка надається племінним сільськогоспо(

дарським організаціям.

Таким чином, прискорений розвиток молочного скотар(

ства і збільшення виробництва молока в області слід розг(

лядати як проблему державного значення, рішення якої

дозволить у перспективі, задовольнити попит на молоко і

молочні продукти за рахунок власного виробництва [1, с.

30].

Для модернізації галузі молочного скотарства як вели(

кого постачальника молока в перспективі область має в

своєму розпорядженні усі необхідні передумови:

— достатні площі земельних угідь і пасовищ для вироб(

ництва високоякісних кормів;

— створення умов сільськогосподарським і іншим

товаровиробникам агропромислового комплексу для

інвестування в модернізацію і технічне переозброєння

виробництва;

— апробовані в провідних районах області технології

інтенсивного молочного тваринництва;

— високопродуктивні породи молочної худоби інтен(

сивного типу.

Головними перешкодами для сталого розвитку молоч(

ного тваринництва та успішної реалізації потенціалу молоч(

ної продуктивності є:

— недостатня розвиненість племінної бази, низьке

охоплення контролем продуктивності (20% по області

замість оптимальних 50—60%);

— низький вихід телят у розрахунку на 100 корів

(78 голів);

— мала чисельність племінної худоби молочного на(

пряму продуктивності (5,2% замість 15);

— недостатній рівень оцінки і використання видатних

бугаїв(виробників;

— низька питома вага ферм з сучасними технологіями

і обладнанням (близько 19%);

— відсутність економічної мотивації реалізації наявних

в області можливостей прискореного розвитку молочного

скотарства;

— недостатній рівень кормів за якістю, що призводить

до незбалансованості раціонів годування тварин за пожив(

ними речовинами;

— залежність функціонування галузі від природно(

кліматичних умов [6, с. 24].

Важливими чинниками для вирішення проблеми роз(

витку молочного скотарства є:

а) неврегульованість економічних відносин у ланцюж(

ку "сільськогосподарський виробник — молокопереробна

промисловість — оптова та роздрібна торгівля", в резуль(

таті чого на частку виробників припадає 38% від роздріб(

ної ціни на молоко;

б) недостатня державна підтримка молочного скотар(

ства [3].

Об'єктивна необхідність участі держави в розвитку мо(

лочного скотарства та виробництва молока обумовлена:

— соціальною значимістю молока як необхідного для

здоров'я нації продукту харчування, найбільш доступного

за ціною;

— біологічними особливостями великої рогатої худо(

би в порівнянні з скоростиглими галузями (птахівництво,

свинарство), в силу яких виробничий цикл отримання коро(

ви становить 24—28 місяців;

— необхідністю технологічної модернізації існуючих і

будівництва нових ферм для корів і молодняка [2, с. 230].

Створення з боку держави економічних і технологічних

умов сталого розвитку галузі молочного ого скотарства

області, згідно з нашими розрахунками, дозволить збільши(

ти обсяги виробництва молока.

Для досягнення встановленого параметра необхідно

посилити роботу за наступними напрямками:

— зміцнення племінної бази молочного скотарства;

— збільшення виробництва молока і прискорений роз(

виток молочного скотарства області;

— реалізація заходів з регулювання ринку молока.

Досягнення цих цільових показників можливо через:

— надання субсидій на утримання маточного поголів'я

молочно го худоби в племінних заводах і племрепродукто(

рах за затвердженими ставками;

— підвищення ставок субсидій на закупівлю племінного

молодняку;

— надання субсидії на закупівлю насіння бугаїв(

плідників молочних порід.

Державне регулювання ринку молока покликане згла(

дити сезонні коливання цін через:

— проведення закупівельних інтервенцій по сухому

молоку; участь у закупівельних інтервенціях в період сезон(

ного падіння цін на сире молоко і збільшення виробництва

сухого молока (травень — липень) протягом 4 років, що

дозволить скоротити сезонний дисбаланс попиту і пропо(

зиції на молочному ринку і підвищити закупівельні ціни на

сире молоко;

— збільшення частки молочних товарів, вироблених

сільськогосподарськими товаровиробниками, в загально(

му обсязі реалізації цієї продукції в власних фірмових ма(

газинах, на ярмарках по розширеній реалізації продуктів

харчування;

— організацію додаткових торгових точок з продажу

молочної продукції [4].

ВИСНОВКИ
Рішення основних завдань розвитку молочного скотар(

ства буде забезпечено виконанням комплексу заходів:

— придбання племінного молодняку молочних порід,

насіння племінних биків, племінних бугаїв(плідників;
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— надання диференційованих субсидій на утримання

маточного поголів'я молочної худоби в племінних заводах і

репродукторах;

— надання субсидій на покупку і зміст бугаїв виробників;

— надання субсидій на закупівлю поліпшеного мо(

лодняка;

— надання субсидій на закупівлю насіння бугаїв(

плідників молочних порід;

— створення центрів з надання сервісних послуг в об(

ласті відтворення великої рогатої худоби;

— надання субсидій на заходи з розвитку молочного

скотарства;

— проведення інтервенцій на ринку сухого молока;

— зміцнення кормової бази і поліпшення якості кормів;

— компенсація частини витрат на придбання кормоза(

готівельної техніки і обладнання для молочного тваринниц(

тва і переробки молока;

— будівництво внутрішньогосподарських доріг,

підключення до електроносіїв та мереж водопостачання

тваринницьких комплексів (ферм);

— створення заставного (гарантійного) фонду муніци(

пальними утвореннями за рахунок коштів муніципальних

бюджетів для отримання субсидії з обласного бюджету на

підвищення кваліфікації кадрів;

— кредитів на реалізацію заходів щодо розвитку мо(

лочного скотарства;

— підготовка, підвищення кваліфікації і закріплення

кадрів.

Субсидії за рахунок коштів обласного бюджету на

відшкодування частини витрат на сплату відсотків за кре(

дитами, отриманими в українських кредитних організаціях:

— на реалізацію інвестиційних проектів з будівництва,

модернізації та реконструкції тваринницьких комплексів

(ферм);

— на придбання племінних сільськогосподарських

тварин;

— на придбану техніку й устаткування для заготовки

кормів, доїння і змісту молочного скотарства.

Реалізація розроблених заходів з розвитку м'ясно(

го і молочного скотарства сприятиме досягненню стра(

тегічної мети розвитку агропромислового комплексу:

"Підвищення вироблення вітчизняної сільськогоспо(

дарської продукції на основі фінансової стійкості і мо(

дернізації сільського господарства і успішного розвит(

ку пріоритетних підгалузей сільського господарства" і

рішення тактичних завдань "Розвиток пріоритетних га(

лузей тваринництва" і "Розвиток сільських територій".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні, на превеликий жаль, склалася ситуація,

коли масштаби розвитку такого економічного явища, як

тіньова економіка, а також обсяги продукції та фінан(

сових ресурсів, що обертаються у цьому секторі, досяг(

ли розмірів, за яких їх недооцінка, неврахування при(

зводять до великих помилок у визначенні макроеконо(

мічних показників, економічних та фінансових про(

порцій, реальних економічних тенденцій, які є основою

прийняття рішень щодо проведення заходів державної

соціально(економічної політики. Тому сьогодні пробле(

ма повноцінної оцінки масштабів тіньової економіки та

її врахування в офіційній статистиці набувають особли(

вої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями науково(методичних засад виявлен(

ня та оцінки масштабів тіньової економічної діяльності

займалася значна кількість вчених, зокрема: І. Мазур,

І. Гришова, О. Наумов, Н. Фомічова, О. Галицький,

О. Лопатін, О. Митяй, А. Кравчук, В. Мандибура, О. Тур(

чинов, В. Попович, О. Базилінська, З. Варналій, В. Фран(

чук та інші.

У дослідженнях, проведених науковцями доволі

широко розкрито науково(методичні засади виявлення

та оцінки масштабів тіньової економічної діяльності, але
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ними чинниками є приватизація, високі темпи інфляції тощо, які не дають можливості використовувати
монетарний метод для визначення масштабів тіньового сектору. Узагальнення основних критеріїв, пе�
реваг і недоліків методів оцінки тіньової економіки дозволило розробити їх класифікацію.

In the article the scientific and methodical principles of detection and estimation of scales of shadow
economic activity are analyzed. The main methods used to assess the shadow economy in Ukraine and in
foreign countries and international organizations are investigated. The criteria for their classification are
defined. The advantages and disadvantages of the two main groups of methods for estimating shadow
economic activity are analyzed, in particular, for transition economies, for which the characteristic factors
are privatization, high inflation rates, etc., which do not allow the use of the monetary method for determining
the scale of the shadow sector. The generalization of the main criteria, advantages and disadvantages of
methods of assessing the shadow economy has allowed to develop their classification.

Ключові слова: тіньова економіка, мікрометоди, макрометоди, оцінка масштабів.
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потребує необхідності систематизувати наведені дум(

ки вчених, запропонувати універсальні та актуальні на

сьогоднішній день пропозиції стосовно оцінки тіньової

економічної системи України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження науково(методичних

засад виявлення та оцінки масштабів тіньової еконо(

мічної діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Як правило, зарубіжними вченими для визначення

обсягів тіньової економіки використовується методоло(

гія СНР(1993 р. Така методологія рекомендує в тій чи

іншій формі враховувати практично будь(яку нефор(

мальну, нелегальну (кримінальну), приховану економі(

ку; обліковувати тіньову діяльність у межах виробницт(

ва з метою його порівняння із використанням продукції.

Разом з тим у поєднанні з інформаційними можливос(

тями вона дає підстави для вибору конкретних підходів,

засобів, інструментів щодо визначення обсягів тіньової

економіки. Для обрання ж конкретного методу (підхо(

ду, засобу, інструменту) вимірювання масштабів тіньо(

вої економічної діяльності необхідно проаналізувати

інформацію, отриману через статистичну звітність або

через спеціально організовані дослідження тіньової

економіки [1].
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Загалом основні методи оцінки тіньової економіч(

ної діяльності західні вчені поділили на дві групи: мікро(

методи (прямі методи) та макрометоди (опосередковані

методи) [2, с. 60—61; 3].

 До мікроекономічних методів відносять:

— аналіз записів у податкових книгах, який поля(

гає у вивченні документації щодо обліку осіб, які ухи(

ляються від сплати податків;

— опитування населення та експертів про участь у

неформальній економічній діяльності;

— метод товарних потоків, коли вивчається шлях

товарів і послуг від виробника до споживача, а також

зіставляються дані щодо ресурсів товарів та послуг і їх

використання.

До макроекономічних методів включають:

— виявлення розбіжностей різних статистичних даних

через порівняння доходів, розрахованих різними спосо(

бами; через порівняння зареєстрованих доходів і витрат;

— визначення за показником зайнятості, який ба(

зується на припущенні, що зменшення офіційного сек(

тору економіки зумовлене міграцією трудових ресурсів

у неофіційний, тобто в тіньовий сектор;

— монетарні (грошові) методи: аналіз попиту на го(

тівку, питома вага поза банківського обігу готівки, аналіз

та визначення обсягів грошових операцій та угод;

— структурний метод, що базується на підрахуванні

розмірів тіньової економіки в різних сферах виробниц(

тва з подальшим зведенням показників та виявленні ча(

стки тіньової економіки у ВНП;

— метод м'якого моделювання, що грунтується на

обчисленні та зіставленні таких факторів, як: рівень опо(

даткування; етика стосовно сплати податків і рівень дер(

жавного регулювання (кількість зайнятих в адміністра(

тивних службах у відсотках до загальної зайнятості);

рівень зайнятості (кількість працюючих у відсотках до

чисельності всього населення); тривалість робочого

тижня; кількість іноземних працюючих у відсотках до

загальної кількості зайнятих тощо.

У багатьох публікаціях описані переваги та розкриті

недоліки кожної з груп методів оцінки тіньової економічної

діяльності. До переваг мікрометодів відносять можливість

уникнення ускладнень від агрегування (зведення) дослід(

жуваних показників. До недоліків мікрометодів відносять

суб'єктивну оцінку діяльності досліджуваного економіч(

ного суб'єкта і складність отримання інформації про неї.

Перевагою макрометодів є можливість отримати

вірогідніші дані про масштаби тіньової економіки шляхом

порівняльного аналізу отриманої інформації про окремі

фактори чи явища. Така інформація дає уявлення про

відносні масштаби та тенденції поширення тіньової діяль(

ності у межах певної групи досліджуваного предмета, яке

потім можна екстраполювати на весь досліджуваний

об'єкт. Тоді як, ключовими недоліками макрометодів є

агрегування показників, що дає завищені результати, а

також вплив на них інших факторів, які не мають ніякого

відношення до тіньової економіки.

Крім цього, усі методи розрахунку розміру тіньової

економіки експертами розділяються на прямі та непрямі.

Прямі методи базуються на чітко спланованих опитуван(

нях та анкетах, які носять добровільний характер, або

на податкових перевірках. Проте найчастіше вони да(

ють занижену оцінку, оскільки мають тенденцію недо(

оцінки обсягів тіньової економіки через неповноту та

перекручування інформації населенням під час опиту(

вань. Оскільки прямі методи оцінки тіньової економіки

обмежуються опитуваннями споживачів, вони можуть

застосовуватись лише на мікрорівні [4].

На макрорівні використовують непрямі методи оцін(

ки — методи, засновані на аналізі наявних вільних еко(

номічних показників офіційної статистики, фінансових

органів чи податкових служб [5]. До основних непря(

мих методів, що дають змогу визначити розмір тіньової

економіки, належать:

— монетарний метод оцінки динаміки тіньової еко(

номіки, або метод попиту на валюту;

— фізичні методи, або методи по споживанню елек(

трики. Метод Кауфманна — Каліберди;

— невідповідність між статистикою національних

витрат і доходів;

— невідповідність між офіційною і фактичною ро(

бочою силою;

— метод Ласко, або метод споживання електрое(

нергії домогосподарствами;

— нечітко(множинний метод оцінки динаміки тіньо(

вої економіки;

— модель MIMIC (multiple indicators, multiple causes

— множинність індикаторів, множинність причин).

Аналізуючи практику застосування наведених ме(

тодів, необхідно зазначити, що найбільш поширеними в

західних вчених(економістів є макроекономічні методи.

Найчастіше вони користуються монетарним методом

оцінки масштабів тіньової економіки. Цей метод побудо(

ваний на тому, що в нормальних економічних умовах між

обсягом грошової маси, що перебуває в обігу, та реаль(

ним ВВП, за умов незмінності швидкості обігу грошей,

існує певна залежність. За цим методом припускається,

що практично всі розрахункові операції у тіньовій сфері,

як правило, провадяться за готівку. Тому для оцінки змін,

що відбуваються у неформальній економіці, можна ви(

користовувати співвідношення між збільшенням кількості

грошей, що перебувають в обігу, та загального обсягу

короткострокових вкладів економічних суб'єктів на бан(

ківських рахунках. Крім цього, при застосуванні моне(

тарного методу використовують додаткові припущення:

швидкість обігу грошей приблизно однакова в офіційній

та тіньовій економіці; відносна частка готівкових коштів

коливається в результаті зміни доходів, податків, відсот(

кових ставок або функціонування тіньової економіки.

Найбільш визнаними модифікаціями монетарного

методу є: метод Гутманна; метод Танзі; метод Беднарсь(

кого, Кокосинського, Стопурі; метод Фрея та Поммер(

са. Серед зазначених методів найбільш поширеним є

метод Гутманна [1]. За цим методом досліджують спів(

відношення між попитом на готівкові кошти та попитом

на банківські депозити. В основі монетарного методу

Гутманна лежать певні припущення: у базовому періоді

співвідношення між готівковими та безготівковими гро(

шима було "нормальним", тобто тіньової економіки не

існувало; надлишок готівкових грошей порівняно з ба(

зовим періодом пояснюється існуванням тіньової еконо(

міки; швидкість обігу грошей однакова як в офіційній, так

і у тіньовій економіці. Цей метод рекомендований Євро(

статом (Eurostat) для визначення обсягів тіньової еконо(

міки. Метод Танзі є модифікацією монетарного методу
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аналізу попиту на гроші. Цей ме(

тод передбачає врахування об(

сягу валютних готівкових коштів

при визначені масштабів тіньо(

вої економіки, а також визначає

вплив ставки оподаткування

(стосовно фізичних осіб) на

рівень тінізації [6, с.127—128].

За іншим монетарним методом,

а саме методом М. Беднарсько(

го, Р. Кокосинського, Дж. Сто(

пурі обсяги тіньової економіки

представлені у вигляді різниці

між фактичним обсягом викори(

стовуваної грошової маси і за(

гальним обсягом роздрібного

товарообороту та платних по(

слуг. Метод, розроблений Б.

Фреєм та В. Поммерсом, полягає в аналізі структури но(

мінальних банкнот в обігу. Припускається, що зростання

тіньової економіки потребує збільшення готівкових

коштів в обігу, як правило, банкнот високого номіналу,

вища частка яких свідчить про більший оборот тіньового

сектору. Недоліком цього методу є те, що він здатний

виявити лише зростання (а не рівень) тіньової економі(

ки.

Міжнародні організації пропонують не використо(

вувати монетарний метод для визначення масштабів

тіньового сектору в країнах з перехідною економікою,

оскільки для останньої характерними чинниками є при(

ватизація, високі темпи інфляції тощо, які не дають мож(

ливості їхнього включення за цією методологією.

В економічній практиці для оцінки масштабів тіньо(

вої економіки, крім монетарних методів, досить широ(

ко використовується балансовий метод. Суть цього ме(

тоду полягає у зіставленні легальних доходів і витрат,

кількості ресурсів та їх використання. Так, наприклад,

різниця, порівняння офіційних даних про отриманий

домогосподарствами дохід з даними про їх витрати, ста(

новить нелегальний (тіньовий) дохід. Загалом якість

одержання результатів оцінок залежить від кількості

взаємозв'язаних показників, що зіставляються.

До балансового методу належить прямий метод то(

варних потоків. Його суть полягає в дослідженні руху

вартостей окремих важливих продуктів або товарних

потоків від виробника до споживача. Іншими словами,

визначається різниця між створеною вартістю товарів

(або їх груп) та отриманою споживачем. Цей метод ши(

роко використовується в Данії та Росії [7]. В Україні він

може бути використаний як баланс продажів алкоголь(

ної продукції. Важливо зазначити, що отримані за цим

методом натуральні показники (кількість продукції) та

вартісні дуже відрізняються. Така різниця і буде показ(

ником для визначення масштабів тіньової економіки.

До балансового методу відносять також метод роз(

біжностей, який передбачає порівняння даних про то(

вари та послуги, отримані з двох або більше різних дже(

рел. Розбіжності мають місце між офіційними та нео(

фіційними даними про товарообіг порівняно зі спожив(

чими витратами. При врахуванні офіційних даних про

товарооборот оцінка тіньової діяльності буде завище(

ною на величину, показану через перевищення спожив(

чих витрат. При використанні неофіційних даних про

товарообіг оцінка тіньової діяльності буде заниженою

на величину обігу, що здійснюється на неорганізовано(

му ринку. Реальна ж величина тіньового товарообігу пе(

ребуватиме в межах між зазначеними даними.

До непрямих методів оцінки масштабів тіньової еко(

номіки також можна віднести використання даних об(

стеження зайнятості, чисельності зайнятих з регуляр(

ним додатковим доходом.

Як свідчить практика, непрямі методи підрахунків

тіньової економіки застосовують і у всіх країнах СНД.

Зокрема до них належать дані адміністративних дже(

рел, спеціальних обстежень домогосподарств, різних

видів державного контролю (головним чином податко(

вих органів), дані обстежень зайнятості, робочої сили,

а також порівняльного аналізу співвідношення затрати —

випуск у різних групах економічних одиниць.

Серед науковців існує думка, що макроекономічні

методи аналізу обсягів неформальної (тіньової) еконо(

міки не дають достатньо точних оцінок, і більш досто(

вірний результат можна отримати шляхом використання

мікроекономічних методів, які базуються на результа(

тах соціологічних опитувань, даних вибіркової статис(

тики домогосподарств та ін. Проте є і достатньо обгрун(

товані заперечення щодо правильності цієї думки оскіль(

ки відповіді респондентів на поставлені їм запитання

можуть бути нечесними. І, як засвідчує практика, мікро(

економічні дослідження є значно дорожчими, ніж не(

прямі макроекономічні методи, мають досить обмежені

можливості і незначну репрезентативність. До того ж

для їх застосування потрібне ефективне коопераційне

співробітництво економістів, соціологів та інших

фахівців, які мають досліджувати різні аспекти та скла(

дові явища тіньової економіки виходячи з параметрів

процесів, що відбуваються на мікрорівні [8, с. 54—55].

Як показує світовий досвід, іноземними фахівцями

для оцінки масштабів тіньової економічної діяльності

також широко використовується модель методів

DYMIMIC (динамічних багаторазових індикаторів) [9;

10]. Така модель складається з двох частин і пов'язує

невідомі змінні (в даному випадку єдиною невідомою

змінною є розмір тіньової економіки) зі спостережува(

ними індикаторами. До останніх вчені(економісти відно(

сять [3; 4; 8]:

Рис. 1. Класифікація методів оцінки обсягів тіньової економіки

Джерело: розроблено автором.
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— грошові індикатори, коли потрібні додаткові кош(

ти для незаконних операцій;

— індикатори ринку праці, коли збільшення кіль(

кості працюючих та робочого часу в нелегальному сек(

торі приводить до їх зменшення та скорочення робочих

годин в офіційній економіці;

— індикатори виробничого сектору економіки, коли

вхідні параметри не потрапляють в офіційну економіку,

що відбивається на темпах її приросту.

Для виявлення основних факторів, які впливають на

зміну рівнів коефіцієнта тіньової економіки (ТЕ, у % від

ВВП), у середовищі програмного продукту STATISTICA

для проведення факторного аналізу залежності тіньо(

вої економіки застосовують такі чинники, як: індекс

людського розвитку (ІЛР); індекс сприйняття корупції

(ІСК);внутрішній валовий продукт (ВВП, тис. дол.); ва(

ловий національний дохід (ВНД, тис. дол.); безробіття

(у % від загальної чисельності робочої сили); зайнятість

(15+, у % від загальної кількості населення); вартість

відкриття бізнесу (ВВБ, у % від ВНД на душу населен(

ня);інфляція споживчих цін (ІСЦ, % на рік); рівень осві(

ти (серед 25—34(річних,% в тій же віковій групі); по(

датки на доходи, майно (ПДМ, у %); надходження від

податків і соціальних внесків (НВПіСВ, у % від ВВП);

прямі іноземні інвестиції, чистий приплив (у % від ВВ);

податкові надходження (у % від ВВП); чистий націо(

нальний дохід (ЧНД, тис. дол.); торгівля (у % від ВВП);

оптова та роздрібна торгівля (ОіРТ, тис. дол.); ВВП на

душу населення (тис. дол.); ВНД на душу населення (тис.

дол.); імпорт (тис. дол.);експорт (тис. дол.); бізнес(се(

редовище (БС); легкість отримання кредиту (ЛОК);

зручність сплати податків (ЗСП); глобальний індекс інно(

вацій (ГІІ, %); ефективність уряду (ЕУ); валові витрати

на дослідження та розвиток (ВВДР); політичне середо(

вище (ПС); політична стабільність і відсутність терориз(

му ПСіТ; верховенство права (ВП).

Нами запропоновано узагальнену схему класифі(

кації методів оцінки обсягів тіньової економіки, яка на(

ведена на рисунку 1.
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ВСТУП
На державному рівні проголошено, що регулювання

соціально(економічного розвитку регіонів належить до пріо(

ритетних завдань державного управління, є одним із клю(

чових питань у процесі становлення нової моделі соціально

орієнтованої ринкової економіки в Україні, вагомим меха(

нізмом забезпечення територіальної цілісності та стабіль(

ності в державі. Однак на разі відсутність обгрунтованої

політики регіонального розвитку держави призводить до

зростання територіальних диспропорцій та загострення

економічних, політичних і соціальних проблем. Вищезазна(

чена актуалізує пошук, розробку і впровадження в практи(

ку нових механізмів державного регулювання соціально(

економічного розвитку регіонів, застосування адекватних

методів управління регіональним розвитком.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Необхідність модернізації економіки України потре(

бує сьогодні пошуку нових форм регіонального соціаль(

но(економічного розвитку, які б не тільки враховували

економічну, соціальну, екологічну, культурну специфі(

ку окремих регіонів, але й забезпечували поєднання

економічного зростання з покращенням якості життя

людей. Беззаперечно, відповідні трансформаційні про(

цеси вимагають наукового переосмислення форми і сут(

ності державного управління, зокрема вироблення інно(

ваційних підходів до державного регулювання соціаль(

но(економічного розвитку регіонів України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Аналізуючи сучасний стан соціально(економічного ре(

гіонального розвитку в нашій державі, теоретичні та прак(
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тичні підходи до визначення основних завдань в управлінні

регіональним розвитком можна сказати, що в державному

управлінні регіональним розвитком на сьогодні існує знач(

ний ряд проблем, вирішення яких має стати одним із чин(

ників стабілізації ситуації в нашій державі та формування

умов для подальшого розвитку регіонів та країни в цілому.

З метою забезпечення ефективного державного

управління соціально(економічними процесами в ре(

гіоні, для вирішення стратегічних завдань перш за все

необхідна розробка довгострокового плану дій, котрий

має погоджувати різні елементи державної економічної

та соціальної політики з ресурсними і фінансовими мож(

ливостями регіону.

Відповідно до сучасних реалій соціально(еконо(

мічного розвитку регіонів ми пропонуємо сконцентру(

вати увагу на таких пріоритетах.

Перший пріоритет повинен концентруватися на ство(

ренні оптимальних умов, які б надавали регіонам мож(

ливість розкрити свій потенціал і ефективно скористати(

ся конкурентними перевагами регіональної економіки.

Другий пріоритет має містити завдання і заходи, спря(

мовані на недопущення поглиблення регіональних дисп(

ропорцій та створення інфраструктури задля співпраці

різних регіонів України в рамках конкретних проектів.

Третій пріоритет повинен окреслювати необхідність

створення бази для реалізації ефективної регіональної

політики — механізмів та інструментів державного

управління регіональним розвитком, які б відповідали

вимогам часу.

Для ефективного регіонального соціально(еконо(

мічного розвитку варто чітко визначити фактори котрі

сприяють підвищенню його конкурентоспроможності [2].
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Для цього потрібне проведення спеціального дослідження

або діагностики з метою вибору й оцінки таких факторів

конкурентоспроможності, що показують наявність у тери(

торії певних властивостей, затребуваних або особливо

важливих для споживача при рішенні питання про розмі(

щення виробництв, переміщенні вантажу або відвідуванні

даного місця. На початковому етапі аналізу території вар(

то використовувати маркетингову "метрику", що відобра(

жає стандартизовану вибірку основних показників марке(

тингових аспектів життєдіяльності території. При прове(

денні діагностики крім традиційних інструментів маркетин(

гу, як(от SWOT(Аналіз, PEST(аналіз, портфельний аналіз

тощо, виправдане використання моделювання [1]. При

цьому досліджувана територія описується системою фак(

торів різної природи, взаємозв'язків між ними й початко(

вими тенденціями зміни. У процесі моделювання можли(

ве відстеження так званих "цільових факторів", що є сво(

го роду індикаторами соціально(економічного розвитку,

наприклад, "інвестиційна привабливість", "соціальна на(

пруженість" або "якість життя населення" [4].

У рамках стратегічної цілі стосовно підвищення кон(

курентоспроможності регіонів державна політика ре(

гіонального розвитку має бути спрямованою на реалі(

зацію таких операційних завдань: підвищення ролі та

функціональних можливостей міст у подальшому роз(

витку регіонів; створення умов для поширення позитив(

них процесів розвитку міст на інші території, розвиток

сільської місцевості; підвищення ефективності викори(

стання внутрішніх чинників розвитку регіонів.

Відтак посилення конкурентоспроможності регіонів

передбачається здійснити за рахунок: створення на регіо(

нальному рівні ефективних господарських структур, оріє(

нтованих на інтенсифікацію використання регіонального

потенціалу; розбудови та модернізації інфраструктури;

забезпечення в усіх регіонах України сприятливих умов для

залучення інвестицій, рівних умов для конкуренції міст на

ринку інвестицій, особливо стратегічних прямих інозем(

них інвестицій, що приносять високу додану вартість; роз(

витку інноваційної інфраструктури (бізнес(інкубаторів,

центрів трансферту технологій); впровадження сучасних

форм міжтериторіальної економічної інтеграції та коопе(

рації для спільного освоєння ресурсів і комплексного роз(

витку територій, запровадження механізму укладання угод

про співпрацю між регіонами; розширення участі гро(

мадськості у вирішенні питань розвитку територій, забез(

печення відкритості інформації, налагодження прозоро(

го моніторингу соціально(економічного розвитку тери(

торій; об'єднання зусиль і забезпечення відповідальності

громадськості, влади та бізнесу у сфері реалізації проектів

регіонального розвитку.

Результатом заходів, здійснених для досягнення

даної цілі, буде підвищення рівня розвитку регіонів, їх

економічної активності, формування економіки на більш

досконалій технологічній основі.

Запобігання зростанню диспропорцій, котрі гальму(

ють соціально(економічний розвиток регіонів, потрібно

забезпечувати шляхом виконання наступних завдань.

По(перше, підвищення узгодженості політики стиму(

лювання розвитку "точок зростання" та підтримки еко(

номічно менш розвинутих та депресивних територій

регіонів: надання державної підтримки суб'єктам гос(

подарювання, що створюють "точки зростання" (індус(

тріальні парки) та ареали розвитку, розв'язують пробле(

му зайнятості населення, формують дiєвi стимули для

активiзацiї економічної iнiцiативи, розвитку підприєм(

ництва на мiсцевому рiвнi; запровадження і використан(

ня різноманiтниx iнструментiв та меxанiзмiв стимулю(

вання місцевого економічного розвитку (кластерiв,

національних проектів, меxанiзмiв державно(приватно(

го партнерства тощо), утворення нових підприємств, що

орієнтуються на місцеві джерела сировини, забезпечу(

ють насамперед потреби внутрішнього ринку; розширен(

ня сфери дії фiнансових інструментів стимулювання

мiсцевого економiчного розвитку (інвестиційних

субвенцiй, бюджету розвитку в складі місцевого бюдже(

ту, філій банків); надання цільової фінансової підтримки

розвитку малих міст шляхом передбачення в державно(

му бюджеті субвенції з державного бюджету безпосе(

редньо міським бюджетам малих міст; розроблення та

реалізація спеціальних державних програм відновлення

економічного зростання на депресивних територіях.

По(друге, створення умов для продуктивної праці

населення, що передбачає: створення сприятливої

кон'юнктури на регіональних ринках праці, пом'якшен(

ня регіональної диференціації у сфері зайнятості насе(

лення, досягнення зростання зайнятості населення та

зниження безробіття населення; підвищення обізна(

ності населення з питань організації та проведення

підприємницької діяльності; запровадження програм

навчання і профорієнтації спрямованих на вироблення

гнучких та загально(необхідних навичок, які створюють

базу для перепрофілювання та переорієнтації трудових

кадрів залежно від змін на ринку праці певного регіону;

проведення аналізу попиту щодо необхідних компе(

тенцій і кваліфікацій працівників у певних сегментах ре(

гіональних та місцевих ринків праці; розроблення про(

грам професійно(технічного навчання, підготовки

кадрів відповідно до потреб регіональних ринків праці;

раціоналізація структури зайнятості населення на базі

поліпшення якості робочої сили, розвитку її професій(

ної мобільності; організація міжрегіональних та внутрі(

шньо(регіональних трудових міграцій (насамперед ма(

ятникових) для розширення можливостей зайнятості

населення праценадлишкових територій; розвиток у

регіонах соціального діалогу та колективно(договірно(

го регулювання трудових відносин.

Ми переконані в тому, що процес усунення регіо(

нальних диспропорцій повинен мати еволюційний харак(

тер і в умовах світової фінансової кризи базуватися на

політичній та економічній стабільності в країні.

Ефективне державне управління у сфері регіональ(

ного соціально(економічного розвитку повинно перед(

бачати такі операційні цілі: децентралізацію влади, ре(

формування місцевого самоврядування та адміністратив(

но(територіального устрою; удосконалення системи

стратегічного планування регіонального розвитку на за(

гальнодержавному та регіональному рівні; підвищення

якості державного управління регіональним розвитком;

посилення міжгалузевої координації в процесі плануван(

ня та реалізації державної регіональної політики; інсти(

туційне забезпечення регіонального розвитку [3].

Підвищення якості державного управління регіональ(

ним розвитком має забезпечуватися за рахунок виконан(

ня таких завдань: підвищення ефективності діяльності
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місцевих органів влади, удосконалення взаємовідносин

між місцевими державними структурами та фізичними і

юридичними особами шляхом упровадження системи

електронного урядування; створення ефективної системи

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців централь(

них та місцевих органів виконавчої влади, органів місце(

вого самоврядування у сфері державного управління рег(

іональним розвитком; удосконалення системи моніторингу

ефективності використання бюджетних коштів, посилен(

ня відповідальності місцевих органів виконавчої влади за

ефективне використання ресурсів, спрямованих на розв'(

язання соціально(економічних проблем розвитку регіонів;

визначення ролі громадських об'єднань у формуванні, уп(

ровадженні та здійсненні контролю за реалізацією пріо(

ритетних напрямів розвитку регіонів; розроблення інститу(

ційного механізму управління процесом взаємодії органів

виконавчої влади та громадських об'єднань для забезпе(

чення їх участі у формуванні, упровадженні та здійсненні

контролю за реалізацією пріоритетних напрямів розвитку

регіонів; створення системи управління державним секто(

ром економіки з визначенням функцій, ролі та місця місце(

вих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря(

дування щодо управління державною власністю; створен(

ня кадрового резерву керівних працівників органів вико(

навчої влади та органів місцевого самоврядування та за(

безпечення систематичної роботи з особами, включени(

ми до такого резерву, у тому числі проведення їх стажу(

вання та навчання в різних регіонах країни; розвиток орга(

нами державної влади інформаційних послуг для грома(

дян, туристів, ділових користувачів, пов'язаних з іншими

адміністративними послугами, зокрема з іншими питання(

ми та послугами, охопленими заходами втручання щодо

регіонального розвитку (наприклад, інформаційні послу(

ги для осіб, котрі шукають роботу).

Потребують розробки й методологічні основи управ(

ління соціально(орієнтованою економікою регіону. З

цією метою варто: розкрити основні принципи управлі(

ння; виявити фактори, які впливають на характер взає(

модії економічних і соціальних процесів у регіоні, їх

інтеграцію і дезінтеграцію; обгрунтувати класифікацію

елементів організаційної структури управління і запро(

понувати шляхи її формування; розкрити методологічні

основи формування стратегічних планів регіонального

розвитку, розробити технології індикативного плануван(

ня економічного і соціального розвитку регіону; обгрун(

тувати методи і форми використання сучасних інстру(

ментів управління соціально(орієнтованою економікою

регіону — регіонального маркетингу і бенчмаркінгу.

Слід підкреслити, що перехід до нових методів дер(

жавного регулювання соціально(економічного розвит(

ку регіонів буде можливим та ефективним лише за умов

врахування усіх інтересів адміністративно(територіаль(

них одиниць. Виключне значення вищезазначеного обу(

мовлено тим, що саме регіональні інтереси однозначно

виправдовують територіальну організацію суспільства,

виступаючи при цьому основною частиною умов та мо(

тивацій діяльності в межах певної території. Звісно, що

носіями таких інтересів виступають суб'єкти господарсь(

кої діяльності та їх об'єднання, що пов'язані умовами

свого існування з відповідною територією.

Отже, головними державними механізмами регулю(

вання соціально(економічного розвитку регіонів мають

стати: реалізація програмно(стратегічних документів

розвитку регіонів; удосконалення міжбюджетних відно(

син з регіонами; посилення інвестиційної політики і її

диференціації між регіонами; розвиток транскордонно(

го і прикордонного співробітництва тощо.

Послідовна підтримка функціонування цих ме(

ханізмів дасть змогу зменшити поглиблення соціально(

економічних регіональних диспропорцій і поетапно роз(

в'язати складні міжрегіональні соціально(економічні

проблеми розвитку суспільства в цілому.

ВИСНОВКИ
Таким чином, державне регулювання регіонально(

го соціально(економічного розвитку повинно здійсню(

ватися системою спеціально організованих заходів по(

літичного, правового, соціального, фінансового, еконо(

мічного характеру, покликаних: стимулювати розвиток

тих територій, які з об'єктивних причин не можуть фун(

кціонувати в режимі саморозвитку; створювати умови

для виникнення і функціонування національно значимих

потенційних "точок зростання"; забезпечувати виконан(

ня окремими територіями загальнодержавних функцій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За фактичними оцінками Національної академії

наук, реальна вартість природного капіталу України

досягає 320—380 трильйонів доларів, з них 83—88%
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АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО
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ADAPTATION OF LEGISLATION OF THE STATE STRATEGY FORMATION OF DEVELOPMENT
OF NATURAL CAPITAL OF UKRAINE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS
OF THE EUROPEAN UNION

Адаптація законодавства України у сфері державного управління до Європейських норма�
тивів щодо збереження природного капіталу стало важливим питанням сьогодні, у період роз�
витку інтеграційних процесів. У цій статті розглянуто основні аспекти узгодження основних на�
ціональних нормативно�законодавчих актів у галузі збереження природного капіталу із євро�
пейськими. Особливу увагу відведено лісовим ресурсам України. Запропоновано шляхи усу�
нення недоліків, прогалин, суперечностей у законодавстві. Проаналізовано основні європейські
законодавчі акти та на цій основі визначено нові європейські тенденції удосконалення україн�
ської системи управління збереженням природного капіталу, обгрунтовано необхідність про�
ведення змін у кадровій політиці.

Adaptation of Ukraine's Public Administration legislation to the European norms for natural capital
conservation has become an important issue today, during the development of integration processes.
This article reviews the main aspects of the coordination of major national legislative and regulatory
acts in the field of European natural capital conservation. The special attention is given to forest
resources of Ukraine. The basic licvidation measures of deficiencies, gaps and contradictions in the
legislation have been ordered. The basic European legislation acts have been analyzed and on this
basis, a new European trends of Ukrainian system improvement of natural capital reasonable changes
to personnel policy have been ordered.

Ключові слова: адаптація, природний капітал, законодавство, міжнародна співпраця, розвиток.

Key words: adaptation, natural capital, legislation, international activity, development.

припадає на природно(ресурсні багатства. Це означає,

що питома частка на кожного громадянина держави

становить близько 2 млн доларів вартості природного

капіталу. Це дуже високий показник. Оскільки Украї(
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на прагне інтегруватися в Європейський економічний

простір, то політико(правові, організаційні та еко(

логічні заходи зі збереження, використання й відтво(

рення природного капіталу, повинні орієнтуватися на

вимоги країн(членів Європейського Союзу. Україна,

ще з 1995 р. є членом Ради Європи і підтримує заходи,

які задовольняють екологічну спрямованість розвит(

ку. Ще з 1998 р. в Україні створено Національне агент(

ство з реконструкції і європейської інтеграції, з яким

співпрацюють усі основні міністерства. Указом Прези(

дента України від 11.06. 1998 р. № 615 (зі змінами вне(

сеними Указами від 12.04.2000 р. № 587 та від

11.01.2001 р. № 8) прийнята Стратегія інтеграції Ук(

раїни до Європейського Союзу, у якій визначено ос(
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Рис. 1. Гармонізація основних нормативно=правових актів,
що регулюють формування стратегії розвитку природного капіталу

між Україною й Європейським Союзом

Джерело: власна розробка автора.
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новні положення зовнішньополітичної стратегії щодо

інтеграції України в Європейський правовий простір,

мету та етапи правової адаптації. Тому сьогодні особ(

ливо актуальним залишається питання гармонізації за(

конодавства України щодо збереження і розвитку при(

родного капіталу із європейським [1—5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання вивчення можливостей і перспектив гармо(

нізації європейського законодавства із національним

висвітлювалося у працях вітчизняних і зарубіжних нау(

ковців, зокрема О. Веклич, В. Шевчука, Ю. Стадниць(

кого, Л. Гринів, Т. Галушкіної, В. Коваля, Б.Данилиши(

на, А. Сохнича, М. Хвесика та ін. Ґрунтовні досліджен(

ня природного капіталу в системі формування еколо(

гічно збалансованої економіки стали об'єктом вивчен(

ня зарубіжних та українських учених. Нові підходи до

збереження природного капіталу в умовах формуван(

ня екологічно збалансованого розвитку економіки

сформували такі відомі вчені, як Г. Дейлі, Дж. Кобб, Р.

Костанза, С. Ель Серафі, Я. Тінберген, Р. Хьютинг та

ін. Проте саме у галузі збереження і розвитку при(

родного капіталу цьому питанню достатньої уваги не

приділялося. Все це зумовило предмет даного дослі(

дження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити процес гармонізації законодавства Євро(

пейського Союзу щодо збереження й розвитку природ(

ного капіталу із національним, оцінити перспективи та

можливості для України.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Для України основним напрямком розвитку й удос(

коналення законодавчої бази є її гармонізація з євро(

пейською, яка визначена на Копенгагенському саміті

Європейської Ради у червні 1993 р. У даній роботі про(

ведено узагальнення основних нормативно(правових

актів, що регулюють формування стратегії розвитку

природного капіталу між Україною й Європейським

Союзом, що наведено на рисунку 1. Законом України

від 21.11.2002 р. № 228(IV прийнята Концепція Загаль(

нодержавної програми адаптації законодавства Украї(

ни до законодавства Європейського Союзу. Це поетап(

не прийняття та впровадження нормативно(правових

актів України, розроблених з урахування законодавства

ЄС. Поняття "природний капітал" як економічна катего(

рія введене в науковий обіг порівняно недавно, у 80(ті

роки ХХ ст.

До цього часу використовували такі терміни, як

"природне довкілля", "природні ресурси" та "природ(

но(ресурсний потенціал". Необхідність вживання кате(

горії "природний капітал" була викликана потребою

розмежування агрегатів, що характеризують запаси і

потоки в економіці.

На сьогодні у Єропейському Союзі управління дов(

кіллям та інтеграція екологічної політики формується

відповідно до таких основних документів:

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2003/4/ЄС від 28.01.2003 про доступ громадськості до

інформації про навколишнє природне середовище та

про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС.

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2003/35/ЄС від 26.05.2003 про участь громадськості у

розробці деяких планів та програм, пов'язаних з навко(

лишнім природним середовищем, і внесення змін до

Директив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі

громадськості та доступу до правосуддя.

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2011/92/ЄС від 13.12.2011 про оцінку впливу окремих

державних і приватних проектів на навколишнє середо(

вище (Директива доповнена Директивою 2014/52/ЄС

від 16.04.2014).

— Директива Європейського Парламенту і Ради

2008/50/ЄС від 21.05.2008 про якість атмосферного

повітря та чистіше повітря для Європи.

—  Директива 2004/107/ЄС про обмеження викидів

летючих органічних сполук шляхом використання орга(

нічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції

полірування транспортних засобів та внесення змін і

доповнень до Директиви 1999/13/ЄС.

— Директива Європейського Парламенту і Ради

2004/42/ЄС від 21.04.2004 про обмеження викидів ле(

тючих органічних сполук за рахунок використання

органічних розчинників у деяких фарбах і лаках та про(

дукції для транспортних засобів та внесення змін і до(

повнень до Директиви 1999/13/ЄС.

—  Директива Ради 98/70/ЄС від 21.05.1998 щодо

якості бензину та дизельного палива та внесення змін

до Директиви Ради 93/12/ЄС.

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2008/98/ЄС від 19.112008 про відходи та скасування

окремих Директив.

—  Директива Ради 1999/31/ЄС від 26.04.1999 про

захоронення відходів зі змінами і доповненнями, вне(

сеними Регламентом (ЄС) 1882/2003.

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2006/21/ЄС від 15.03.2006 про управління відходами

видобувних підприємств, та якою вносяться зміни до

Директиви 2004/35/ЄС.

— Директива Європейського Парламенту і Ради

2000/60/ЄС від 23.10.2000 про встановлення рамок

діяльності Співтовариства в галузі водної політики.

—  Директива Європейського Парламенту та Ради

2007/60/ЄС від 23.10.2007 про оцінку і управління ри(

зиками затоплення.

—  Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21.05.1991 про

очистку міських стічних вод.

—  Директива Ради 98/83/ЄС від 03.11.1998 про

якість води, призначеної для споживання людиною.

—  Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12.12.1991 сто(

совно охорони вод від забруднення, спричиненого

нітратами з сільськогосподарських джерел.

— Директива Європейського Парламенту і Ради

2009/147/ЄС від 30.10.2009 про збереження диких

птахів.

— Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21.05.1992 про

охорону природних середовищ існування та дикої фло(

ри і фауни.

— Директива Європейського Парламенту і Ради

2010/75/ЄС від 24.11.2010 про промислові викиди

(інтегроване запобігання та контроль забруднення).
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— Директива Європейського Парламенту та Ради

2003/87/ЄС від 13.10.2003 щодо заснування схеми для

зменшення викидів в атмосферу парникових газів, тор(

гуючи в межах Співтовариства та про внесення змін до

Директиви Ради 96/61/ЄС.

—  Регламент Європейського Парламенту та Ради

ЄС № 842/2006 від 17.05.2006 про деякі фторовані пар(

никові гази.

—  Регламент Європейського Парламенту та Ради

ЄС № 2037/2000 від 29.06.2000 про речовини, які руй(

нують озоновий шар.

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2001/18/ЄС від 16.12.2002 про навмисний випуск у

навколишнє середовище генетично(модифікованих

організмів, та яка скасовує Директиву Ради 90/220/

ЄЕС.

—  Регламент Європейського Парламенту і Ради

№ 1946/2003 від 15.07.2003 про транскордонні пере(

везення генетично модифікованих організмів.

—  Директива Європейського Парламенту та

Ради 2009/41/ЄС від 06.05.2009 про обмежене

використання генетично модифікованих мікроорганізмів

(ГМО) [8].

У цьому дослідженні здійснено аналіз категорії

"природний капітал", що є сукупністю наземних еколо(

гічних систем (екосистем), вихідним капітальним акти(

вом (запасом природних ресурсів). Проте окремі досл(

ідники й дотепер полемізують з приводу доцільності

вживання самого терміна "природний капітал", коли

природны ресурси втягуються в господарський оборот

(потік ресурсів, похідний актив) і нарівні з іншими акти(

вами (традиційним фізичним капіталом) беруть вже без(

посередню участь у виробництві.

Отже, природний капітал, по суті, є первинним капі(

тальним активом, що бере участь у створенні життєвих

благ. Іншими словами, приро' дний капіта' л — це еконо(

мічна категорія, що позначає мінеральні, рослинні і тва(

ринні складові біосфери, які розглядаються як засоби

виробництва кисню, фільтрації води, захисту від ерозії

та інших складових екосистеми. Природний капітал —

запаси, що складаються з життєпідтримуючих систем

(систем життєзабезпечення), біорізноманіття, віднов(

люваних і невідновних ресурсів, використовуваних лю(

диною або таких, що представляють для неї інтерес.

Природний капітал, або природне багатство — вклю(

чає запаси природних активів, таких як грунт і ліси, тва(

ринний світ і водні ресурси. біологічні види, ландшафт,

зволожені землі. Іноді кажуть про включення в це по(

няття асиміляційної ємності екосистем, урахування

ефекту біогеохімічних циклів і енергетичних потоків.

Сюди пропонуэться включати екосистемні послуги при(

роди.

У економіці природний капітал розглядається як

актив з потенціалом збільшення продуктивності і бла(

гополуччя людей. Наприклад, цінність природного ре(

сурсу як економічного активу залежить від величини

доходу або благополуччя, який він може принести. Про(

дуктивність антропогенного (створеного людиною) ка(

піталу дедалі більше обмежується скороченням розмірів

природного капіталу [1—6].

Прихильники концепції природного капіталу (у тому

числі представники "зеленої економіки") вважають

термін "природний капітал" точнішим, оскільки, наприк(

лад, якість земельних угідь можна покращити або по(

гіршити, подібно якості штучного (виробленого людь(

ми) капіталу. Серед авторів, що використовують термін:

Х. Делі, Р. Костанца, П. Хоук та ін.

Концепція природного капіталу істотно вплинула на

сучасну практику розрахунку макроекономічних показ(

ників. Світовий банк нині враховує при їхньому аналізі

обсяги видобутку природних ресурсів та екологічної

шкоди, викликаної викидами вуглекислого газу (парни(

ковий ефект).

Необхідно звернути увагу на те, що певну зовні(

шню подібність природного капіталу з традиційним,

акцентуючи на необхідності їхнього розмежування.

Природний капітал, утворений внаслідок самоорга(

нізуючих процесів у природі, бере не лише участь у

здійсненні виробничої функції як традиційний капі(

тал, а й забезпечує функціонування обмінних ме(

ханізмів у біосфері, тобто виконує екологічну фун(

кцію. Тому проблема побудови стратегії господарю(

вання, яке сприяло б максимальному збереженню

цієї функції природного капіталу, є особливо акту(

альною.

Наслідком посилення в часі такого впливу є су(

часна глобальна екологічна криза, яка знижує

здатність біосфери до саморегуляції. Скорочення

можливостей саморегуляції біосфери призводить до

руйнування наземних екосистем, зниження їх біоло(

гічної продуктивності. Це, відповідно, дестабілізує

економіку, дає поштовх інфляції. Тому потрібно про(

довжувати пошук шляхів гармонізації природи та

економіки.

Природне довкілля є не лише природним середо(

вищем проживання людини, а й природним капіталом,

що надає людині безліч ресурсів та послуг. Людська

цивілізація переходить від ери, в якій обмежуючим

фактором розвитку був капітал, створений людиною,

до ери, в якій таким дефіцитним чинником стає при(

родний капітал. Логіка ефективних управлінських дій

за таких умов вимагає максимального підвищення про(

дуктивності використання природного капіталу та по(

стійного нарощування інвестицій у збільшення його

відновлювальної частини. Ядром відновлювального

природного капіталу будь(якої нації є її природно(за(

повідний фонд.

Питання охорони природного довкілля, зокрема

природно(заповідного фонду, треба також розгляда(

ти як один із пріоритетів європейської та євроатлан(

тичної інтеграції України. Вимоги щодо вступу до

Європейського Союзу передбачають впровадження

впродовж нетривалого перехідного періоду стратегії

сталого (екологічно збалансованого) розвитку не

лише на рівні документів, а й її реалізацію на прак(

тиці. Адаптація до принципів екологічної політики ЄС

виявилася одним із найскладніших завдань для 10 по(

сткомуністичних країн — нових членів ЄС. Саме тому

науковий і практичний інтерес становить питання

адаптації національного законодавства у сфері фор(

мування стратегії розвитку природного капіталу до

європейської.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) працює в

напрямі адаптації українського законодавство до норм
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європейського права в галузі охорони навколишнього

природного середовища. Відповідний Меморандум про

взаєморозуміння між Дунайсько(Карпатською програ(

мою Всесвітнього фонду природи підписав Міністр еко(

логії та природних ресурсів. Особливу увагу в співпраці

приділяється двом директивам ЄС щодо збереження

оселищ та збереження птахів. Планується, що спільну

учать у цьому процесі візьмуть і представники мініс(

терств екології країн, що також підписали Угоду про

асоціацію з ЄС — Молдови та Грузії. У рамках впровад(

ження Меморандуму буде виконано заходи зі збережен(

ня водно(болотних екосистем. З підписанням Меморан(

думу активізується співпраця Міністерства та Все(

світнього фонду дикої природи, історія якого нарахо(

вує більше двох десятиліть.

Основи для співпраці між Україною і Європейсь(

ким Союзом у сфері охорони довкілля було закла(

дено ще в 1994 р. відповідно до Угоди про партнер(

ство і співробітництво між ЄС та його державами(

членами і Україною. Необхідність тісної співпраці з

європейською спільнотою у сфері охорони навко(

лишнього середовища обумовлена не тільки визна(

ченими нею екологічними імперативами її стратегії,

але й потребами самої України у подоланні того ста(

ну, який можна охарактеризувати як кризовий, що

формувався впродовж тривалого періоду через нех(

тування об'єктивними законами розвитку й відтво(

рення її природно(ресурсного комплексу. У 2012

році була парафована Угода про асоціацію між Ук(

раїною та ЄС, а наприкінці 2012 року оприлюднено

проект Угоди. Важливим елементом співпраці у

сфері охорони довкілля, як і в багатьох інших сфе(

рах співпраці, що визначаються Угодою, є поступо(

ве наближення законодавства України до політики

та законодавства ЄС. Окремим додатком до Угоди

визначаються конкретні директиви, що їх потрібно

адаптувати, а також встановлюються часові рамки.

Такі зобов'язання України є дуже важливими з ог(

ляду на необхідність наближення до норм та стан(

дартів ЄС. Велика увага питанню дотримання існую(

чого екологічного законодавства та багатосторонніх

екологічних угод приділяється в контексті створен(

ня зони вільної торгівлі. Перші кроки в напрямку

адаптації у сфері охорони довкілля були зроблені в

грудні 2012 року, коли Мінприроди затвердило "Ба(

зовий план адаптації екологічного законодавства Ук(

раїни до законодавства Європейського Союзу" (Ба(

зовий план апроксимації, Наказ № 659). Базовий

план передбачає перелік директив ЄС у сфері охо(

рони довкілля, до яких повинно адаптуватися украї(

нське законодавство.

Підтримка ЄС відіграла в свій час роль "каталіза(

тора" в процесі розроблення Стратегії державної

екологічної політики і з погляду термінів розробки, і

з погляду змісту документа. Вона якісно відрізняєть(

ся від попередніх подібних документів, оскільки

містить сучасні принципи, реалістичний підхід, чітку

пріоритезацію цілей і завдань, механізми моніторин(

гу та оцінки, а також індикатори ефективності її ре(

алізації. ЄС співпрацює і з іншими міжнародними

організаціями у природоохоронній сфері. Зокрема

21 березня 1994 року набрала чинності Рамкова

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну

клімату, яку підписали 154 держави і Європейська

Спільнота. Загальна мета конвенції полягала у стабі(

лізації концентрацій в атмосфері всіх парникових

газів, не лише двоокису вуглецю. Конвенція закріп(

лює низку провідних принципів, що стосуються спра(

ведливості, "спільних, але диференційованих відпов(

ідальностей" держав, запобіжних заходів, особливих

потреб і обставин щодо країн, які розвиваються, ста(

лого розвитку та міжнародної торгівлі. Але через опір

Сполучених Штатів Америки та країн ОПЕК Конвен(

ція не встановила чітких кількісних обмежень викидів

парникових газів на будь(якому рівні. Європейська

Спільнота виступила із заявою, в якій відзначила, що

її мета( стабілізувати концентрацію двоокису вугле(

цю на рівні 1990 року в межах Спільноти [1—8].

На сьогодні у процесі економічного формування

дієвої системи використання й відтворення природного

капіталу, важливо підсилити роль контрольних інстру(

ментів: екологічного обліку й екологічного аудиту. Еко(

логічний облік і аудит застосовуються з метою контро(

лю за діяльністю природокористувачів та стимулюван(

ня дотримання ними екологічних стандартів і вимог.

Застосування цих інструментів системи екологічного

менеджменту прискорює процеси ліквідації екологічних

наслідків деструктивної діяльності, зменшення загаль(

ної кількості екологічних правопорушень та збережен(

ня природного потенціалу. Ефективність програм еко(

логічного аудиту можна підвищувати шляхом залучен(

ня права добровільного усунення екологічних пору(

шень. Дані екологічного обліку й адиту необхідні для

функціонування окремих економічних інструментів.

Зокрема, для розрахунку рентних та інших видів пла(

тежів за використання природних ресурсів, врахування

екосистем них функцій природного капіталу у валових

національних рахунках і т.д.

Згідно з методикою, розробленою Світовим банком

наприкінці ХХ ст. для визначення індикаторів сталого

розвитку [2; 4; 7], природний капітал поруч з виробле(

ним, людським та соціальним капіталом включається до

складу національного багатства країни, а також вва(

жається одним з факторів економічного зростання краї(

ни та добробуту її населення [6]. За діючою методикою

до складу національного багатства включаються еко(

номічні активи (у яких є власник), що оцінені за ринко(

вими цінами на момент їх включення до розрахунку та

приносять економічні вигоди.

Держави(члени повинні вжити заходів, щоб виз(

начити такі шляхи та прийняти коригуючі заходи, а

саме створити системи раннього попередження та

швидкого реагування, створення ефективної системи

управління, перехід до більш узгодженого та превен(

тивного підходу, підвищення ефективності та знижен(

ня витрат, які пов'язані з екологічною шкодою. Рег(

ламент із запобігання та управління інвазійними чу(

жорідними видами спирається на Дорожню карту з

ефективності ресурсів ЄС та Стратегію з біорізнома(

ніття ЄС до 2020 року.

ВИСНОВКИ
Відповідно до європейського напряму розвитку,

Україна має гармонізувати законодавство щодо збере(
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ження природного капіталу, сформувати ефективну

стратегію його розвитку враховуючи сучасні вимоги ЄС

та відповідно до директив і регламентів. Однак реаль(

ний стан утримання й розвитку природного капіталу в

Україні нині викликає велике занепокоєння, оскільки

владна діяльність в цій сфері суттєво ослабла і є недо(

статньо ефективною через залишковий принцип держ(

бюджетного фінансування. Це призвело до відсутності

стратегічного бачення розвитку національної системи

збереження природного капіталу, недоліків в системі

управління територіями та об'єктами природно(запо(

відного фонду, відвертих зловживань, пов'язаних з зем(

левідведенням й нехтуванням чинного природоохорон(

ного законодавства.

Завдання інтеграції України у систему міжнародної

екологічної безпеки, посилення вимог законодавства в

сфері охорони навколишнього природного середови(

ща висуває на перший план розвиток нових напрямків у

сфері природокористування: проведення ефективної

екологічної політики, спрямованої на збереження й

відтворення природних ресурсів, екологізацію податко(

вої системи, розвитку ринкових інструментів (прав, квот,

грантів), створення системи екологічного страхування

складових природного капіталу. Адаптації до євро(

пейських вимог підлягає й національна система кате(

горій природоохоронних територій. Після запроваджен(

ня запропонованих змін у національній системі збере(

ження природного капіталу, з'явиться підгрунтя до гар(

монізації законодавства з ЄС, формування стратегії

збереження природного капіталу на довгостроковий

період (до 2030 року), що відповідатиме міжнародним

європейським стандартам. Таким чином, збереження та

розвиток, а також відтворення природного капіталу

України, зокрема біотичного й ландшафтного різнома(

ніття, формування національної екомережі та її інтег(

рація до Всеєвропейської екомережі, є вкрай актуаль(

ним завданням державної політики.

Література:

1. Handbook on the Implementation of EC Environmen(

tal Legislation — December 2003.

2. Навколишнє середовище: нові дії ЄС для захисту

біорізноманіття від проблемних інвазійних видів [Елект(

ронний ресурс]. — Режим доступу: http://darg.gov.ua/

_navkolishnje_seredovishche_0_0_0_1359_1.html

3. Щодо затвердження Базового плану адаптації

екологічного законодавства України до законодавства

Європейського Союзу (Базовий план апроксимації).

Наказ від 17.12.2012 №659 [Електронний ресурс]. —

Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/index.php/

normakty/60(9/acts

4. Програма ENPI(FLEG — Improving Forest Law

Enforcement and Governance in the European Neigh(

borhood Policy East Countries and Russia — "Вдоскона(

лення систем правозастосування і управління в лісово(

му секторі країн східного напрямку Європейської пол(

ітики добросусідства і Росії".

5. Державна програма "Ліси України", затвердже(

на Постановою Кабінету Міністрів України від

16.09.2009 р. № 977 [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/977(

2009(%D0%BF

6. Захарова В.О. Парадигмальне оновлення приро(

доохоронної діяльності в контексті євроінтеграції Укра(

їни як чинник змістовного формування системи еко(

правового виховання [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: https://cyberleninka.ru/article/ n/paradig(

malnoe(obnovlenie(prirodoohrannoy(deyatelnosti(v(

kontekste(evrointegratsii(ukrainy(kak(faktor(soderzha(

telnogo(formirovaniya

7. Належне екологічне врядування в країнах Східно(

го Партнерства: роботи непочатий край [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: https://eu.prostir.ua/files/

1331819362039/ Environmentalgovernance_PB_15.03_(

ukr.pdf

8. Перелік директив та регламентів у сфері охо(

рони навколишнього середовища [Електронний ре(

сурс]. — Режим доступу: https://www.google.com/

search

References:

1. European Commission (2003), Handbook on the

Implementation of EC Environmental Legislation, European

Commission, Brussels, Belgium.

2. State Agency of Fisheries of Ukraine (2014),

"Environment: new EU action to protect biodiversity from

invasive species problem", available at: http://darg.(

gov.ua/_navkolishnje_seredovishche_0_0_0_1359_(

1.html (Accessed 06 February 2018).

3. Ministry of Ecology and Nature Resources Usage

(2012), "On approval of the baseline environmental adap(

tation of Ukraine's legislation to the European Union

(Baseline approximation", available at: http://

www.menr.gov.ua/index.php/normakty/60(9/acts

(Accessed 06 February 2018).

4. Program ENPI(FLEG (2012), "Improving Forest Law

Enforcement and Governance in the European

Neighborhood Policy East Countries and Russia", available

at: http://econ.worldbank.org/external/default/main

(Accessed 06 February 2018).

5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution

"On Approval of the State Target Program "Forests of

Ukraine" for 2010—2015", available at: http://zakon2.ra(

da.gov.ua/laws/show/977(2009(%D0%BF (Accessed

06 February 2018).

6. Zakharova, V.O. (2011), "Paradigmal renewal of

environmental activity in the context of European in(

tegration of Ukraine as a factor in the content formation

of the system of ecological education", available at: https:/

/cyberleninka.ru/article/n/paradigmalnoe(obnovlenie(

prirodoohrannoy(deyatelnosti(v(kontekste(evrointeg(

ratsii(ukrainy(kak(faktor(soderzhatelnogo(formirovaniya

(Accessed 08 February 2018).

7. Humeniuk, V. and Mischuk, Z. (2012), "Good

environmental governance in the Eastern Partnership

countries: the work is endless", available at: https://

eu.prostir.ua/files/1331819362039/Environmental(

governance_PB_15.03_ukr.pdf (Accessed 06 February

2018).

8. Google.com (2018), "List of directives and regu(

lations in the field of environmental protection. Electronic

resource", available at: https://www.google.com/search

(Accessed 08 February 2018).

Стаття надійшла до редакції 06.02.2018 р.



73

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Суттєвою перешкодою на шляху демократичного

розвитку країни є корупція. Збільшення масштабів ко(

рупційних проявів у всіх сферах життя держави і су(

спільства та відсутність комплексних нормативно за(

кріплених антикорупційних механізмів вимагають запро(

вадження прогресивного і цілісного комплексу окремих

заходів, які здатні вплинути на рівень корупції в Україні.
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Окреслено тенденції в громадській думці щодо стану корупції в Україні; визначено специфі�
ку морального регулювання поведінки державних службовців; окреслено напрями формуван�
ня моральних принципів і цінностей державних службовців; системно представлено діагнос�
тичні можливості параметрів корупції.

The trends in public opinion about the state of corruption in Ukraine are outlined; defined specificity
moral regulation of behavior of civil servants; the directions of formation of moral principles and
values of civil servants are outlined; system diagnostic capability parameters presented corruption.
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Інститути бізнесу і політики дуже тісно взаємопо(

в'язані, що зумовлює складність виявлення різних ко(

рупційних фактів, що відбуваються в них. Виконавці та

їхні посібники залучені в потужні мережі, тому профі(

лактичні заходи для досягнення реальних результатів

повинні починатися з вираження сильної і ясної політич(

ної волі, забезпечення ефективності дії правових ме(

ханізмів, нормативно(правового закріплення криміналь(
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ної відповідальності чиновників за свої незаконні дії,

формування антикорупційних стереотипів мислення й

норм у суспільстві, своєчасного діагностування та про(

гнозування проявів корупції.

Слід зазначити, що сьогодні простежуються дві

тенденції в громадській думці: одна традиційно по(

в'язує ефективні способи подолання корупції з по(

силенням кримінальної відповідальності за неї, інша

менш категорична по відношенню до ефективності

тільки правових заходів, визнаючи необхідність ком(

бінованого підходу. Це в цілому відображає реаль(

ний стан громадської думки в  українському

суспільстві і є свідченням того, що поряд із захода(

ми правового характеру в боротьбі з корупцією не(

обхідно активізувати моральні механізми регулюван(

ня поведінки чиновників та системно застосовувати

діагностичний інструментарій антикорупційної по(

літики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Перспективи розвитку, життєздатність і легітимність

політичної системи країни багато в чому залежать від

того, наскільки державні інститути й державні службовці

відповідають морально(етичним цінностям та ідеалам,

що сформувалися у суспільстві, а їх поведінка — нор(

мам суспільної моралі.

В умовах упровадження основних елементів ринко(

вої економіки, технологічної і методичної інтеграції та

взаємодії органів державної влади з комерційними

структурами державні службовці не повинні втрачати

свої специфічні риси, які якісно відрізняють їх від пред(

ставників інших організацій і громадських інститутів —

служити громадським інтересам та інтересам громадян,

робити людям добро і віддано відстоювати інтереси

України.

З метою запобігання конфлікту інтересів та забез(

печення такого "служіння" в умовах змін необхідно

особливу увагу приділяти саме процесам формування

моральних принципів і цінностей службовців. В іншому

випадку державну службу неминуче підкорює корупція

та інші зловживання, що пов'язані з можливістю розпо(

ряджатися економічними й адміністративними ресурса(

ми.

Крім цього, в Україні досить тривалий час конста(

тується криза довіри майже до всіх державних інсти(

туцій, що зумовлює необхідність підвищити увагу до

морального аспекту державної служби. Адже довіра

громадян — одна з фундаментальних основ демок(

ратії.

Досить прикро, що в Україні багато посадових

осіб мають неясне або спотворене уявлення про про(

фесійну етику державного службовця або ставлять(

ся до неї зі зневагою. Ті ж, хто прагне керуватися нор(

мами службової моралі та спрямовувати внутрішні і

зовнішні ресурси на досягнення бажаного результа(

ту на користь суспільства, змушені постійно протис(

тояти деструктивним явищам існуючої бюрократич(

ної системи.

Тому вкрай важливим було створення особливого

механізму контролю за дотриманням етичних норм, що

враховує специфіку саме морального регулювання по(

ведінки.

Першим кропом у цьому напрямі було затверджен(

ня Кабінетом Міністрів України Правил етичної пове(

дінки державних службовців, що грунтуються на поло(

женнях Конституції України, законодавства про держав(

ну службу та спрямовані на запобігання корупції та

відновлення суспільної довіри до діяльності державних

органів і посадових осіб [2].

За основу акта взята введена в Польщі модель за(

безпечення максимальної прозорості діяльності дер(

жавних органів.

Прийняття Постанови вводить єдині обов'язкові ви(

моги до стандартів етичної поведінки, доброчесності в

діяльності державних службовців, а також буде сприя(

ти запобіганню тиску з боку представників бізнесу або

політичних сил на посадових осіб державних органів.

Відповідно до зазначеного нормативного докумен(

та, державні службовці повинні служити державі і су(

спільству, гідно поводитися, бути політично нейтраль(

ними, бути взірцем доброчесності, лояльності, прозо(

рості, підзвітності та сумлінності.
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36%

44%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Важко сказати

Проблема корупції взагалі надумана

Проблема корупції існує, але вона не
надто серйозна

Проблема корупції досить серйозна, але
є найбільш актуальні проблеми

Корупція є найбільш серйозною
проблемою України

Рис. 1. Розподіл відповідей на питання
 "Наскільки гострою в Україні є проблема корупції, якщо порівнювати її

з іншими проблемами у країні?" (%)
Джерело: [1].
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Також документ передбачає чесну службу і вірність

державі, забезпечення державних інтересів, повагу до

гідності інших осіб, ввічливість і дотримання високої

культури спілкування, доброзичливість і запобігання

конфліктним ситуаціям з громадянами.

Крім того, документом передбачається неприпус(

тимість конфлікту між публічним і особистими інтере(

сами, нерозголошення особливої інформації.

Таким чином, регулювання службової поведінки

чиновників на морально(ціннісному рівні і жорсткий кон(

троль за дотриманням ними високих етичних стандар(

тів — необхідні умови реального покращення якості

державного управління, соціальної ефективності дер(

жави в цілому і, в підсумку, підвищення до нього рівня

суспільної довіри.

Багато досліджень, зокрема дані масового опиту(

вання населення, показують, що в суспільстві немає

повної згоди щодо необхідності саме посилення конт(

ролю та, відповідно, кримінальної відповідальності за

корупційні дії, хоча тенденція формування громадсь(

кої думки в цьому напрямі певним чином проглядаєть(

ся.

Загальнонаціональне опитування населення Украї(

ни, проведене з 18 вересня по 3 жовтня 2017 р. фондом

"Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та фір(

мою "Юкрейніан соціолоджі сервіс", засвідчило, що

майже половина населення — 44% — оцінює коруп(

цію як найбільш серйозну проблему в Україні, ще 36%

вважають її досить серйозною. Лише 2% населення

певні, що проблема корупції надумана, а 12% не вва(

жають її серйозною (рис. 1).

Усього було опитано 2000 респондентів за вибір(

кою, яка репрезентує доросле населення України (за

винятком окупованих територій Криму та окремих те(

риторій у Донецькій та Луганській областях). Похибка

вибірки не перевищує 2,3%. Поширеність корупції в

нашій країні оцінюється населенням як надзвичайно

висока: 90% вважає корупцію поширеною високою мі(

рою, 50% опитаних вказали, що корупція дуже поши(

рена, а ще близько 38%, що це явище достатньо поши(

рене.

На думку населення, найбільш корумпованими

установами є суд (52% опитаних вказали, що тут коруп(

ція дуже поширена), Верховна Рада (51% відповідних

оцінок), Прокуратура (45%), Уряд (43%), митниця

(39%), медичні установи (39%). Найменш корумпова(

ними вважають Церкву, громадські організації та ЗМІ

[1].

Ставлення до хабарів у населення неоднозначне.

Зокрема лише 49% населення оцінили хабарі як непри(

пустиме явище, тоді як 44% знаходять для них частко(

ве або цілковите виправдання: "негативне явище, але в

деяких випадках може бути виправдане" (35%) або

"нормальний спосіб швидкого й ефективного вирішен(

ня проблем" (9%) (рис. 2).

Уряд України поетапно схвалює пакети законопро(

ектів, прийняття і реалізація яких дасть змогу здійснити

найбільшу антикорупційну реформу в державі за весь

час її існування. Законопроекти передбачають створен(

ня повноцінного загальнодержавного механізму запо(

бігання корупції, а також виявлення та переслідування

осіб, які вчинили найбільш небезпечні корупційні зло(

чини. Але поки в масовій свідомості корупція буде

сприйматися як нормальне і неминуче явище, нічого не

зміниться. До тих пір, поки хабарі будуть пропонувати,

їх будуть брати, які б суворі покарання не були. Але

найчастіше люди не в змозі вирішити свої проблеми, не

даючи хабарів.

Багато як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників

ототожнюють практичне формування та реалізацію

антикорупційної політики з військовою розвідкою, без

якої неможливим є ефективний наступ. "Ворога треба

знати, плануючи наступальні операції; його треба по(

стійно вивчати, щоб розуміти, чи правильно реалізуєть(

ся антикорупційна політика" [4, c. 188]. Адже коруп(

ція має унікальні адаптивні здібності. Вона видозмі(

нюється і пристосовується не тільки під впливом анти(

корупційної політики, а й сама по собі, в процесі зміни

управлінських функцій, політичних і громадських умов

тощо. Тому антикорупційна політика повинна включа(

ти моніторинг корупції, який, у свою чергу, має воло(

діти діагностичними можливостями визначення пара(

метрів корупції.

Виходячи з викладеного, необхідно розглянути

емпіричні методи вивчення корупції та її соціологічні па(

раметри. Емпіричні методи спрямовані на вирішення та(

ких завдань: вивчення загальноприйнятих корупційних

практик; розкриття механізмів корупційний угод (від ра(

зової до побудови корупційний мереж); вимір рівня ко(

рупції; аналіз чинників, що сприяють корупції; виявлен(
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35%
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Важко сказати

Хабарі - це нормальний спосіб
швидкого і ефективого вирішення

проблем

Хабарі - це негативне явище, але в
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Хабарі - це аморальне явище,
неприпустиме будь-де і будь-коли

Рис. 2. Характеристика ставлення громадян
до проблеми хабарів

Джерело: [1].
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ня ресурсів антикорупції; виявлення ризиків антико(

рупції та осередків можливого опору антикорупційної

політики [4, c. 191].

Розв'язання діагностичних завдань може здійсню(

ватися за допомогою таких інструментів:

— аналіз функціонування органів державної влади

(інституціональний аналіз);

— аналіз і зіставлення статистики корупційної зло(

чинності (економічної, кримінальної тощо);

— вивчення конкретних кримінальних справ;

— проведення фінансових ревізійних та перевірок

державних підприємств, аудиторських експертиз фірм,

що отримують кошти з бюджету;

— аналіз законодавства;

— соціологічні техніки (включене спостереження,

інтерв'ю, фокус(групи, формалізовані інтерв'ю, анкету(

вання осіб, які потерпіли від корупційної злочинності

тощо);

— аналіз та активний моніторинг рахунків і майна,

що належить державним службовцям;

— аналіз преси (систематичний та постійний моні(

торинг публікацій у мережі Інтернет).

Загальновідомі методики вимірювання корупції

можна розподілити на три групи.

1. Соціологічні опитування (лідер — Світовий банк).

2. Експертні оцінки (найбільш відомий проект —

Nations in Transit, який здійснюється американською

громадською організацією Freedom House).

3. Інтегральні оцінки, що виставляються шляхом

агрегування рейтингів корупційності, які пропонуються

різними організаціями (найвідоміший приклад — індекс

сприйняття корупції громадської організації Trans(

parency International).

Ряд методів зводиться до вимірювання параметрів,

які вважаються безпосередньо пов'язаними з рівнем

корупції і вимірними за допомогою формальних мето(

дик.

До них відносяться:

— Сприйняття корупції (індекс CPI).

— Корупційний досвід (індекс BPI).

— Рівень довіри до державних установ (пов'язаний

зі ступенем їх корумпованості).

— Задоволеність споживачів державних послуг.

— Витрати на отримання державних послуг.

— Різного роду соціальні показники, такі як рівень

приховування інформації про злочини, контрабанди,

ухилення від податків тощо.

Визначення параметрів корупції є необхідною умо(

вою проведення адекватного дослідження корупції.

Залежно від того, які параметри будуть покладені в

основу вивчення громадської думки, залежить обгрун(

тованість його результату. На рисунку 3 представлені

соціологічні параметри побутової та ділової корупції, які

є найпоширенішими в українських реаліях.

Очевидно, що Україна намагається наблизитися до

країн, які планують свої заходи щодо боротьби з ко(

рупцією на основі поглиблених досліджень та розумі(

ння причин виникнення корупції, однак, вимірювання

та оцінювання корупції як явища прихованого досить

складний процес. Існують певні труднощі з отриман(

ням достовірної інформації від респондентів. На да(

ний момент домінуючим є вимір корупції через непрямі

показники. Одним з найбільш популярних показників

виступає рівень сприйняття, що відображає не окремі

властивості предмета або явища, а сукупність усіх його

властивостей. Так, наприклад, дослідження рівня ко(

Рис. 3. Соціологічні параметри побутової та ділової корупції

ВИДИ КОРУПЦІЇ 

Кількісні параметри  Кількісні параметри  Якісні  параметри  Якісні параметри  

- оцінка охоплення 
побутової корупції, тобто 
частка громадян, які хоч 
раз потрапляли в 
корупційну ситуацію; 

- оцінка готовності до 
побутової корупції, тобто 
частка громадян, які пішли 
б на корупційну угоду; 

- оцінка середнього 
розміру неформального 
платежу у сфері побутової 
корупції; 

- оцінка середньої частки 
корупційних внесків у 
річному доході громадян 

- оцінка рівня корупції 
в державі /певному 
регіоні; 

- оцінка рівня корупції 
в окремих організаціях 
і установах; 

- рейтинг організацій за 
рівнем корумпованості 
на основі думки 
громадян; 

- оцінка динаміки 
корупції в конкретному 
регіоні; 

- переваги громадян 
щодо окремих 
антикорупційних 
заходів 

- оцінка охоплення ділової 
корупції, тобто частка 
підприємців, які хоч раз 
потрапляли в корупційну 
ситуацію; 

- оцінка готовності до ділової 
корупції, тобто частка 
організацій, які зазвичай 
вирішують свої проблеми з 
органами влади неформально; 

- частка респондентів, у 
практиці яких були випадки 
неформального вирішення  
питань з певним органом влади; 

- частка респондентів, яким 
відомі випадки неформального 
вирішення питань з певним 
органом влади за участю їхніх 
конкурентів, партнерів, 
знайомих 

- оцінка найбільш істотних перешкод для 
функціонування бізнесу в державі/ певному 
регіоні; 
- оцінка рівня корупції в окремих органах 
(організаціях) і державі /певному регіоні; 
- рейтинг організацій за рівнем корумпованості 
на основі думки підприємців; 
- оцінка основних причин корупції в органах 
влади в державі /певному регіоні; 
- оцінка ступеня зацікавленості підприємців у 
неформальному вирішенні питань з органами 
влади; 
- оцінка причин, з яких підприємці йдуть на 
неформальне (корупційне) рішення своїх 
проблем з органами влади; 
- оцінка ефективності антикорупційних заходів 
у державі /певному регіоні; 
- оцінка зміни рівня корупції в державі /певному 
регіоні; 
- переваги підприємців  відносно окремих 
антикорупційних заходів 

Побутова корупція Підприємницька корупція 
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рупції ряду міжнародних організацій будуються под(

ібним чином. Однак сприйняття суб'єктивно і перебу(

ває під впливом багатьох чинників: попередній досвід,

звички, страхи і надії, настрій. Інакше кажучи, на сприй(

няття корупції впливають особистісні та соціальні чин(

ники.

Водночас вимірювання корупції через сприйняття є

найбільш простим і доступним способом визначення

рівня корупції. Основним параметром виміру виступає

суб'єктивна оцінка індивіда про рівень корупції в дер(

жаві, регіоні, місті чи конкретній установі.

У кризових умовах, в умовах економічної і політич(

ної нестабільності громадяни схильні оцінювати коруп(

цію вище [8, с. 400].

Істотний вплив на сприйняття корупції справляють

ЗМІ. Це велика і впливова система, що знаходиться в

постійному розвитку, прогресі і те, з якою частотою

питання корупції виникають в інформаційному просторі,

впливає на формування суспільних відносин до корупції

і западає в підсвідомість людини.

Залучення експертів у цьому випадку дає змогу уник(

нути неповноти, неточностей чи викривлень інформації.

Експертна оцінка претендує на об'єктивність, відобра(

жаючи об'єктивні закони предметної сфери і меншою

мірою зазнає впливу особистісних, соціальних чинників,

тим самим забезпечує найбільшу для даних умов

відповідність результатів поставленим цілям. Індекс

сприйняття корупції (CPI) скоріше якісний, він вимірює

не стільки сам феномен, скільки його сприйняття насе(

ленням і публікується з 1995 р. Індекс включає дані по

183 країнах, взяті з 17 різних джерел від 13 інституцій,

які проводять опитування бізнесменів і аналітиків у

різних країнах. Усі джерела, що використовують для

розрахунку індексу, вимірюють загальний рівень ко(

рупції, тобто частоту і (або) розмір корупції у держав(

ному секторі. Індекс вимірюється за шкалою від 0 балів

(абсолютна корупція) до 10 балів (повна відсутність ко(

рупції). Чим нижче рівень корупції, тим вище станови(

ще країни в рейтингу.

Найчастіше список очолюють країни з розвиненою

економікою, тоді як країни, що розвиваються, його за(

микають.

Проте, якраз менеджери підприємств з "благополуч(

них" країн часто готові давати хабарі для просування

свого бізнесу в країнах третього світу. Основним недо(

ліком цього методу є односторонній підхід. Адже відо(

мості збирають лише про тих, хто бере хабарі.

Вимірювання через виявлення корупційного дос(

віду є найбільш точним. Можливість вивчення на

різних рівнях, як на індивідуальному рівні, так і на

рівні організації, дає можливість отримати більш до(

стовірні дані про стан корупції в суспільстві. Як пра(

вило, подібні вимірювання будуються шляхом прове(

дення опитування (анкетування або інтерв'ювання) і

передбачають отримання даних не тільки про на(

явність корупційного досвіду, але і про частоту участі

в корупції, фінансові витрати на корупцію тощо. Од(

нак серйозну небезпеку в даному випадку становить

небажання респондентів ділитися корупційним досв(

ідом і відповідати на прямі питання про залучення в

корупційні відносини. Також до обмежень подібних

вимірів можна віднести високі фінансові та органі(

заційні витрати. Вимірювання через наявність коруп(

ційного досвіду повинно відповідати вимогам прове(

дення соціологічного дослідження, а отримані дані

повинні бути репрезентативні.

У науковій літературі існують різні підходи до вимі(

рювання рівня корупції, засновані на використанні

різних змінних. Як приклад може бути представлений

аксіоматичний підхід Дж. І. Фостера, А.В. Хоровіца, Ф. Мен(

дес [6, с. 220]. Розроблений підхід концентрує увагу на

взаємодії влади і бізнесу. Основою для вимірювань ви(

ступають тільки реальні факти корупції, при цьому вик(

лючаються з аналізу потенційні можливості корупцій(

них відносин (наприклад, коли корупційна ситуація ви(

никає, але один з учасників відмовляється брати в ній

участь). Цей підхід дає змогу провести вимірювання

відразу за кількома показниками. Як об'єкт аналізу ви(

ступає корупційна угода як така. Для вимірювання час(

тоти корупції використовується відношення кількості

корупційних виплат до загальної кількості звернень в

ту чи іншу державну структуру. У разі, коли взаємодія є

корупційною, вказується значення 1 і значення 0, якщо

не було факту корупції.

Для вимірювання глибини корупції використовуєть(

ся відношення всієї суми корупційних платежів (у гро(

шовому еквіваленті) до кількості всіх взаємодій між вла(

дою і бізнесом. Для вимірювання відносної частки ко(

рупції (наприклад, у структурі економіки) використо(

вується відношення частки ресурсів, витрачених клієн(

том, до загальної кількості всіх взаємодій.

Інший підхід до вимірювання корупції наведений у

працях Г.А. Сатарова [3, с. 5]. Запропонований підхід

використовується для вимірювання "ділового" рівня

корупції. Вимірювання будується на основі даних опи(

тувань, проведених у бізнес(середовищі. Основними

параметрами вимірювання виступають:

— факт участі в корупційних відносинах;

— розмір корупційного платежу.

Важливим є обмеження досліджуваного періоду

(місяць, рік тощо). Використання цих параметрів дає

змогу визначити середню витрату організації на ко(

рупційні витрати. Використовуючи дані великої кількості

організацій, можна вивести індекс державного рівня

доходів від корупції та обчислити обсяги "ділової" ко(

рупції.

Для аналізу обсягів корупційного ринку на рівні "по(

бутової" корупції необхідно використовувати такі до(

даткові параметри, як:

— частка державних службовців, які беруть участь

у корупційних відносинах;

— середня інтенсивність корупції;

— середній розмір хабара.

Наведений спосіб розрахунку рівня корупції має

певні обмеження, оскільки залежить від багатьох фак(

торів, починаючи від кількості достовірних відповідей

респондентів до економічних показників досліджувано(

го регіону (держави).

Для розрахунку індексу корумпованості побутових

ситуації основними параметрами вимірювання виступа(

ють ризик корупції (потенційна ймовірність участі в ко(

рупційних відносинах) і середній розмір хабара [5].

Основним джерелом перелічених вище параметрів вис(

тупають опитування громадської думки.
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Р. Рейнікка і Дж. Свенссон аналізують вимірюван(

ня корупції з позицій кількох підходів до збору даних

[7, c. 9]. Найбільший інтерес тановить дослідження дер(

жавних витрат (Public Expenditure Tracking Surveys). Тут

основними параметрами вимірювання корупції є ступінь

досягнення призначення державних коштів. Вимірюван(

ня показників здійснюються шляхом замірів початково(

го обсягу коштів, спрямованих на поліпшення тієї чи

іншої сфери, і обсягів ресурсів, які фактично досяга(

ють кожного рівня.

Звичайно, подібні параметри не дає змоги визначи(

ти, на якому рівні здійснюється витрачання коштів не за

призначенням, проте вони допомагають оцінити ступінь

поширення корупції.

Цікавим є досвід визначення політичної корупції

в кожному штаті в США [5]. Вимірювання будувало(

ся на основі опитування членів законодавчих органів

штатів, у ході якого їх просили оцінити кількість ко(

рупційних скандалів у ЗМІ, ступінь кримінальних

справ, пов'язаних з корупцією, рівень політичної ко(

рупції, частку корумпованих державних службовців

та членів легіслатури для свого штату. За результата(

ми опитувань були обрані середні варіанти відпові(

дей по кожному з питань, які узагальнили і шляхом

визначення середнього значення всіх відповідей зве(

ли до коефіцієнта по кожному з штатів. Усі штати роз(

ташувалися в діапазоні від (2 (низький рівень корупції)

до 2 (висока корупція). Однією з головних переваг

цього підходу стала спроба вимірювання саме пол(

ітичної корупції. Опитування серед членів законодав(

чих органів штатів дало змогу охопити питання, по(

в'язані як з електоральною корупцією, так і з адмін(

істративною.

Таким чином, підбиваючи підсумки стосовно про(

аналізованих механізмів вимірювання корупції, можна

зробити висновок про те, що основними параметрами

вимірювання або індикаторами корупції можуть висту(

пати такі: кількість фактів участі в корупційних відноси(

нах (виявлених за коштами опитувань чи інтерв'ю); час(

тота участі одного актора в корупційних відносинах

(інтенсивність); середній розмір хабара в державі, ре(

гіоні, місті тощо; обсяг коштів, який витрачений у ході

корупційних відносин приватною особою або організа(

цією; ризик участі в корупційних відносинах; сприйнят(

тя рівня корупції в суспільстві, кількість корупційних

правопорушень, які потрапили в офіційну статистку

органів внутрішніх справ; кількість корупційних скан(

далів у ЗМІ; кількість корупційних порушень при дер(

жавних закупівлях.

ВИСНОВКИ
Багаторічний досвід демонструє, що формуван(

ня та реалізація антикорупційної політики вимагає

системного підходу, причому навіть правильно

підібраний набір інструментів не гарантує успішно(

го результату. Лише постійний моніторинг та опера(

тивне реагування на виявлені негативні моменти та

тенденції дасть змогу своєчасно впроваджувати за(

ходи щодо запобігання і протидії корупції. Тож його

нормативне закріплення буде сприяти мінімізації

корупційних правопорушень та нейтралізації коруп(

ціогенних чинників.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Одним із першочергових завдань реалізації стратегії

державної кадрової політики є реформування системи

професійно(технічної освіти з метою забезпечення здо(

буття якісної освіти, підвищення престижу робітничих про(
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фесій. Розроблення державних стандартів з нових робіт(

ничих професій, оновлення чинних державних стандартів,

налагодження взаємодії держави та суб'єктів підприєм(

ницької діяльності сприяють створенню сучасної систе(

ми підготовки кваліфікованих кадрів, здатних до пост(

ійного вдосконалення фахової майстерності і до змін
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видів професійної діяльності. Виконання Конституції Ук(

раїни, Законів України "Про освіту", "Про професійно(

технічну освіту", "Про охорону праці", Указів Президен(

та України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів

Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді

та спорту України, Закону України "Про Національну про(

граму інформатизації", Державного стандарту професій(

но(технічної освіти, консолідація зусиль органів виконав(

чої влади та органів місцевого самоврядування, навчаль(

них закладів, роботодавців, науковців і громадських об(

'єднань має на меті забезпечити подальший розвиток си(

стеми професійно(технічної освіти, підвищити її пре(

стижність. Адже "ефективне державне управління має ба(

зуватися і здійснюватися, як переконливо свідчить світо(

вий і вітчизняний досвід, на сучасній науковій основі, роз(

ширенні масштабів наукових досліджень та їх викорис(

танні у практиці" [11]. У контексті нашої статті це підтвер(

джується рядом наукових праць дослідників з розвитку

державного управління у сфері професійно(технічної ос(

віти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика державного управління розвитком ос(

віти й професійно(технічної освіти, зокрема, знайшла своє

відображення у дослідженнях багатьох вітчизняних нау(

ковців: В.Т. Александрова, О.Л. Валевського, Д.І. Дзвінчу(

ка, С.М. Домбровської, Л.А. Майбороди, В.М. Мороза,

Л.М. Петренко, Л.П. Пуховської, В.О. Радкевич, В.П. Сад(

кового, В.В. Тертички та ін., які працюють над покращен(

ням її стану на державно(освітньому рівні.

Останнім часом проблематика державного управ(

ління розвитком професійно(технічної освіти набула

неабиякої популярності серед вітчизняних дослідників,

серед яких на особливу увагу заслуговують наукові

роботи В.М. Аніщенка, В.С. Болгаріної, Т.В. Волкової,

Н.О. Величко, І.В.Гириловської, В.А. Григор'єва,

Г.В. Єльникової, Д.О. Закатнова, Л.Д. Кузьмінської,

Л.А. Майбороди, В.М. Манько, Л.В. Нестерової, Ю.С. Паль(

кевича, Л.В. Романової, В.І. Свистун, П.Б. Семенова,

Т.Ю. Чернової, В.В. Ягупова та ін. Безумовно, вищенаве(

дений перелік не є повним, адже питання державного уп(

равління не можуть бути вичерпаними у межах окремих

напрямів наукових досліджень, а і продовжують перебу(

вати серед популярних напрямів наукових пошуків.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз змістовної спрямова(

ності наукових досліджень, тематика яких пов'язана з дер(

жавним управлінням розвитком професійно(технічної ос(

віти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Переважно велика кількість досліджень з розвит(

ку державного управління свідчить про неабияку увагу

дослідників нашої країни до відповідної проблемати(

ки.

Аналіз тематичної спрямованості наукових дослід(

жень проблематики державного управління функціону(

ванням та розвитком системи професійно(технічної осві(

ти можна провести за такими напрямами, а саме: аналіз

наукових статей, монографій, науково(комунікативних

заходів, нормативно(правових документів тощо. З огля(

ду на обмеженість обсягів цієї публікації нами було прий(

нято рішення про можливість зосередження на аналізі

тематичного спрямування монографій і дисертаційних

досліджень.

Серед таких досліджень є монографія В.Т. Алексан(

дрова "Державні механізми управління якістю неперерв(

ної освіти в Україні" (викладено результати досліджень

якості освіти, науково(теоретичного обгрунтування та

практичного впровадження рекомендацій, пропозицій і

розробок щодо створення в Україні сучасної системи

державного управління якістю неперервної освіти. Сис(

тематизовано та обгрунтовано методи дослідження ме(

ханізмів управління якістю всіх рівнів неперервної освіти

в Україні. Виявлено проблеми державних механізмів уп(

равління якістю неперервної освіти та запропоновано

шляхи їх вирішення як на центральному, так і на регіо(

нальному рівні управління) [1]. У дослідженні Г.В. Єль(

никової "Управління розвитком професійно(технічної ос(

віти в сучасних умовах: теорія і практика" розкрито тео(

ретичні основи та методологічні засади управління роз(

витком професійно(технічної освіти в умовах ринкової

економіки, висвітлено світові та вітчизняні моделі управ(

ління розвитком освітніх систем, представлено економічні

аспекти управління, подано розгорнуту характеристику

умов та перспектив інституціоналізації соціального парт(

нерства в управлінні розвитком професійно(технічної ос(

віти та досліджено розвиток організаційної культури про(

фесійно(технічних навчальних закладів [21]. У монографії

В.І. Свистун, Г.В. Єльникової, Д.Д. Айстраханова та ін.

"Децентралізація управління професійно(технічною осв(

ітою" досліджено широкий спектр методологічних, тео(

ретичних та практичних проблем децентралізації управл(

іння професійно(технічною освітою (ПТО); здійснено

аналіз об'єктивних закономірностей децентралізації уп(

равління ПТО, пріоритетних чинників розвитку управлін(

ня ПТО в умовах його децентралізації, обгрунтовано кон(

цептуальні засади, методологічні основи децентралізації

управління ПТО в умовах сучасного ринку праці, з'ясова(

но визначальні чинники розвитку управління освітою,

здійснено порівняльну характеристику жорсткого, верти(

кального і м'якого горизонтального управління ПТО, зап(

ропоновано можливі варіанти моделей децентралізації уп(

равління ПТО й концептуальні підходи до розподілу по(

вноважень органів освіти і науки на загальнодержавному

та регіональному рівнях, висвітлено концептуальні підхо(

ди до управління професійно(технічними навчальними

закладами (ПТНЗ) в умовах децентралізації управління

ПТО, теоретичні та методичні засади децентралізації уп(

равління ПТНЗ у регіоні, представлено економічні аспек(

ти розвитку системи ПТО в умовах сучасного ринку праці

[6]. У дослідженні В.М. Аніщенка, Д.О. Закатнова, С.І. Здіо(

рук та ін. "Напрями реформування системи професійно(

технічної освіти в умовах європейської інтеграції" розг(

лянуто теоретичні основи модернізації та реформування

системи професійно(технічної освіти України, сформуль(

овано практичні рекомендації щодо вдосконалення фун(

кціонування як системи ПТО в цілому, так і професійно(

технічних навчальних закладів. В основу запропонованої

сукупності заходів щодо реформування й модернізації

професійно(технічної освіти покладено особистісно орі(

єнтовану парадигму освіти і компетентнісний підхід до

підготовки кваліфікованих робітників. У монографії та(

кож висвітлено організаційно(педагогічні засоби підви(

щення ефективності процесу управління ПТО, надано ре(

комендації щодо вдосконалення нормативно(правового

забезпечення функціонування системи професійно(тех(

нічної освіти [12]. У роботі В.С. Болгаріної, В.А. Гри(

гор'євої, Г.В. Єльникової, В.І. Свистун, П.Б. Семенова,

Т.Ю. Чернової "Взаємодія суб'єктів управління профе(

сійно(технічною освітою: теорія і практика" досліджено

широкий спектр методологічних, теоретичних і практич(
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них проблем взаємодії суб'єктів управління професійно(

технічною освітою (ПТО); у межах цієї роботи проведено

аналіз сучасних підходів науковців до розуміння взаємодії

як міждисциплінарної категорії, обгрунтовано механізми

взаємодії суб'єктів управління професійно(технічною ос(

вітою, культурологічні засади управлінської діяльності

керівника професійно(технічного навчального закладу як

суб'єкта управління ПТО, науково(методичні аспекти

підготовки до взаємодії суб'єктів управління ПТО, основні

аспекти розвитку соціального партнерства як форми взає(

модії суб'єктів управління ПТО і роботодавців [3]. У моно(

графії В.І. Свистун, Г.В. Єльникової, Л.М. Петренко "Вплив

трансформації ринкової економіки на управління розвит(

ком професійно(технічної освіти" обгрунтовано особли(

вості ринкової трансформації економіки України та її зв'я(

зок з основними напрямами розвитку ПТО, висвітлено

вплив трансформаційних процесів на управління розвит(

ком ПТО в умовах ринкової економіки, з'ясовано вплив

трансформацій ринкової економіки на економічну ефек(

тивність управління розвитком ПТО, проаналізовано рин(

кові механізми стимулювання розвитку ПТО, обгрунто(

вано теоретичні основи управління маркетингом системи

ПТО в умовах ринкової економіки та запропоновано мо(

дель управління маркетингом ПТО, висвітлено динаміку і

тенденції соціального партнерства як чинника управлін(

ня розвитком ПТО в умовах ринкової економіки [4]. У

монографії П.Г. Лузан, В.М. Манько, Л.В. Нестерової,

Л.В. Романової "Теорія і практика впровадження іннова(

ційних технологій навчання у професійну підготовку ква(

ліфікованих робітників" розкрито теоретичні основи та

методологічні засади управління розвитком професійно(

технічної освіти в умовах ринкової економіки, висвітлено

світові та вітчизняні моделі управління розвитком освітніх

систем, представлено економічні аспекти управління, по(

дано розгорнуту характеристику умов та перспектив інсти(

туціоналізації соціального партнерства в управлінні роз(

витком професійно(технічної освіти та досліджено роз(

виток організаційної культури професійно(технічних на(

вчальних закладів [20].

Цікавим напрямом, що не входить до напрямів окрес(

леного нами аналізу, але вважаємо, що слід звернути ува(

гу, є термінологічний словник О.В. Аніщенко, Н.В. Смо(

ляної "Теоретичне і виробниче навчання у професійно(

технічних навчальних закладах: короткий термінологіч(

ний словник" (містить різноманітний інформаційно(дові(

дковий матеріал з теорії, історії, методики теоретичного

й виробничого навчання у професійно(технічних навчаль(

них закладах) [2]; науково(допоміжний бібліографічний

покажчик "Педагогічні засади децентралізації управлін(

ня професійно(технічною освітою" (складається із двох

тематичних розділів: "Законодавчі та нормативно(правові

акти в галузі професійно(технічної освіти України (1991—

2012)" та "Наукова література" ( упорядник С.Б. Капран)

[14].

Разом із тим, не зважаючи на високий рівень науко(

вого напрацювання з означеної проблематики, питання

управління розвитком професійно(технічної освіти перед(

бачають подальших ретельних пошуків вдосконалення

цієї сфери на державному рівні і залишаються відкрити(

ми для подальших наукових розробок, адже якісні інстру(

менти управління освітнім процесом сприяють формуван(

ню перспективної стратегії його розвитку.

Наступним напрямом аналізу до визначеного нами

кола напрямів є дисертаційне дослідження І.М. Сікорсь(

кої "Удосконалення державного управління вищою осві(

тою в контексті європейської інтеграції", 2006 (виокрем(

лені етапи розвитку національної вищої освіти, виявлена

динаміка розвитку взаємин вищої школи і державного уп(

равління в низці "міжнародний простір — держава — ре(

гіон — ВНЗ"; змістовно виділений пріоритет держави, яка

виступає структуроутворюючим фактором функціонуван(

ня вищої освіти; здійснено теоретичне обгрунтування і

запропоновані практичні рекомендації з удосконалення

державного управління вищою освітою в контексті євро(

пейського вибору [19].

На особливу увагу заслуговує дисертаційне дослід(

ження О.В. Поступної "Механізми державного управління

вищою освітою на регіональному рівні", 2009 (здійснено

теоретичне обгрунтування і запропоновані практичні ре(

комендації з удосконалення механізмів державного уп(

равління вищою освітою на регіональному рівні, узагаль(

нено теоретичні засади державного управління галуззю.

За допомогою системного підходу розглянуто вищу осв(

іту як об'єкт державного управління, виявлені особливості

управління на рівні регіону; обгрунтовано існуючі моделі

управління освітньою сферою; удосконалено підходи до

розширення горизонтальних зв'язків внутрішньої органі(

заційної структури управління вищою освітою на рівні ре(

гіону; розроблено основні положення концепції щодо уп(

равління вищою освітою на регіональному рівні, що виз(

начають систему принципів, цілей завдань, пріоритетних

напрямів і методів діяльності органів державної влади в

межах адміністративно(територіальній одиниці. Головна

мета концепції полягає у створенні конкретних механізмів

і умов для розвитку доступної та якісної системи вищої

освіти відповідно до вимог суспільства, що динамічно роз(

вивається, запитів особистості та потреб держави з най(

повнішим використанням регіональних можливостей)

[17].

На наш погляд, таким, що заслуговує на велику увагу

і має важливе практичне значення, є дисертаційне дослі(

дження Л.І. Коробко "Державне регулювання системи

професійно(технічної освіти в Україні", 2008. Робота при(

свячена розробці теоретичних засад удосконалення дер(

жавного регулювання системи професійно(технічної ос(

віти. Досліджено особливості державного регулювання

системи професійно(технічної освіти. Доповнено перелік

функцій професійно(технічної освіти. Запропоновано си(

стему оцінювання підготовленості випускників професій(

но(технічних навчальних закладів. Розроблено практичні

рекомендації щодо створення Центру розвитку профе(

сійно(технічної освіти при Міністерстві освіти і наукиУк(

раїни. Проаналізовано сучасний стан розвитку системи

професійно( технічної освіти. Проведено аналіз тенденцій

діяльності професійно технічних навчальних закладів

України. Досліджено особливості діяльності професійно(

технічних навчальних закладів Запорізької області.

Запропоновано розвинути структуру мережі профе(

сійно(технічних навчальних закладів шляхом створення

на їх базі ресурсних центрів.

Досліджено державне замовлення в системі профе(

сійно(технічної освіти. Удосконалено механізм багатока(

нального фінансування системи професійно(технічної ос(

віти [8].

У дисертації С.В. Григанської "Державне регулюван(

ня системи вищої освіти в Україні" (2008) подано теоре(

тичне узагальнення й нове вирішення наукового завдан(

ня вдосконалення державного регулювання системи

вищої освіти шляхом визначення напрямів і механізмів

його вдосконалення; запропоновано створити координа(

ційну раду при Президентові України з метою координації

та контролю за виконанням різноманітних освітніх про(

грам та проектів. Також запропоновано удосконалити

оцінювання якості вищої освіти шляхом інституціалізації
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громадського контролю в особі Громадської асоціації

контролю діяльності вищих навчальних закладів. Основ(

ним призначенням такої організації має стати розробка

спільно з Державною службою зайнятості України та її

регіональними відділеннями єдиних критеріїв оцінюван(

ня якості освітніх послуг для різних типів вищих навчаль(

них закладів, координація розвитку системи вищої осві(

ти із ринком праці [5].

У дисертаційному дослідженні С.А. Мороз "Меха(

нізми державного управління розвитком трудового потен(

ціалу вищих навчальних закладів України" (2017) здійсне(

но теоретичне обгрунтування наукових засад і концепту(

альних підходів щодо напрямів вдосконалення змісту та

практики використання механізмів державного управлі(

ння розвитком трудового потенціалу ВНЗ. Досліджено

особливості взаємодії інституту держави та інституції уні(

верситету в контексті змісту темпоральних та просторо(

вих змін. Розкрито зміст системи та структури трудового

потенціалу ВНЗ та визначено напрями державно(управ(

лінського впливу щодо розвитку їх якості та підвищення

ефективності функціонування. Висвітлено результати

аналізу системи трудових можливостей ВНЗ та розроб(

лено рекомендації щодо удосконалення змісту і практи(

ки використання окремих механізмів державного управ(

ління та умов ефективності їх комбінування. Визначено

основні об'єкти державного управління, безпосередній

вплив на які забезпечує розвиток трудового потенціалу

ВНЗ. Запропоновано напрями удосконалення адміністра(

тивно(організаційного механізму державного управління

розвитком трудового потенціалу ВНЗ за рахунок експер(

тного оцінювання рівня розвитку його ресурсної складо(

вої [10].

Серед досліджень зарубіжних вчених можна виділи(

ти дисертаційне дослідження Р.В. Ростовського "Держав(

не регулювання сфери вищої професійної освіти" (2008),

де проаналізовано ключові ідеї державної освітньої пол(

ітики у сфері вищої професійної освіти; дано аналіз

внутрішніх проблем організації економічного механізму

системи вищої професійної освіти; проаналізована еко(

номічна поведінка вищих навчальних закладів професій(

ної освіти; тенденції розподілу й ефективності викорис(

тання кадрів вищої кваліфікації по галузям економіки;

вплив організаційно(економічного механізму державної

освітньої політики на економіку країни з позиції дослід(

ження якісних характеристик інструментів управління

освітнім процесом. Запропонована методологія форму(

вання організаційно(економічного механізму державної

освітньої політики у сфері вищої освіти, спрямованого на

формування перспективної стратегії розвитку [18]; "До(

відник з технічної та професійної освіти та навчальні дос(

лідження" Ф.Раунера та Р. Макліна — перший у своєму

роді довідник, в якому особлива увага приділяється ме(

тодам досліджень і дослідженням у професійно(технічній

освіті. Секції книги присвячені конкретним аспектам цієї

галузі, починаючи з презентації генезису досліджень про(

фесійно(технічної освіти. Крім того, автори проводять

дослідження в області політики, планування та практики.

Розглянуто різні галузі досліджень професійно(технічної

освіти, в тому числі, з фахових дисциплін. Тематичні до(

слідження ілюструють різні підходи до дослідження тех(

нічного професійного навчання, а в заключному розділі

книги представлені методи дослідження, в тому числі

методи співбесіди і спостереження, а також експеримен(

ти і розробки. В цьому довіднику міститься всебічний ог(

ляд досліджень технічного професійного навчання в

міжнародному контексті і приділяється особлива увага

методам досліджень [23].

У роботі Ч. Чжао та Ф. Раунера "Галузі досліджень

професійної освіти" представлено огляд деяких фунда(

ментальних тем міжнародної технічної і професійної ос(

віти і навчання (ТПОН), наприклад, генезис досліджень

ТПОН, галузі досліджень ТПОН, розробка навчальних

програм, планування й розробка ТПОН, методи дослід(

жень ТПОН та ін. Міжнародний довідник з технічного та

професійного навчання та навчання (Rauner / Maclean),

опублікований у 2009 році компанією Springer, був пер(

шим, що забезпечив всебічне охоплення досліджень

ТПОП в міжнародному контексті та врахував особливу

увагу методам дослідження. В цій новій книзі основна

увага приділяється наданню більш доступного огляду ос(

новних тем з міжнародних досліджень професійної тех(

нічної освіти [24].

Наукове дослідження А. Барабаша й Ф. Раунера "Ро(

бота й освіта в Америці: мистецтво інтеграції" — перше

всеохоплююче видання з професійної освіти та навчання

(ПОН) або професійної й технічної освіти (ПТО) у Спо(

лучних Штатах Америки, надає уявлення про різноманітні

проблеми у цій галузі досліджень. Наданий матеріал

структуровано відповідно до критеріїв, що застосовують(

ся, а також теоретичних обговорень у рамках ПОН. Ви(

світлені теми є актуальними і включають: освіту проти ква(

ліфікації, проблему локалізації проти глобалізації в уп(

равлінні, професійно(технічну освіту у вищій освіті, кон(

сультування з питань кар'єри, а також стажування у США.

У цій роботі підтверджується значущість кар'єри і техніч(

ної освіти як для людини, так і для ринку праці [22].

Перелік досліджень з даної проблематики є таким,

що не претендує на вичерпність.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Беручи до уваги вищенаведене, вважаємо за можли(

ве опрацювати класифікацію напрямів досліджень про(

блематики державного управління розвитком професій(

но(технічної освіти і сформулювати такі висновки.

По(перше, проблематика професійно(технічної осві(

ти та питання державного управління, пов'язані з її роз(

витком та удосконаленням, постійно перебувають у ме(

жах кола наукової уваги дослідників. Разом з тим, питан(

ня подальшого розвитку професійно(технічної освіти по(

требують на додаткову увагу науковців. Від ефективності

підготовки кваліфікованих робітників залежить позиція

нашої країни на ринку праці як у самій країні, так і за її

межами.

По(друге, проаналізовані наукові дослідження свід(

чать про необхідність подальшої роботи з удосконален(

ня державного регулювання системи професійно(техніч(

ної освіти, також удосконалення оцінювання підготовле(

ності випускників професійно(технічних навчальних зак(

ладів в контексті європейського вибору.

По(третє, престижності робітничих професій сприя(

тиме подальша увага збоку держави у розв'язанні питан(

ня удосконалення змісту та практики використання ме(

ханізмів державного управління системою професійно(

технічної освіти на державному та регіональному рівнях.

По(четверте, класифікація напрямів досліджень про(

блематики державного управління розвитком професій(

но(технічної освіти може мати вигляд:

1. Державні механізми управління якістю освіти

(В.Т. Александров, С.В.Григанська, С.М. Домбровська,

В.І. Луговий, Ю.О. Молчанова, В.М. Мороз, С.А. Мороз,

О.В. Поступна, Н.Г. Протасова, В.П. Садковий, В.Ю. Сте(

панов та ін.).
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2. Удосконалення змісту та практики використання

механізмів державного управління розвитком трудового

потенціалу ВНЗ (С.М. Домбровська, О.В. Жадан, О.О. Ко(

чемировська, В.М. Мороз, С.А. Мороз, Ю.Г. Падафет,

Т.В. Покотило, В.О. Сивоконь, Н.В. Статівка та ін.).

3. Управління розвитком ПТО в умовах ринкової

економіки (Г.В. Єльникова, Л.І. Коробко, С.В. Крисюк,

В.М. Огаренко, В.І. Свистун, Л.М. Петренко, Т.Ю. Черно(

ва та ін.).

4. Децентралізація управління ПТО (Д.Д. Айстраха(

нов, Г.В. Єльникова, В.І. Свистун, Т.Ю. Чернова та ін.).

5. Модернізація та реформування системи ПТО

(В.М. Аніщенко, Д.О. Закатнов, С.І. Здіорук, Л.І. Короб(

ко та ін.).

6. Механізми взаємодії суб'єктів управління ПТО

(В.С. Болгаріна, В.А. Григор'єва, Г.В. Єльникова, В.І. Сви(

стун, П.Б. Семенов, Т.Ю. Чернова та ін.).

7. Механізми державного управління вищою освітою

й освітою ПТО на регіональному рівні (С.М. Домбровсь(

ка, П.М. Кухарчук, А.В. Мазак, В.М. Мороз, І.А.Медведєв,

Л.П. Полякова, О.В. Поступна, В.П. Садковий, О.Г. Тягу(

шева, Я.І. Федан та ін.).

8. Соціальне партнерство в управлінні розвитком ПТО

(П.Г. Лузан, В.М. Манько, Л.В. Нестерова, Л.В. Романова

та ін.).

По(п'яте, зважаючи на невелику кількість науко(

вих досліджень з проблем професійно(технічної ос(

віти, порівняно із науковими дослідженнями з роз(

витку державного управління у сфері вищої освіти,

науковцям, які опікуються цією сферою, бажано

більше зосередити свою увагу на питаннях розвитку

та удосконалення професійно(технічних навчальних

закладів, науково(методичних та навчально(методич(

них центрів професійно(технічної освіти. Адже про(

блеми застарілої матеріально(технічної бази, підго(

товки та перепідготовки педагогічних кадрів, якості

освітніх послуг та проходження практик, працевлаш(

тування випускників залишаються в багатьох випад(

ках відкритими та такими, що потребують невідклад(

ної допомоги збоку держави, органів державного уп(

равління.

По(шосте, вважаємо, що серед перспективних на(

прямів проблематики державного управління функці(

онування та розвитку системи професійно(технічної

слід зосередити увагу на дослідженні основних норма(

тивно(правових актів (законів, постанов, наказів,

листів), що регламентують діяльність установ і закладів

системи професійно(технічної освіти; та аналізі науко(

вих статей як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників

з означеної проблематики, а також аналізі міжнарод(

ного досвіду у розв'язанні актуальних сучасних і стра(

тегічних завдань, що стоять перед професійно(техніч(

ною освітою.
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ває якісного нового змісту, що зумовлено, з одного

боку, посиленням процесів глобалізації ринків та транс(

націоналізації економічних відносин, а з іншого, транс(

формацією традиційного набору чинників, здатних за(

У статті з'ясовано особливості відтоку інтелекту за кордон та його вплив на економічну без�
пеку України. Визначено загрози, які чинять загальний вплив на економічну безпеку України,
серед яких: незавершеність економічних реформ; деіндустріалізація економіки України та
відсутність ринкових інструментів; фактичне припинення інноваційної діяльності; втрата інте�
лектуального, наукового, технологічного та промислового потенціалу держави; різке скоро�
чення інвестицій в реальний сектор економіки; нерівномірність регіонального розвитку; за�
кріплення сировинної спеціалізації країни у світовому поділі праці; рівень тінізації економіки.
Встановлено, що відтік інтелекту за кордон одна з найголовніших загроз економічної безпеки
України. Проаналізовано конкурентоспроможність економіки України та деяких Європейських
країн у 2016—2017 роках. Виявлені фактори впливу на міжнародну міграцію населення. Наве�
дено топ�15 країн з найвищими середньостатистичними зарплатами у 2017 році та місце Ук�
раїни у цьому рейтингу. Встановлено, що для того, аби попередити відтік інтелекту за кордон
та тим самим посилити економічну безпеку України, необхідно перш за все всебічно сприяти
розвитку людського капіталу в Україні.

The article outlines the peculiarities of the outflow of intelligence abroad and its impact on the
economic security of Ukraine. The threats that have a general impact on the economic security of
Ukraine are identified, including: incompleteness of economic reforms; deindustrialization of the
Ukrainian economy and lack of market instruments; actual cessation of innovation activity; loss of
intellectual, scientific, technological and industrial potential of the state; a sharp decline in investment
in the real sector of the economy; uneven regional development; consolidation of raw material
specialization of the country in the world division of labor; the level of shadow economy. It has been
established that the outflow of intelligence abroad is one of the most important threats to Ukraine's
economic security. The competitiveness of the Ukrainian economy and some European countries in
2016—2017 years has been analyzed. The revealed factors of influence on the international migration
of the population. The top 15 countries with the highest average salaries in 2017 and the place of
Ukraine in this rating are given. It has been established that in order to prevent the outflow of
intelligence abroad and thus to strengthen Ukraine's economic security, it is first of all to fully
contribute to the development of human capital in Ukraine.
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безпечити конкурентні переваги у довгостроковій пер(

спективі. В умовах економіки знань саме наявність ви(

сокорозвиненого людського капіталу визначає здат(

ність країни активізувати й ефективно використовувати

наявні у неї ресурси. Проте в останні роки збільшився

відтік інтелекту за кордон, що чинить значний вплив на

економічну безпеку України. Саме тому дане питання

становить значну актуальність, що слугує предметом цієї

наукової статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання відтоку інтелекту за кордон та людського ка(

піталу досліджували такі провідні науковці, як Бльок Н.

[1], Кваша О. [2], Левчук О. [3], Ляшенко О. [4], Марти(

нова Л. [5], Томарєва В. [9] та інші. Проте питання особ(

ливості відтоку інтелекту за кордон та його впливу на

економічну безпеку України залишається малодослі(

дженим, що зумовило вибір теми даної статті.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — з'ясувати особливості відтоку інте(

лекту за кордон та його впливу на економічну безпеку

України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливим стратегічним ресурсом держави, спро(

можним створити передумови для зростання політич(

ного, економічного і духовного її розвитку, є людський

капітал. Сукупність інтелектуальних, підприємницьких,

виробничих, винахідницьких здібностей на інноваційній

основі, разом із спроможністю продукувати і нагрома(

джувати навички, впроваджувати їх у процесах створен(

ня товарів та послуг, раціоналізувати наявні технології

на інноваційній основі, знаходити можливості заощад(

ження енергії, сировинних, фінансових та інших ре(

сурсів, є рушієм науково(технічних надбань економіки

та її перебудови на інноваційній основі.

Необхідність детального наукового аналізу еконо(

мічних наслідків активної участі України у світогоспо(

дарських та євроінтеграційних процесах зумовлена тим,

що наша країна успадкувала такий економічний потен(

ціал, який в умовах ринкової економіки продукує заг(

рози її економічній безпеці, тому на підставі узагаль(

нення теоретичних засад, сучасних поглядів на вплив

глобалізаційних та інтеграційних процесів на стан еко(

номічної безпеки країни вкрай важливим є формування

теоретико(методологічних та практичних підходів до

формування та запровадження на практиці системи еко(

номічної безпеки України в умовах глобальних викликів

[3].

Визначення актуальних проблем економічної без(

пеки на макрорівні треба здійснювати, на нашу думку,

із визначення загроз економічній безпеці, що є сукупн(

істю наявних та потенційно можливих явищ і чинників,

які створюють небезпеку для реалізації національних

інтересів в економічній сфері [9]. Загальний вплив на

економічну безпеку України мають такі загрози:

— незавершеність економічних реформ;

— деіндустріалізація економіки України та відсут(

ність ринкових інструментів;

— фактичне припинення інноваційної діяльності;

— втрата інтелектуального, наукового, технологіч(

ного та промислового потенціалу держави (країна не

дбає про розвиток НТП, а також недооцінює важливість

інтелектуальних кадрів, що спричинює "відтік мізків" за

кордон);

— різке скорочення інвестицій в реальний сектор

економіки (Україна стала інвестиційно непривабливою);

— нерівномірність регіонального розвитку (най(

більш це помітно в прикордонних регіонах, які знахо(

дяться в украй важкому економічному стані);

— закріплення сировинної спеціалізації країни у

світовому поділі праці (валову частину експорту стано(

вить сировина);

— рівень тінізації економіки (тінізація економіки

спричинена передусім податковим тиском та корупцій(

ними схемами в державі, а також невірним вибором ва(

желів регулювання економіки) [3].

У Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020" одним

із ключових показників ефективності її реалізації про(

голошено підвищення позицій нашої держави у рейтин(

гу глобальної конкурентоспроможності, що видається

вкрай складним завданням, зважаючи на негативну тен(

денцію до зниження показника глобальної конкурентос(

проможності вітчизняної економіки протягом 2012—
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Рис. 1. Конкурентоспрожність економіки України та деяких Європейських країн
у 2016—2017 роках

Джерело: складено автором на основі [8].
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2016 рр. з 73 до 79 місця у світі. Необхідно відмітити,

що для його досягнення передбачено ряд соціально

важливих реформ та програм, котрі покликані створи(

ти сприятливі передумови для розвитку базових компо(

нент людського капіталу в Україні, зокрема: у сфері охо(

рони здоров'я, освіти, розвитку дітей та юнацтва, соц(

іального захисту, популяризації фізичної культури та

спорту та ін. Зважаючи на європейський вектор зовніш(

ньоекономічної політики України, дороговказом для ре(

алізації цих стратегічно значущих перетворень має слу(

гувати досвід країн Європейського Союзу.

Концепція людського капіталу є ядром, навколо

якого побудовані багаторічні зусилля ЄС щодо створен(

ня найбільш конкурентоспроможної, заснованої на

знаннях економіки у світі. Тому вивчення специфіки

спільної соціальної політики, механізмів розвитку люд(

ського капіталу в ЄС є не лише передумовою поступо(

вого наближення вітчизняного законодавства до acquis

communautaire, але й джерелом наукових знань та прак(

тичного досвіду щодо кращих практик управління кон(

курентоспроможністю економіки шляхом використан(

ня комплексного підходу до капіталізації людського

потенціалу.

Згідно з Індексом глобальної конкурентоспромож(

ності (ІГК), який на постійній основі розраховується фа(

хівцями Всесвітнього економічного форуму, то у 2016—

2017 році Україна за цим показником займає передо(

станнє місце серед країн ЄС, випереджаючи лише Гре(

цію. Варто зазначити, що сусідня Польща займає 36

місце, а Латвія — 49 місце, що означає, що постра(

дянські країни, які увійшли до ЄС значно розвинулися,

порівняно з Україною (рис. 1).

Якщо аналізувати слабкі місця національної еконо(

міки, що значно послаблюють економічну безпеку, то

серед них: корупція, зловживання впливом владних

інституцій, не достатня якість інфраструктури, зокрема

дорожньої, портової та інфраструктури повітряного

транспорту, зростання інфляції, якість умов попиту на

продукцію, гнучкість визначення заробітної плати, вплив

оподаткування на стимули до роботи, не достатня міц(

ність банкової системи та регулювання фондових бірж,

не досконала модернізація виробничих процесів.

Водночас, за індексами ефективності ринку праці

та вищої освіти і професійної підготовки Україна набли(

жається до рівня країн ЄС. Відповідно до стадій еконо(

мічного розвитку національних економік, що викорис(

товуються для порівняння конкурентоспроможності

країн у Звіті з глобальної конкурентоспроможності

2015—2016 рр., Україна належить до групи країн, роз(

виток яких керується ефективністю (efficiency driven),

де зростання залежить від інвестицій, а конкуренто(

здатність досягається через використання світових тех(

нологій у внутрішньому виробництві.

На цій стадії з метою підвищення інвестиційної при(

вабливості і залучення новітніх технологій необхідні

зусилля держави у розвитку фізичної інфраструктури

та правової бази, щоб забезпечити подальшу мож(

ливість переходу до групи країн, розвиток яких керуєть(

ся інноваціями (innovation driven), до яких і належать

країни ЄС [10].

Найнижчий рівень показника ефективності експ(

луатації людського капіталу в Україні безумовно висту(

пає аргументом на користь потенційної можливості на(

рощення продуктивності, а разом з нею — збільшення

доходів населення. Водночас потенційні можливості

такого способу нарощення конкурентоспроможності

лежать за межами області управління людським капіта(

лом і визначаються здатністю масово залучити інвес(

тиції модернізації всієї економіки одночасно. Прикла(

ди економічного зростання країн Центральної, Східної

та Південної Європи підтверджують можливість досяг(

нення наміченого ефекту в межах викладених пропо(

зицій — значне нарощення доходів носіїв людського

потенціалу, що виливається у зростання конкуренто(

№ 
з/п Фактори «відштовхування» І Фактори «притягання» 

Економічні
1 Низька заробітна плата Висока заробітна плата 
2 Низька якість життя Висока якість життя
3 Високий рівень безробіття Наявність вільних робочих місць
4 Економічна нестабільність Стабільний розвиток економіки
5 Обтяжлива система оподаткування Ліберальна система оподаткування

Соціальні
6 Низька якість освіти Висока якість освіти
7 Погані умови праці Гарні умови праці
8 Недоступна система охорони здоров'я Доступна та високоякісна система охорони 

здоров'я 
9 Відсутність можливостей для 

професійної самореалізації 
Наявність можливостей для професійної 
самореалізації 

Культурні
10 Релігійні переслідування Свобода віросповідання
11 Етнічна дискримінація Відсутність етнічної дискримінації
12 Расова дискримінація Відсутність расової дискримінації

Політичні
13 Відсутність демократії Розвинена демократія 
14 Політична нестабільність Стабільність політичної системи
15 Корумпованість владних структур Відсутність корупції

Екологічні
16 Забруднене навколишнє середовище Краща екологічна ситуація
17 Низька якість питної води та їжі Чиста питна вода та екологічно безпечна їжа 

Джерело: складено автором на основі [2, с. 536].

Таблиця 1. Фактори впливу на міжнародну міграцію населення
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спроможності людського капіталу національної еконо(

міки. Провідним системним чинником такого сценарію

є наявність технічних та технологічних резервів росту

продуктивності економіки. Водночас, попередній аналіз

свідчить про суттєве відставання вітчизняної інновацій(

ної спроможності від середнього її рівня в країнах ЄС

та наявність значних диспропорцій у національній інно(

ваційній системі: високий рівень розвитку людського

капіталу дозволяє підтримувати певний рівень генеру(

вання знань, проте фактично відсутня система комерц(

іалізації технологій, що й обумовлює надзвичайно низь(

ку результативність інноваційної діяльності у вітчизняній

економіці [5, с. 159].

Отже, враховуючи низькі позиції України, інтелек(

туальний капітал має тенденцію до витоку з країни.

Зовнішні міграційні процеси, які відбуваються в

Україні, залежать від факторів впливу на міжнародну

міграцію. Згідно з теорією факторів "притягання(від(

штовхування" англійського вченого Е. Ровенштайна

міграція трудового населення відбувається в кращі еко(

номічні умови в іншій місцевості порівняно з тими, де

людина проживала. Виділяють такі фактори, як еко(

номічні, соціальні, культурні, політичні, екологічні (табл.

1). Для українських трудових мігрантів основними фак(

торами "притягання" є висока якість життя закордоном,

висока заробітна плата, можливість професійної само(

реалізації, стабільна політична система та високоякіс(

на освіта [4, с. 123].

Отже, як видно з вищеподаної таблиці, можна

констатувати, що серед всіх вищеописаних фак(

торів найбільш вагоме місце посідають економічні,

оскільки основна причина виїзду громадян Украї(

ни за кордон — отримання високооплачуваної ро(

боти. Проаналізуємо рейтинг країн відповідно до

розміру середньостатистичної зарплати на 2017 рік

(рис. 2).

Отже, за даними Українського представництва між(

народної організації з міграції (далі — МОМ) у 2017 році

перше місце по середній заплаті отримав Люксембург

(4089 дол. США), п'яте місце — Велика Британія (3065 дол.

США), десяте Південна Корея (2903 дол. США), п'ят(

надцяте — Австралія (2610 дол. США), а Україна у рей(

тингу займає аж п'ятдесят шосте місце (686 дол. США).

Варто також зазначити, що це середньостатистична, а

не мінімальна заробітна плата. Так, станом на 2017 рік

мінімальна заробітна плата в Україні становила 3200 грн,

або 124 дол. США.

Проаналізуємо останні дані МОМ по зовнішній

міграції українців, які було опубліковано в 2016 році.

Після запровадження демократичних свобод,

зокрема й свободи пересування, транскордонна

мобільність населення України стрімко зростала пе(

редовсім за рахунок перетинів західного кордону.

У 2013 р., тобто ще до анексії Криму та початку кон(

флікту на Сході України, вперше чисельність поїздок

українців до Польщі перевищила кількість виїздів до

Росії, яка традиційно найбільше відвідувалася гро(

мадянами України і з якою зберігався безвізовий

режим. З початком конфлікту відбулося загальне

зменшення кількості поїздок за кордон, передовсім

за рахунок виїздів до Росії: у 2014 р. їх було майже

на третину менше, ніж у 2013 р. Водночас, кількість

виїздів українців до Євросоюзу продовжувала зро(

стати — 10,5 млн у 2014 р., 12,5 млн в 2015 р. [6].

Починаючи з 11 червня 2017 року, коли вступив у дію

Безвізовий режим між Україною та Європейським

Союзом виїзд українських громадян до країн ЄС ще

збільшився.

 Спроба розвинути економіку в Україні так і не при(

вела до вирішення проблеми реального покращення

умов життя населення та зростання попиту на робочу

силу. Більшість показників соціально(економічного роз(

витку свідчить про все більше зубожіння українського

народу. Можливості працевлаштування на офіційному

ринку праці України є незначними, до того ж зайнятість

в секторі економіки держави не гарантує добробуту та

не забезпечує потреб відтворення робочої сили працю(

ючого [1, с. 175].

За сучасних умов в Україні з урахуванням демог(

рафічних процесів, економічної ситуації та військо(

вого конфлікту на Сході країни слід очікувати ще

більшої активізації еміграційних процесів і, як на(

слідок, виїзд робочої сили за межі країни, що потре(

бує розробки низки превентивних заходів у регулю(
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Джерело: складено автором на основі [7].
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ванні міграційних процесів та розвитку людського

потенціалу [2, с. 536].

Отже, для того, щоб попередити відтік інтелекту за

кордон і в такий спосіб посилити економічну безпеку

України необхідно перш за все всебічно сприяти роз(

витку людського капіталу в Україні.

На розвиток людського капіталу в Україні значний

вплив має становлення інформаційного суспільства.

Найбільші перспективи для його розвитку відкривають

сучасні ІКТ:

— розширення доступності якісної освіти;

— інформаційна підтримка навчального процесу

необхідними базами даних та знань;

— формування культури навчання, яка базується на

ціннісних орієнтирах та мотивах діяльності людей, адек(

ватних вимогам постіндустріального суспільства;

— високий рівень інтелектуалізації діяльності як

особи, яка навчає, так і особи, яка навчається;

— розвиток комунікативних здібностей та культу(

ри комунікації.

Інформатизація сучасної освіти також ініціює ефек(

тивну взаємодію освіти, науки, держави, бізнесу на

основі використання автоматизованих баз даних та ко(

мунікаційних мереж.

ВИСНОВКИ
Для зменшення відтоку інтелекту за кордон та по(

силення економічної безпеки України мають важли(

ве значення інвестиції в освіту, охорону здоров'я та

забезпечення добробуту громадян, а також форму(

вання засад соціальної ринкової економіки. Також

важливе значення має співробітництво у сфері освіти

та науки з країнами ЄС, оскільки воно спрямоване на

підвищення глобальної конкурентоспроможності че(

рез економічне оновлення, вдосконалення соціальної

сфери та охорону довкілля, що дозволить значно

підвищити рівень залучення українських науковців,

університетів, науково(дослідних організацій до

спільних європейських наукових досліджень, а також

створить основу для структурних реформ у науково(

інноваційній сфері України.
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У статті виокремлено шляхи вдосконалення державного управління ризиками виникнення над�
звичайних ситуацій в Україні. Проаналізовано поточний стан і тенденції розвитку нормативно�
правового забезпечення державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій.
Зазначено, що на нинішньому етапі здійснюється пошук раціональної моделі нормативно�пра�
вового забезпечення цивільного захисту в Україні. Діагностовано недоліки нормативно�право�
вого механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Підкрес�
лено, що в межах існуючого нормативно�правового механізму державного управління ризика�
ми надзвичайних ситуацій відсутні чіткі затверджені інструкції та дієвий механізм щодо про�
філактики виникнення надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків. Виділено напрями вдос�
коналення нормативно�правового механізму державного управління ризиками виникнення над�
звичайних ситуацій: розвиток державної політики у сфері цивільного захисту; забезпечення
безпеки громадськості та довкілля; збільшення рівня стійкості функціонування економічних
об'єктів у випадках виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення профілактики надзви�
чайних ситуацій та усунення їх наслідків.

The ways of improvement of public administration of emergency risks in Ukraine are allocated in
the article. The current state and tendencies of development of standard and legal support of public
administration of emergency risks in Ukraine is analyzed. It is noted that search of rational model of
standard and legal support of civil protection in Ukraine is carried out at a present stage. The
disadvantages of the standard legal mechanism of public administration of emergency risks are
diagnosed. It is emphasized that there are no accurate approved instructions and effective mechanism
on emergencies prevention and elimination of their consequence within the existing standard and
legal mechanism of public administration of emergency risks. The following directions of improvement
of the standard and legal mechanism of public administration of emergency risks are allocated:
development of state policy in the sphere of civil protection; public and environment safety;
augmentation of level of fastness of economic objects functioning in cases of emergencies;
prevention of emergencies and their consequences elimination.
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багато аспектів вирішення значимих у цьому кон(

тексті питань. Однак досі проблемою залишається

суттєва розгалуженість норм, закріплених у законо(

давчих і підзаконних нормативних актах стосовно
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державного управління ризиками виникнення над(

звичайних ситуацій. Крім того, нормативно(правовий

механізм державного управління у сфері цивільно(

го захисту, зокрема, стосовно ризиків виникнення

надзвичайних ситуацій, не відповідає світовим стан(

дартам. Все вищезазначене обумовлює актуальність

даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості розвитку нормативно(правових ме(

ханізмів державного управління у сфері цивільного за(

хисту досліджували численні вчені, зокрема, такі, як:

Ю.О. Абрамов [1], А.В. Бєлоусов [3], С.В. Бєлай [2] та

ін.

Проте в науковій літературі не достатньо висвітле(

ними залишаються питання вдосконалення нормативно(

правового механізму державного управління ризиками

виникнення надзвичайних ситуацій.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є виокремлення шляхів вдосконален(

ня державного управління ризиками виникнення надзви(

чайних ситуацій в Україні.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхід(

но вирішити наступні завдання:

— проаналізувати поточний стан і тенденції роз(

витку нормативно(правового забезпечення державно(

го управління ризиками виникнення надзвичайних си(

туацій;

— діагностувати недоліки нормативно(правового

механізму державного управління ризиками виникнен(

ня надзвичайних ситуацій;

— виділити напрями вдосконалення нормативно(

правового механізму державного управління ризиками

виникнення надзвичайних ситуацій.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У загальному випадку роль нормативно(правового

механізму державного управління профілактикою над(

звичайних ситуацій та усунення їх наслідків є визначаль(

ною виходячи з того, що він дозволяє:

— організувати розподіл збору й обробки інфор(

мації з різних рівнів державного управління надзвичай(

ними ситуаціями;

— оптимізувати процес побудови системи підтрим(

ки прийняття рішень і співвіднесення її з системою відпо(

відальності за недотримання законодавчо встановлених

норм;

— раціоналізувати взаємозв'язок експертної оцін(

ки з діями посадовців, до повноважень яких входить

державне управління у сфері цивільного захисту;

— визначити межі свободи щодо прийняття поса(

довою особою рішень стосовно державного управлін(

ня у сфері цивільного захисту;

— розподілити функції, права й обов'язки учасників

державного управління стосовно сфери цивільного за(

хисту;

— здійснити упорядкування часового навантажен(

ня, потрібного для впровадження державно(управлінсь(

ких функцій стосовно цивільного захисту [1; 3].

Перш ніж безпосередньо розглядати нормативно(

правовий механізм державного управління у сфері ци(

вільного захисту, зокрема, стосовно ризиків настання

та розвитку надзвичайних ситуацій, доцільно розгля(

нути дефініцію правового забезпечення управління у

загальному випадку.

Так, визначення правового забезпечення управлін(

ня уперше було зафіксоване в управлінській науці сто(

совно кібернетичних систем, які мали у своєму складі

людину як частину автоматизованої системи управлін(

ня. Пізніше було надано визначення правового забез(

печення управління як засобу управління відносно виз(

наченої практичної сфери.

Фактично є можливість визначити правове забезпе(

чення управління в якості формування та підтримки кон(

структивних характеристик організаційно(функціональ(

ного характеру, які притаманні системам управління, че(

рез здійснення упорядкованого впливу всіх наявних

юридичних засобів.

У цілому, система нормативно(правового забезпе(

чення державного управління надзвичайними ситуація(

ми, зокрема, ризиками їх настання та розвитку, скла(

дається з сукупності законів та підзаконних норматив(

но(правових актів, які формують правове поле для за(

безпечення діяльності органів держави і життєзабезпе(

чення населення в умовах настання та розвитку надзви(

чайних ситуацій.

У цілому, на нинішньому етапі нормативно(правову

базу державного управління профілактикою настання

та розвитку надзвичайних ситуацій складають закони

України, укази Президента України, постанови Кабіне(

ту Міністрів України тощо.

Зокрема, серед законів України ключовими слід

уважати такі:

— Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012

№ 5403(VI;

— Закон України "Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям

Кодексу цивільного захисту" від 02.10.2012 №

5404(VI;

— Закон України "Про захист населення від інфек(

ційних хвороб" від 06.04.2000 № 1645(III;

— Закон України "Про зону надзвичайної еколо(

гічної ситуації" від 13.07.2000 № 1908(III;

— Закон України "Про об'єкти підвищеної небез(

пеки" від 18.01.2001 № 2245(III;

— Закон України "Про перевезення небезпечних

вантажів" від 06.04.2000 № 1644(III;

— Закон України "Про правовий режим воєнного

стану" від 12.05.2015 № 389(VIII;

— Закон України "Про правовий режим надзвичай(

ного стану" від 16.03.2000 № 1550(III;

— Закон України "Про правовий режим території,

що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чор(

нобильської катастрофи" від 27.02.1991 № 791а(XII [2;

3].

В Україні регулювання процесів профілактики над(

звичайних ситуацій та реагування на випадки їх настан(

ня та розвитку здійснюється комплексно з правової точ(

ки зору. Переважно подібне регулювання концентруєть(

ся на галузях адміністративного, екологічного та тру(

дового права.
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Проте необхідно проаналізувати особливості ево(

люції вітчизняного законодавства стосовно сфери ци(

вільного захисту.

Так, у процесі вирішення проблеми підтримки гро(

мадської безпеки з організаційно(правової точки зору

провідні країни світу поступово вдосконалювали влас(

не законодавство відносно надзвичайних ситуацій: від

затвердження законів, що регулювали дії в умовах на(

стання та розвитку конкретних видів небезпек до ухва(

лення законів, що регламентували загальні концеп(

туальні дії.

Протягом останніх років в Україні було вдоско(

налено концепцію державного управління в умовах

надзвичайних ситуацій. Подібні заходи зумовлені тим,

що питання безпеки та захисту населення, а також

економічних і культурних об'єктів від настання та роз(

витку надзвичайних ситуацій нині сприймаються як

складова державної безпеки з визнанням пріоритету

саме цивільного захисту населення та територій від

різнохарактерних загроз, що можуть виникнути про(

тягом мирного часу на відміну від вирішення проблем

цивільної оборони, орієнтованої на воєнний час. Так,

на нинішньому етапі здійснюється пошук раціональ(

ної моделі забезпечення цивільного захисту з прий(

няттям до уваги функціонального принципу реагуван(

ня з боку держави на випадки настання та розвитку

надзвичайних ситуацій замість використання галузе(

вого принципу.

Проте розвиток державної системи цивільного

захисту в Україні супроводжувався наявністю сут(

тєвої кількості колізій законодавства, орієнтовано(

го на регулювання надзвичайних ситуацій, а також

фактичного функціонування децентралізованої си(

стеми прогнозування, профілактики, виявлення та

нейтралізації надзвичайних ситуацій на державно(

му рівні.

У цьому контексті необхідно звернути увагу на

прийняття у 2012 році Кодексу цивільного захисту,

який регулює відносини, пов'язані з захистом насе(

лення, територій, навколишнього природного сере(

довища та майна від надзвичайних ситуацій, реагу(

ванням на них, функціонуванням єдиної державної

системи цивільного захисту, та визначає повнова(

ження органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, права й обов'язки громадян Украї(

ни, іноземців та осіб без громадянства, підприємств,

установ і організацій незалежно від форми влас(

ності.

Прийняття Кодексу цивільного захисту України

від 02.10.2012 № 5403(VI забезпечило низку таких пе(

реваг:

— кодифікація законодавства, що регулювало над(

звичайні ситуації;

— уніфікація термінологічної бази нормативно(пра(

вових актів стосовно цивільного захисту;

— усунення дублюючих управлінських функцій ор(

ганів публічної влади.

Відносно нормативно(правового забезпечення

щодо державного управління надзвичайними ситуація(

ми, зокрема, їх профілактики [1; 2].

Правові норми у цій сфері до прийняття Кодексу

регулювали близько 10 законів України, при цьому

частина з них втратила свою актуальність та потре(

бувала скасування. Крім того, деякі закони, зокре(

ма, Закон України "Про Цивільну оборону Україну"

та Закон України "Про правові засади цивільного за(

хисту" дублювали одне одного стосовно терміно(

логії.

Відповідно, метою прийняття Кодексу цивільного

захисту було усунення суперечностей та дублювання

законодавства, розмежування повноважень і функцій

центральних і місцевих органів виконавчої влади,

суб'єктів господарювання, а також визначення у єдино(

му законодавчому акті засад державної політики у сфері

цивільного захисту.

Так, після введення в дію Кодексу цивільного захи(

сту втратили чинність:

— Закон України "Про Цивільну оборону України";

— Закон України "Про пожежну безпеку";

— Закон України "Про загальну структуру і чи(

сельність військ Цивільної оборони";

— Закон України "Про війська Цивільної оборони

України";

— Закон України "Про аварійно(рятувальні служ(

би";

— Закон України "Про захист населення і територій

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру";

— Закон України "Про правові засади цивільного

захисту".

Проте, як наслідок скасування зазначених за(

конів, з'явилася низка питань, пов'язаних з браком

термінологічного апарату в сфері цивільного захис(

ту.

Так, у статті 2 "Визначення термінів" Кодексу ци(

вільного захисту України присутнє визначення

дефініції "запобігання виникненню надзвичайних си(

туацій", яке розглядається в якості комплексу за(

ходів правового, соціально(економічного, політич(

ного, організаційно(технічного, санітарно(гігієнічно(

го характеру, орієнтованих на регулювання безпеки

з техногенної та природної точки зору, оцінку рівнів

можливих ризиків, попереднє реагування на загро(

зу настання та розвитку надзвичайної ситуації вра(

ховуючи інформацію, що надійшла як результат

здійснення експертизи, моніторингу, різнохарактер(

них досліджень і прогнозів відносно вірогідного пе(

ребігу подій з метою недопущення їх трансформації

у надзвичайну ситуацію або зменшення її можливих

наслідків.

Крім того, термін "ризик" присутній і у визначен(

нях пожежної та техногенної безпеки. Так, відпові(

дно до Кодексу цивільного захисту України, під по(

жежною безпекою розуміється відсутність ризику

настання та розвитку і розвитку пожеж, що є непри(

пустимим, та пов'язана з цим вірогідність нанесення

шкоди населенню, довкіллю та матеріальним цінно(

стям.

Що стосується визначення техногенної безпеки,

то в цьому контексті розуміється відсутність ризику

настання та розвитку аварій або катастроф в межах

об'єктів, що є потенційно небезпечними, а також сто(

совно діяльності суб'єктів господарювання, які мо(

жуть спричинити їх настання та розвиток. Через тех(



93

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ногенну безпеку характеризується рівень захисту на(

селення та територій від техногенних надзвичайних

ситуацій.

Проте необхідно відмітити, що в межах існуючо(

го нормативно(правового механізму державного уп(

равління ризиками надзвичайних ситуацій відсутні

чіткі затверджені інструкції щодо реалізації поло(

жень законодавчих і підзаконних нормативно(пра(

вових актів стосовно попередження цих ризиків, а

також відсутній дієвий механізм щодо контролю

профілактики виникнення надзвичайних ситуацій. У

цьому контексті необхідно відмітити, що на ниніш(

ньому етапі відсутнє чітке розмежування повнова(

жень органів державної влади та місцевого самовря(

дування щодо здійснення зазначеного контролю [2;

3].

Відповідно, в нинішніх умовах в Україні норматив(

но(правовий механізм державного управління у сфері

цивільного захисту, зокрема, стосовно ризиків настан(

ня та розвитку надзвичайних ситуацій, потребує вдос(

коналення за наступними напрямами:

— державна політика у сфері цивільного захисту

відносно забезпечення функціонування державної си(

стеми з профілактики і реагування на випадки настання

та розвитку надзвичайних ситуацій;

— забезпечення безпеки громадськості та довкіл(

ля, профілактика настання та розвитку надзвичайних си(

туацій;

— збільшення рівня стійкості функціонування еко(

номічних об'єктів у випадках настання та розвитку над(

звичайних ситуацій;

— забезпечення профілактики надзвичайних си(

туацій та усунення їх наслідків з матеріально(технічної

й фінансової точки зору;

— забезпечення державного нагляду і контролю за

реалізацією заходів щодо підтримки безпеки громадсь(

кості від випадків настання та розвитку надзвичайних

ситуацій.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, проведення поточного дослідження

уможливило отримання таких результатів.

1. Проаналізовано поточний стан і тенденції розвит(

ку нормативно(правового забезпечення державного

управління ризиками виникнення надзвичайних ситу(

ацій. Зазначено, що на нинішньому етапі здійснюється

пошук раціональної моделі забезпечення цивільного

захисту з прийняттям до уваги функціонального прин(

ципу реагування з боку держави на випадки настання та

розвитку надзвичайних ситуацій замість використання

галузевого принципу.

2. Діагностовано недоліки нормативно(правового

механізму державного управління ризиками виникнен(

ня надзвичайних ситуацій. Підкреслено, що в межах

існуючого нормативно(правового механізму державно(

го управління ризиками надзвичайних ситуацій відсутні

чіткі затверджені інструкції щодо реалізації положень

законодавчих і підзаконних нормативно(правових актів

стосовно попередження цих ризиків, а також відсутній

дієвий механізм щодо контролю профілактики виник(

нення надзвичайних ситуацій. У цьому контексті необ(

хідно відмітити, що на нинішньому етапі відсутнє чітке

розмежування повноважень органів державної влади та

місцевого самоврядування щодо здійснення зазначено(

го контролю.

3. Виділено напрями вдосконалення нормативно(

правового механізму державного управління ризика(

ми виникнення надзвичайних ситуацій: вдосконалення

державної політики у сфері цивільного захисту віднос(

но забезпечення функціонування державної системи

з профілактики і реагування на випадки настання та

розвитку надзвичайних ситуацій; забезпечення безпе(

ки громадськості та довкілля; збільшення рівня

стійкості функціонування економічних об'єктів у випад(

ках виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення

профілактики надзвичайних ситуацій та усунення їх

наслідків; забезпечення державного нагляду і контро(

лю за реалізацією заходів щодо підтримки безпеки

громадськості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід від адміністративно(планового господарю(

вання до ринкового для української кооперації прохо(

див складно і суперечливо. Слід визнати той факт, що

потенціал кооперативного сектора України в останні роки

навряд чи можна назвати повністю або хоча б значною

мірою розкритим. У всьому світі кооперація є однією із

складових частин економічної системи, де вона запов(

нює нішу з обслуговування різних верств населення, які

потребують виходу на ринок, але яким не під силу це зро(

бити без взаємодії з іншими носіями аналогічних потреб.
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У статті визначено роль, значення та форми взаємодії кооперативних формувань у процесі розвитку
сільських територій в Україні. Окреслено методологічні принципи кооперативної діяльності. Виділено
сильні та слабкі сторони обслуговуючої кооперації сільських територій. Визначено вплив та значення
кооперативних формувань у розвитку сільської місцевості. Встановлено, що факторами, що стриму�
ють розвиток кооперативного руху, є: неготовність переважної частини сільського населення сприй�
мати кооперативні організації як альтернативні та інноваційні організаційно�правові форми бізнесу;
наявність внутрішньосистемних кооперативних проблем і відсутність цілеспрямованої підтримки з боку
держави. З'ясовано, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть стати повноцінними
учасниками ринкових відносин, вільно конкурувати з посередницькими структурами, надавати якісні
послуги товаровиробникам і сільському населенню. Резюмовано, що обслуговуюча кооперація в умо�
вах сформованих багатопланових змін суспільного устрою у сільській місцевості є ефективним засо�
бом стимулювання товаровиробників, покращення стану та видів надання різноманітних послуг не�
сільськогосподарського характеру. Співпраця кооперативів з органами публічної влади полягає у по�
шуку нових та удосконаленні діючих механізмів підтримки суб'єктів господарської діяльності.

In article defineds the role, significance and forms of interaction of cooperative formations in the process
of development of rural territories in Ukraine. The methodological principles of cooperative activity are outlined.
The strengths and weaknesses of the service cooperatives of rural areas are highlighted. The influence and
significance of cooperative formations in the development of rural areas are defineds. It has been established,
that the factors, wich constraining the development of the cooperative movement, is: unwillingness of the
overwhelming majority of the rural population to perceive cooperative organizations as an alternative and
innovative organizational legal forms of business; the presence of intra�system cooperative problems and
the lack of targeted support from the state. Thе agricultural servicing cooperatives, It turned out, can become
full participants in market relations, freely compete with intermediary structures, gived quality services to
commodity producers and rural population. The conclusion is, that the cooperative operation in the conditions
of the formed multidimensional changes in the social order in the countryside is an effective means of
stimulating commodity producers, improvement of the status and types of provision of various non�agricultural
services. Collaboration of the cooperatives with public authorities is to finded new ones and improvement of
existing mechanisms of support of economic entities.
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У нашій країні кооперація або зникає з соціально(еконо(

мічного життя, або оголошується панацеєю від усіх бід

проблем. Однак, незважаючи на цю обставину, коопе(

рація продовжує виступати в якості об'єднуючої сили в

Україні, перш за все у сфері сільського господарства та

соціально(економічного розвитку сільських територій.

Тому комплексна розробка теоретичних і практичних

питань щодо розвитку кооперативного руху, за сучасних

умов господарювання, а також визначення напрямів підви(

щення його ефективності є актуальною проблемою сьо(

годення, що і стало причиною вибору теми дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика всебічного дослідження кооператив(

них організацій не тільки з метою використання досві(

ду та кращих традицій кооперативного руху, а також ши(

рокої популяризації та розповсюдження кооперативних

знань висвітлена у роботах: Бондарчук В. [9], Величко

А. Є. [1], Гриценко М. [9], Зіновчук В.В. [3], Крутько М.А.

[7], Рудік О. [9], Торосян Г.А. [10], Фінашиної Г.В. [11]

та ін.

Теоретичні та методологічні положення управління

сталим розвитком регіонів та сільських територій ви(

світлено у працях: Лупенка Ю.О. [6], Могильного О.М.

[6], Орлатого М.К. [6], Павлова О.І. [7], Саблука П.Т. [8]

та інших. Однак окремі аспекти, що стосуються ролі та

значення кооперативних формувань у розвитку

сільських територій в Україні, висвітлені ще недостат(

ньо.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Актуальність проблем територіального економічно(

го розвитку активізувала відповідні дослідження в цьо(

му напрямку, основним завданням яких є обгрунтуван(

ня засад сталого розвитку сільських територій з ураху(

ванням забезпечення належного рівня якості життя

сільських жителів, підвищення статусу та ролі сільської

громади. Вивчення наукових літературних джерел щодо

цієї проблеми показало існування значних розбіжнос(

тей у визначенні пріоритетних напрямів розвитку

сільськогосподарської галузі, зокрема створення і

діяльності кооперативних формувань та ефективного їх

використання суб'єктами господарювання в аграрній

сфері. Тому питання ролі, визначення специфіки ство(

рення та використання кооперативних формувань для

розвитку сільських територій вимагає подальших по(

глиблених досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ролі, значення та форм

взаємодії кооперативних формувань у процесі розвит(

ку сільських територій в Україні.

Зважаючи на мету статті, головним завданням до(

слідження є окреслення методологічних принципів

кооперативної діяльності; виділення факторів, що

стримують розвиток кооперативного руху; визначен(

ня впливу та значення кооперативних формувань у роз(

витку сільської місцевості; окреслення в цілому роль

обслуговуючої кооперації у розвитку сільських тери(

торій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

За останні роки у агропромисло(

вому комплексі України відбулися

істотні зміни, пов'язані як з рефор(

муванням відносин власності, так і з

реорганізацією господарств. Вказа(

не спричинило не тільки цілу низку

нових господарських процесів і

явищ, а й змусило по(новому сприй(

мати традиційні, для економіки ра(

дянського періоду, організаційно(

правові форми ведення бізнесу.

Однією з традиційних форм господарювання у

сільськогосподарському секторі є кооперація [1, с. 202].

Кооперативи є інструментом об'єднання малими

виробниками сільськогосподарської продукції власних

ресурсів і здійснення спільних стратегій на ринках про(

дукції, послуг і засобів виробництва [3].

На даний час теоретики і практики кооперативного

руху [1; 3; 7; 9; 10; 11] продовжують вести дискусії щодо

процесу моделювання організаційних форм сучасної

системи кооперації, у тому числі й кооперації сільських

територій.

Загалом, на нашу думку, процес кооперативної

діяльності виходить з таких методологічних принципів:

відповідності природі і базовим цінностям кооперації;

адаптації до зовнішнього середовища; використання ко(

оперативних переваг; застосування інноваційного підхо(

ду (рис. 1).

 Суть принципу відповідності кооперативної діяль(

ності природі і базовим цінностям означає для коопе(

рації, насамперед, орієнтацію на закладені в ній власні

можливості на основі традиційних для неї цінностей.

Мова йде не тільки про економічні або матеріальні

цінності, а й цінності моральні і духовні. Саме вони

відіграють найбільш важливу роль у житті кооперативу,

показують його особливий ідеологічний зв'язок з гос(

подарським механізмом. У документах Міжнародного

кооперативного альянсу (The International Co(operative

Alliance) [12] зазначено, що головними цінностями ко(

операції у третьому тисячолітті є: кооперативна етика і

ділова компетенція; демократія в управлінні; гнучкість і

конкурентоспроможність; висунення на перше місце

людину та її потреби, а не вигоди. Історія нашої країни

початку 90(х рр. XX ст. показала, що відмова від "своїх

духовні коренів" привів до ліквідації різних форм коо(

перації.

Другий принцип — адаптація сільськогосподарсь(

кої кооперації до різних умов економічної діяльності.

Звернення до витоків виникнення кооперації за кордо(

ном і в нашій країні показує, що кооперація виникла за

умов несприятливої соціально(економічної обстановці

починаючи з першого промислового перевороту в Англії

в останній третині XVIII ст. [5, с. 203]. При цьому однією

з особливостей кооперації є те, що ні форма власності,

ні ідеали кооперації не є створеними раз і назавжди.

Унікальність кооперативної форми господарюван(

ня полягає в постійній адаптації її природи до доміную(

чих форм власності і до співпраці з різними типами еко(

номічних структур [10, с. 246]. Тому ключове значення

в цьому принципі має дослідження механізму його адап(

Принципи 
кооперативного 

руху 

відповідності 
природі і базовим 

цінностям 
кооперації

адаптації до 
зовнішнього 
середовища 

використання 
кооперативних 

переваг 

застосування 
інноваційного 

підходу 

Рис. 1. Методологічні принципи кооперативної діяльності

Джерело: побудовано автором.
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тації до різних умов економічної діяльності. Вказаний

механізм включає, по(перше, різні організаційні фор(

ми, кожна з яких по(своєму реагує на ринкову ситуа(

цію. Питання про вибір організаційних форм коопера(

тивного господарювання в нашій країні виникає щора(

зу, коли змінюється економічне і соціально(політичне

середовище, в якому перебувають кооперативи. На(

приклад, у період командно(адміністративної економі(

ки це закупівля сільськогосподарської продукції за до(

говірними цінами. Нині звертають на себе увагу такі на(

прями в роботі обслуговуючих кооперативів, як надан(

ня будівельно(ремонтних, житлово(комунальних, побу(

тових послуг, технічне обслуговування водогонів.

По(друге, механізм адаптації кооперативних струк(

тур до сучасного соціально(економічного середовища

є "захисний процес", який здатен, зберігаючи свої прин(

ципи, асимілювати раціональні структури і елементи

інших організаційних форм ринкового господарства

(агрофірм, агрохолдингів та інших інтегрованих фор(

мувань).

Третій методологічний принцип — використання

кооперативних переваг. Традиційно до конкурентних

переваг обслуговуючої кооперації відносять: виконан(

ня комунікаційної ролі в сільській місцевості; наявність

власної соціально(економічної бази (свої члени(пайо(

вики); багатогалузевий характер діяльності, що сприяє

створенню інтегрованого господарства; наявність влас(

ної інфраструктури на локальному та регіональному рів(

нях [11]. На наш погляд, реалізація зазначених конку(

рентних переваг неможлива без застосування стратегі(

чного підходу. У кожної кооперативної організації у

сільській місцевості є свої сильні і слабкі сторони,

зовнішнє середовище і властиві тільки їй специфічні

проблеми (табл. 1).

Четвертий принцип — це принцип інноваційного

мислення, суть якого полягає в прагненні обслуговую(

чої кооперації до постійного пошуку нових рішень і ва(

ріантів застосування кооперативної форми господарю(

вання для реалізації потреб сільського населення. Та(

кий підхід, насамперед, пов'язаний зі створенням ефек(

тивної системи професійного менеджменту у коопера(

тивному формуванні. У зв'язку з цим важливою пробле(

мою управління обслуговуючим кооперативом стає на(

прямок його діяльності в інтересах пайовиків. У світовій

теорії і практиці управління сформульовано основні

підходи до вирішення цієї проблеми в "концепції аген(

тських відносин". Відповідальна особа (роботодавець)

наймає агента і використовує його здібності і знання для

отримання бажаних для себе результатів. Так, і в обслу(

говуючому кооперативі пайовики виступають у якості

роботодавців, а виконавчі керівники, члени правління

— у якості агентів. Тому головними труднощами, з яки(

ми зіштовхується сучасний суб'єкт кооперативної діяль(

ності — це розмежування функцій громадського і про(

фесійного управління. При цьому перші функції є вибор(

ними, а другі — такими, що призначаються, підзвітни(

ми першим і формуються на контрактній основі. За орга(

нами громадського управління закріплені переважно

законодавчі і контрольні функції, а за органами профе(

сійного управління — підприємницькі функції [9, с. 73].

На наш погляд, ефективна система управління об(

слуговуючим кооперативом у сільській місцевості окрім

поділу функцій громадського і професійного управлін(

ня повинна включати у себе організаційно(економічне,

технологічне і соціальне спрямування у роботі коопе(

ративу.

Організаційно(економічний напрямок означає ви(

значення оптимальної структури виробництва членів ко(

оперативу, правильний вибір організаційної структури,

впровадження методик бізнес(планування. У центрі ува(

ги сучасної обслуговуючої кооперації знаходяться не

тільки принципи побудови організаційних форм коопе(

ративу, але створення і розвиток ефективного механіз(

му розподілу сільськогосподарської продукції та про(

довольства своїх учасників. Обумовлено це тим, що

ринкові реформи у сільськогосподарському секторі

викликали глибокі структурні зрушення у системі вироб(

ництва і доведення сільськогосподарської продукції до

кінцевого споживача.

Мета обслуговуючих кооперативів як соціально

орієнтованої форми господарювання — оптимально по(

єднувати економічні інтереси всіх його учасників з підви(

Таблиця 1. Сильні та слабкі сторони обслуговуючої кооперації сільських територій

Джерело: побудовано автором.

Можливості, що дають змогу реалізувати сильні 
сторони 

Зниження загроз за рахунок реалізації сильних 
сторін 

- диверсифікація потреб на ринку, що спирається на 
багатогалузевий характер кооперативних послуг на 
селі; 
- використання місцевої сировини за рахунок 
наближення виробників до споживача; 
- надання преференцій обслуговуючим кооперативам 
з боку держави для підтримки малих товаровиробників 

- економічна інтеграція, яка дає змогу 
використовувати прогалини законодавства щодо 
обслуговуючої кооперації сільських територій; 
- збереження кадрового і наукового потенціалу, 
що дає можливість утримувати свої позиції на ринку 
і конкурувати з іншими підприємствами; 
- виконання соціальної місії, яка знижує 
соціальну напруженість у суспільстві 

Можливості, що дають змогу подолати слабкі 
сторони 

Проблеми зовнішнього і внутрішнього середовища, 
яких слід уникати 

- наявність безробітних, що можуть стати 
потенційними членами кооперативів; 
- освоєння нових ринків, що сприяють збільшенню 
власних оборотних коштів; 
- демократизація обслуговуючої кооперації та 
залучення широких верств сільгосптоваровиробників 
до процесу її розвитку, що підвищує фінансову 
стійкість організаційних форм сільгоспкооперації; 
- зміцнення зв'язків з місцевою владою, що 
покращує матеріально-технічну базу суб’єктів 
кооперативних відносин 

- застарілі методи прийняття управлінських 
рішень у поєднанні з централізованим плануванням; 
- низька якість професійного менеджменту у 
поєднанні з формальною реалізацією громадського 
самоврядування; 
- застарілі методи залучення пайовиків до 
управління кооперативом і збереження 
централізованого управління; 
- відсутність економічної зацікавленості у членів 
кооперативу; 
- неоднозначне розуміння окремими членами  
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щенням ефективності як у сфері надання послуг для

сільськогосподарських товаровиробників, так і у сфері

наданні різноманітних послуг несільськогосподарсько(

го характеру. Досягнення цієї мети забезпечується шля(

хом вирішенням таких завдань для аграріїв, як закупів(

ля сільгосптехніки і знарядь, мінеральних добрив і на(

сіння; ремонт та обслуговування техніки, виконання пев(

ного виду робіт, що вимагають спеціальної техніки; за(

безпечення консультативно(інформаційними послуга(

ми. Основним результатом вирішення цих завдань стає

пов'язування в єдиний техніко(економічний ланцюжок

виробництва, переробки і реалізації сільськогоспо(

дарської продукції. Тому сільськогосподарські обслу(

говуючі кооперативи виступають як найбільш перспек(

тивні господарські організації для товаровиробників.

Однак, складається парадоксальна ситуація: є досвід,

мотивація і матеріально(технічна база для розвитку

сільськогосподарських кооперативів, але моделі, струк(

тури, напрями та процедури створення їх у достатній мірі

не відпрацьовані, або ж вони потребують вдосконален(

ня.

Для задоволення потреб сільського населення у

якісних послугах варто також вкладати інвестиції у ство(

рення нових сервісних кооперативів або зміцнення ма(

теріально технічної бази діючих обслуговуючих коопе(

ративів. Їх діяльність може бути пов'язана з наданням

сільському населенню, як своїм членам, житлово(кому(

нальних, будівельних, ремонтно(експлуатаційних, фі(

нансово(кредитних, логістичних, лікувально(відновлю(

вальних, соціально(реабілітаційних, побутових, турис(

тичних, рекреаційних, інших соціальних послуг й побу(

тових послуг за собівартістю. На нашу думку, доцільно

в межах сільських територій створювати багатофункці(

ональні сільськогосподарські обслуговуючі кооперати(

ви, які б відповідно до мети і завдань своєї статутної

діяльності могли надавати такі сервісні послуги.

На сьогодні в Україні переважна частина населення

не сприймає кооперативні організації як більш приваб(

ливі та альтернативні організаційно(правові форми

бізнесу. Подібні погляди на кооперативні господарські

структури сформувалися під впливом таких радянських

форм кооперації, як колишні колгоспи і радгоспи, а нині

агрофірми. Проведені в більшості з них формальні про(

цеси приватизації не сприяють їх участі в розвитку коо(

перації. В результаті на місці реорганізованих колгоспів

і радгоспів виникли в основному сільськогосподарські

виробничі кооперативи та інші комерційні сільськогос(

подарські підприємства (змішані товариства, товариства

з обмеженою відповідальністю, приватні підприємтва),

але не сільськогосподарські обслуговуючі кооперати(

ви.

Розвитку обслуговуючій кооперації також заважає

наявність внутрішньосистемних кооперативних про(

блем, відсутність цілеспрямованої та постійної підтрим(

ки з боку держави.

Як правило, внутрішньосистемні проблеми коопе(

рації пов'язані зі слабкою матеріально(технічною ба(

зою. Потенційними кооператорами сьогодні є власни(

ки особистих підсобних господарств, фермерські гос(

подарства, агрофірми. Однак міжгосподарська коопе(

рація поки знаходиться на початку свого розвитку як

через причини просторового розосередження само(

стійних селянських господарств, так і з(за процесів соці(

альної диференціації, що активно розвиваються.

Великі фермерські господарства, як правило, не

зацікавлені у розвитку кооперативних зв'язків [8, с. 53].

Вони вважають за краще вирішувати свої проблеми са(

мостійно. Решта — ведуть низькотоварне виробництво

і ще не готові до організації вертикальних кооператив(

них структур, наприклад обслуговуючих або збутово(

постачальницьких кооперативів.

Таким чином, відбувся перерозподіл ресурсів на

користь великого капіталу, а не малих малих форм гос(

подарювання. Однак саме диференціація, що виникла

за таких умов, сприяє самоорганізації, створює основу

для формування такої організаційно(правової структу(

ри, яка не дозволила б допустити виключення і відторг(

нення окремих груп людей від участі в соціально(еко(

номічному житті суспільства.

Тому, говорячи про проблеми адаптації аграріїв до

ринкових умов та існуючі проблеми у соціальній сфері

села, знову слід підкреслити, що розвиток обслугову(

ючої кооперації в умовах сформованих багатопланових

змін суспільного устрою у сільській місцевості є ефек(

тивним напрямком розвитку сільських територій. Через

співпрацю органів публічної влади, органів місцевого

самоврядування та інститутів громадянського суспіль(

ства доцільно зосередитись на формуванні цільових

програм розвитку обслуговуючої кооперації у сільській

місцевості. При цьому публічне управління органів

місцевої влади щодо розбудови кооперативного руху

на селі має бути зосереджене на адаптації сучасних ви(

мог товаровиробників і сільського населення до основ(

них напрямів реалізації аграрної політики Уряду.

Невелика кількість сільськогосподарських коопера(

тивів в Україні пояснюється відсутністю на державному

рівні реально діючих програм розвитку та підтримки їх

діяльності, а також за відсутності належної податкової

та законодавчої бази [4].

Нині з усіх форм сільськогосподарських коопера(

тивів (торгово(заготівельні, постачальницько(збутові,

переробні), обслуговуючі найбільш істотно впливають

на зростання виробництва і реалізацію сільськогос(

подарської продукції і як наслідок — на організацію та

стабільне функціонування сільськогосподарського рин(

ку.

Сучасний період розвитку сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів має принципові особли(

вості, які пов'язані з широким залученням домогоспо(

дарств у ринкові відносини. Про розвиток обслуговую(

чої кооперації свідчать дані рисунка 2.

Враховуючи великий потенціал сільськогосподарсь(

кої кооперації в Україні, на жаль, поки, що не створено

належної бази статистичних даних про розвиток коопе(

ративів та їх вклад у національну економіку. Державні

цільові програми, спрямовані на забезпечення розвит(

ку аграрного сектору економіки, не вирішують проблем

державної підтримки і сприяння процесам кооперації,

удосконалення законодавчої бази з питань податкових

та інших пільг сільськогосподарським обслуговуючим

кооперативам.

Про важливість розвитку саме обслуговуючих коо(

перативів свідчить той факт, що в проекті "Розвиток

АПК" (Концепція державної цільової програми розвит(
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ку аграрного сектору економіки на період до 2021 року)

передбачені планові показники зі створення нових і роз(

витку діючих сільськогосподарських обслуговуючих

кооперативів [4].

Серед областей України найбільшу кількість сіль(

ськогосподарських обслуговуючих кооперативів зареє(

стровано у Вінницькій, Дніпропетровській, Черкаській,

Житомирській, Миколаївській областях [2].

У деяких областях (Вінницькій, Черкаській) велики(

ми сільськогосподарськими підприємствами створю(

ються вертикальні кооперативи. З'являються порівня(

но великі багатопрофільні кооперативні об'єднання, до

складу яких входять більшість малих господарств об(

ласті як члени первинного кооперативу. У таких коопе(

ративах створюються необхідні умови для впроваджен(

ня досягнень науки і техніки в сільськогосподарське

виробництво, застосовуються сучасні інформаційні тех(

нології, фінансові інструменти та елементи інвестицій(

ної діяльності, а також більша увага приділяється про(

блемі підготовки кадрів.

Узагальнюючи існуючі дослідження вітчизняних

дослідників кооперативного руху, слід виділити факто(

ри, що сприяють розвитку сільськогосподарського об(

слуговуючого кооперативу, і як наслідок, позитивно

впливають на динаміку розвитку сільських територій в

Україні (рис. 3).

Зважаючи на дослідження, висвітлені у працях [1;

3; 5; 7], слід зазначити, що обслуговуючі кооперативи

відіграють важливу роль у розвитку сільських територій

в Україні, зокрема:

— сприяють розвитку сільськогосподарських това(

ровиробників;

— забезпечують зростання продук(

тивності праці;

— оптимізують використання ви(

робничих потужностей

— забезпечують зайнятість, соці(

альну захищеність та інтеграцію сіль(

ського населення;

— сприяють розвитку інфраструк(

тури послуг на селі;

— підтримують сталий розвиток

сільських територій.

Вважаємо, що сільськогоспо(

дарські обслуговуючі кооперативи мо(

жуть стати повноцінними учасниками

ринкових відносин, вільно конкурувати з посередниць(

кими структурами, надавати якісні сервісні послуги як

для товаровиробників сільськогосподарської продукції,

так і різноманітні послуги несільськогосподарського ха(

рактеру для сільського населення. Тому роль обслуго(

вуючої кооперації у розвитку сільських територій Ук(

раїни є вкрай важливою, а формування повноцінного

розвитку кооперативних структур має стати одним із

пріоритетів державної аграрної політики.

ВИСНОВКИ
Кооперація була і залишається єдиним шляхом до

збереження селянства, забезпечення продовольчого і

соціального захисту населення, економічної облашто(

ваності і сталого розвитку сільських територій. Тому

обслуговуюча кооперація, яка відроджується в сучас(

них умовах, це не просто форма господарювання, а еко(

номічно обгрунтована ідеологія виживання сільськогос(

подарських виробників та сільського населення в жор(

стких умовах глобалізації економічного простору та

ринкових відносин.

Зважаючи на проведене дослідження слід стверд(

жувати про важливе значення обслуговуючих коопера(

тивів для України щодо розвитку сільських територій.

Кооперативи допомагають протидіяти монопольному

встановленні закупівельних цін; надають заготівельно(

збутові і транспортні послуги для своїх членів за собівар(

тістю; сприяють економічному зростанню товаровироб(

ників через участь у грантових програмах міжнародної

технічної допомоги та завдяки реалізації заходів цільо(

вих регіональних програм; сприяють більш ефективно(

му контролю за якістю надання послуг; надають різно(

манітні послуги сільському на(

селенню тощо.

Подальші наукові дослід(

ження, на нашу думку, слід спря(

мувати у напрямку організації

співпраці обслуговуючих коопе(

ративів з органами публічної

влади задля пошуку нових та

удосконалення діючих ме(

ханізмів підтримки суб'єктів гос(

подарювання. Подальший роз(

виток обслуговуючої кооперації

повинен враховувати інтереси

малих сільськогосподарських

товаровиробників, стимулювати

аграріїв нарощувати обсяги ви(
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Рис. 2. Динаміка кількості зареєстрованих
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України

в 2009—2016 рр., од.
Джерело: складено автором за даними Міністерства аграрної політики та про(

довольства України [2].
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Державна підтримка 

Наявність достатньої матеріально-
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Рис. 3. Фактори, що сприяють розвитку сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу

Джерело: побудовано автором.
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робництва, залучати додаткові інвестиційні ресурси для

фінансування цільових програм комплексного розвит(

ку сільських територій України.
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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО
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CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF THE FURTHER DEMOCRACY
OF SOCIETY

Визначено, що процес подальшого розвитку громадянського суспільства може бути
більш ефективним лише в умовах подальшої демократизації суспільства, інституціоналі�
зації його громадських об'єднань, створення необхідних умов для розвитку індивідуумів.
Цей процес багато в чому залежить від ефективності взаємодії інститутів громадянського
суспільства і органів державної та місцевої влади. Таким чином, проблема громадянсько�
го суспільства належить до числа фундаментальних наукових проблем, яка хвилювала про�
тягом багатьох століть розум людства. Перше осмислення розуміння громадянського сус�
пільства з'явилося з виникненням держави і поділу суспільства на державну і недержавну
сфери людської життєдіяльності. У зв'язку з цим питання про взаємовідносини влади і сус�
пільства став центром загальної уваги і був найважливішою основою розвитку реформу�
вання та демократизації в нашій країні.

Зазначено, що міру підвищення культурного рівня, придбання управлінських навичок,
компетенції в судженні про найважливіші суспільно�державні проблеми, громадяни че�
рез інститути громадянського суспільства будуть брати на себе все більше функцій дер�
жавної влади, і переходити до самоврядування. Поки ж у ході політичної реформи члени
суспільства повинні мати гарантовану законом і забезпечену всім механізмом реформо�
ваної державної структури можливість вільно висловлювати свою політичну волю і підви�
щувати рівень своєї громадянської культури. Серйозною перешкодою на шляху форму�
вання громадянського суспільства є українська бюрократія. В ході тривалого історичного
розвитку вона перетворилася на потужне соціальне утворення, яке функціонує не тільки
як внутрішньодержавна, але і суспільна структура, що заміняє собою справжні громадські
утворення економічного і соціального порядку.

It is determined that the process of further development of civil society can be more effective
only in the conditions of further democratization of society, institutionalization of its public
associations, creation of the necessary conditions for the development of individuals. This
process depends largely on the effectiveness of the interaction of civil society institutions and
state and municipal authorities. Thus, the problem of civil society is one of the fundamental
scientific problems that has been troubling for many secrets of the minds of mankind. The first
comprehension of the understanding of civil society came with the emergence of the state and
the division of society into the state and non�state spheres of human life. In this regard, the
issue of the relationship between government and society has become a center of general
attention and was the most important basis for the development of reformation and
democratization in our country.
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ВСТУП
Зародження, становлення і розвиток грома(

дянського суспільства, сприяють формуванню якіс(

но нових індивідуумів, затребуваних в новому су(

спільно(політичному процесі. людина тільки тоді

стає громадянином, коли володіє високими мораль(

ними ідеалами, передовим світоглядом, заснованим

на демократичному поєднанні почуття власної

гідності, незалежності, індивідуальності з повагою

прав і свобод інших громадян, неухильним дотриман(

ням законів і правил загальнолюдського співіснуван(

ня. Такий новий тип особистості знаходиться в інших

взаєминах з громадськими об'єднаннями та інститу(

тами. У міру становлення і розвитку громадянсько(

го суспільства, його багатогранних суспільних об(

'єднань і рухів найбільш підготовлені індивідууми

складають духовно(моральну основу об'єднань.

Досягнення такого стану речей можливо тільки при

кардинальній зміні психології і світогляду людей,

трансформації їх економічного і соціального стату(

су.

Процес подальшого розвитку громадянського

суспільства може бути більш ефективним лише в

умовах подальшої демократизації суспільства,

інституціоналізації його громадських об'єднань,

створення необхідних умов для розвитку індивіду(

умів. Цей процес багато в чому залежить від ефек(

тивності взаємодії інститутів громадянського су(

спільства і органів державної та муніципальної вла(

ди.

Ключові слова: громадянське суспільство, демократизація суспільства, інституціоналізація громадсь�

ких об'єднань, інститути громадянського суспільства, органи державної влади, суспільно�державні про�

блеми, самоврядування.

Key words: civil society, democratization of society, institutionalization of public associations, civil society

institutions, state authorities, public and state problems, self�government.

It is noted that as a measure of increasing cultural level, acquisition of managerial skills,
competence in judging the most important socio�public problems, citizens through civil society
institutions will assume more and more functions of state power and go to self�government. In
the meantime, in the course of political reform, members of society should have the opportunity
to freely express their political will and to raise their level of civil culture guaranteed by law and
equipped with the whole mechanism of the reformed state structure. A serious obstacle to the
formation of civil society is the Ukrainian bureaucracy. In the course of its long historical
development, it has become a powerful social formation, which functions not only as an internal
state but also a social structure that replaces real social education of economic and social
order.

Таким чином, проблема громадянського суспіль(

ства належить до числа фундаментальних наукових

проблем, яка хвилювала протягом багатьох століть

уми людства. Перше осмислення розуміння грома(

дянського суспільства з'явилося з виникненням дер(

жави і поділу суспільства на державну і недержавну

сфери людської життєдіяльності. У зв'язку з цим пи(

тання про взаємовідносини влади і суспільства став

центром загальної уваги і був найважливішою осно(

вою розвитку реформування та демократизації в

нашій країні. У період радикальних суспільних змін,

що відбуваються в українському суспільстві, розу(

міння становлення і розвитку громадянського сусп(

ільства відкриває великі можливості трансформації

суспільної системи, її здібностей до самовідновлен(

ня і розвитку, формування нової державності, успі(

шному функціонуванню та взаємодії держави і гро(

мадянського суспільства в соціального(політичному

процесі сучасної України".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку громадянського суспільства

є предметом дослідження провідних західних і

вітчизняних учених сучасності, таких, наприклад, як

В. Латишева, С. Садовська, М. Черненко та інші. Ба(

гато з них розглядають процес становлення й роз(

витку громадянського суспільства та процес станов(

лення демократії як взаємозалежні. Однак комплек(

сного аналізу цієї взаємозалежності все ще бракує.
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Особливо важливою є ця проблема для пострадянсь(

ких держав.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження проблем розвитку гро(

мадянського суспільства та громадськості в умовах по(

дальшої демократизації суспільства України, визначен(

ня основних перешкод на шляху його розвитку та аналіз

факторів, які впливають на ефективність діяльності но(

вих громадських ініціатив.

РЕЗУЛЬТАТИ
Становлення і розвиток громадянського суспіль(

ства є найважливішою основою демократичного буді(

вництва в Україні. Громадські спільноти України, інші

інститути громадянського суспільства можуть і повинні

брати участь в управлінні національним, регіональни(

ми та місцевими утвореннями в спільній роботі комі(

тетів громадського самоврядування, товариств влас(

ників житла, в забезпеченні громадської безпеки, про(

паганді здорового способу життя, в патріотичному ви(

хованні, благоустрій території та вирішенні багатьох

інших питань [2].

Залучення до процесу управління інститутів гро(

мадянського суспільства структурує і організовує

взаємодію місцевої громади, дозволяє людям глиб(

ше пізнавати проблеми буття, чути і розуміти один

одного, погоджувати різні точки зору. У процесі

спільного обговорення загальних питань і роботи

над ними люди починають краще розуміти один од(

ного, досягати консолідації активної частини насе(

лення на основі усвідомлення спільних інтересів,

підвищення(рівня розуміння загальних завдань і про(

блем.

Громадянське суспільство виникає тоді, коли

інститут держави, не в змозі належним чином опти(

мально виконувати регламентаційну функцію гро(

мадських зв'язків і відносин. Воно виникає там, де

визріли передумови світоглядного плюралізму та ци(

вільного компромісу, складається сукупність су(

спільних інститутів, що мають власний статус і здат(

них до діалогу з державою в своїй діяльності [5].

Вони здатні протистояти політичній експансії держа(

ви, бути йому противагою, стримувати прагнення до

монополії і переходу з системи забезпечення дер(

жавою розвитку суспільства в систему самозабезпе(

чення.

В умовах низького рівня громадянської культури і

відсутності протягом тривалого часу у українців мож(

ливості відігравати вирішальну роль в суспільно(політич(

ному житті різкий перехід від тоталітарно(авторитарно(

го суспільства до демократичного неминуче привів до

децентралізації суспільства, порушення соціально(полі(

тичної стабільності [1].

Тому неминучий був перехідний період супереч(

ливої взаємодії держави та інститутів громадянсь(

кого суспільства. Поступово в міру підвищення куль(

турного рівня, придбання управлінських навичок,

компетенції в судженні про найважливіші суспільно(

державні проблеми, громадяни через інститути гро(

мадянського суспільства будуть брати на себе все

більше функцій державної влади, і переходити до

самоврядування [3]. Поки ж в ході політичної рефор(

ми члени суспільства повинні мати гарантовану за(

коном і забезпечену всім механізмом реформованої

державної структури можливість вільно висловлю(

вати свою політичну волю і підвищувати рівень своєї

громадянської культури.

Процес формування громадянського суспільства

у нас має свої особливості та складності, зокрема

швидкими темпами відбувалися зміни в політичній

системі без належної підтримки всього суспільства

змінювалися цінності, традиції, а будь(яке нове в

житті суспільства вимагало часу і терпіння України.

У той же час горизонтальні зв'язки іншого типу гро(

мадянського суспільства тільки починають склада(

тися [4]. В таких умовах форсована перебудова еко(

номіки на ринковій основі, слабкість регулюючої

ролі державних структур, демократизація, соціаль(

ний вакуум, неминуче веде до серйозних економіч(

них і соціально(політичних проблем.

Серйозною перешкодою на шляху формування

громадянського суспільства є українська бюрокра(

тія. В ході тривалого історичного розвитку вона пе(

ретворилася в потужне соціальне утворення, яке

функціонує не тільки як внутрішньодержавна, але і

суспільна структура, що заміняє собою справжні

громадські утворення економічного і соціального

порядку [6, с. 7]. Присвоївши собі суспільні функції,

державна бюрократія тим самим узурпувала їхню

роль як контрагента вищої державної влади. Без

ліквідації подібного протиприродного положення

речей розвиток громадянського суспільства буде

досить утруднено.

Процес формування громадянського суспільства

в нашій країні набуває багатогранний характер. Най(

важливіше місце в ньому відводиться формуванню

законодавчої бази. Прийняті закони про громадські

об'єднання, політичні партії, громадських палатах,

комерційних організаціях вперше в історії українсь(

кого суспільства створюють умови для громадсько(

го будівництва на основі загальносвітової практики,

захищаючи сам процес становлення і розвитку гро(

мадянського суспільства, його інститутів, окремих

громадян, визначаючи основні напрями взаємодії

держави і суспільства [7, с. 26]. Без останнього,

здається, основна частина населення країни виявить(

ся нездатною сприйняти цінності громадянського

суспільства, не зрозуміє необхідності його станов(

лення і розвитку.

ВИСНОВКИ
В умовах позаринкової економіки і низької гро(

мадянської культури нові громадські корпорації з їх

нерідко зустрічається максималізмом і нетерпимістю

здатні привести суспільство до конфронтації, заго(

стренню соціальних конфліктів. Щоб зробити їх най(

менш хворобливими для суспільства, необхідно роз(

ширити сутність і зміст правової і соціальної інфор(

мації про місце і роль демократичних засад у дер(

жаві та суспільстві. Пройшовши тривалу перевірку

часом, вони залишаються нетлінними і сьогодні.

Йдеться про такі поняття, як "гуманізм", "демокра(

тія", "справедливість", які в сучасних умовах повинні
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розумітися як рівність усіх громадян у правах і мож(

ливостях. Незважаючи на широку роз'яснювальну

роботу засобів масової інформації сучасних суспіль(

них індивідуумів, найважливіших цінностей, які існу(

ють серед українських громадян, процес тлумачен(

ня і практичне здійснення ідеї справедливості вима(

гають всенародної підтримки, поступового об'єд(

нання на цій основі всього населення України. Тим

самим буде встановлений громадський консенсус,

що так необхідний для формування громадянсько(

го суспільства в нашій країні. З огляду на неминучий

опір цьому процесу з боку ряду політичних сил,

найбільш прийнятною, можливо, стане модель силь(

ного державно(ліберального режиму, який поступо(

во відкрив би дорогу до справжньої демократії, за(

безпечив би необоротність руху нашої країни до гро(

мадянського суспільства. Його головним завданням

буде створення необхідних умов, за яких процеси,

що йдуть в суспільстві, змогли б увійти в нормальне

русло, піддавалися б демократичному управлінню та

регулюванню.

Як відомо, процес модернізації в українському су(

спільстві супроводжується негативними, навіть заг(

розливими явищами. Демографічна криза, зниження

якості "людського матеріалу" (падіння народжува(

ності, "витік мізків", погіршення здоров'я населення,

поширення наркоманії, СНІДу та тощо) супроводжу(

ються посиленням бідності значної кількості грома(

дян. Все це позбавляє Україну соціальної бази май(

бутнього економічного підйому. Одним з факторів,

які гальмують формування громадянського суспіль(

ства України, є соціальна незахищеність громадянсь(

кого суспільства. Процес формування громадянсько(

го суспільства в Україні включає в себе:

— необхідність визначення базових цінностей;

— формування на основі консенсусу цілей суспіль(

ного розвитку і шляхів їх досягнення в рамках різних

сфер громадянського суспільства;

— визначення методів гармонізації інтересів різних

соціальних груп;

— формування інститутів громадянського суспіль(

ства і інституціоналізація структур представництва їх

інтересів.

Слід зазначити, що на сучасному етапі політичні

відносини в соціумі все ще відрізняються крайньою роз(

балансованістю, т. б. відсутністю балансу у взаєминах

інститутів держави і громадянського суспільства. Для

становлення громадянського суспільства необхідний

розвиток демократичних інститутів і відповідної загаль(

ної та політичної культури.
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THE PROBLEMS AND POTENTIAL OF STATE REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

У статті визначено фактори стійкості розвитку, які формуються, враховуючи внутрішню оцінку, яка ха�
рактеризує стан економічного, соціального та екологічного розвитку. Проведено порівняння структур си�
стеми регіональних прогнозів і прогнозу розвитку України на середньостроковий період. З'ясовано, що у
регіональних прогнозах не оцінюються можливі впливи зміни зовнішньоекономічної та зовнішньополі�
тичної ситуації, не прогнозуються наслідки впливу реалізації заходів державної, регіональної, економіч�
ної та соціальної політики на тенденції динаміки розвитку регіонів. Визначено вихідні умови сталого роз�
витку для України. Розкрито загрози розвитку країни на засадах сталості. Встановлено основні напрями,
що сприятимуть підвищенню ефективності національного механізму природокористування та формуван�
ню ефективної стратегії переходу до сталого розвитку.

The development of sustainability factors that are formed taking into account an internal assessment, that
characterizes the state of economic, social and environmental developmet, have been defined in the article.
The comparison of the structures of the system of regional forecasts and the forecast of Ukraine's development
for the medium�term period has been conducted. It has been clarified that the possible impacts of changes in
the foreign economic and foreign policy situation are not evaluated in the regional expectations; the
consequences of the impact of the implementation of state, regional, economic and social policies trends in the
dynamics of regional development are not estimated. The datum conditions of sustainable development for
Ukraine have been determined. The threats of the country's development on the basis of sustainability have
been revealed. These include: increased social tension; insufficient development of intra�regional and
interregional ties, in particular — foreign economic ones; lack of a well�developed system of quantitative target
indicators of sustainable development of the country and regions; lack of an effective system of state regulation
of sustainable socio�economic development of the country and regions; insufficient competitiveness of products;
displacement of domestic producers from the domestic market as a result of foreign imports; uneven social and
economic development of the country's regions; the dependence of economic processes on trends in the
development of the world economy; raw material orientation of the structure of the economy of industrial regions;
disproportions in the financial sector. The task of reducing negative environmental impacts and disproportions
involves choosing a certain level of care for future generations, due to the opportunities and priorities of the
development of the natural and economic system of the country and regions at this stage. The basic directions
that will promote increase of efficiency of the national mechanism of natural management and formation of an
effective strategy of transition to sustainable development have been established. It is worth noting that the
quality of the environment is a specific resource, which, due to its limited and inability to transport, will be
appreciated in the near future, perhaps even more than scientific knowledge, information technologies, know�
how, which now determine the specialization of countries on world market. It is in this position that the reason
for the formation of national environmental interests (the need of a nation in such a state of the environment that
does not negatively affect the health and longevity of citizens, ensures the safety of the gene pool, the diversity
and uniqueness of living and inanimate nature).

Ключові слова: сталий розвиток, державне регулювання, фактори сталого розвиту, загрози сталому

розвитку, прогноз сталого розвитку, перспективи сталого розвитку.

Key words: sustainable development, state regulation, factors of sustainable development, threats of sustainable

development, sustainable development prediction, perspectives of sustainable development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ТЕЗОВІЙ
ФОРМІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Кожна країна в процесі свого розвитку прагне до

економічного зростання. В Україні це прагнення поси(

люється нагальною вимогою щодо досягнення сталого

економічного зростання, що забезпечило б не лише

компенсацію втрат національного багатства за роки

здійснення невідкладних, першочергових трансформа(

ційних змін, але й створення основ сучасної конкурен(

тоспроможної соціально орієнтованої ринкової еконо(
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міки. Варто зазначити, що, перманентні зміни як

зовнішніх, так і внутрішніх чинників впливу на функціо(

нування суб'єктів актуалізують необхідність розробки

дієвих способів забезпечення їх адаптаційної здатності

при збереженні власної цілісності, що суттєво актуалі(

зує дослідження у даній проблематиці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗГЛЯД ТА
ВИРІШЕННЯ ПЕВНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ
АВТОР ВИКОРИСТОВУЄ У СВОЇЙ СТАТТІ

Дослідження проблем державного регулювання

сталого розвитку України здійснювали такі науковці, як:

Бистрякова І.К., Білорус О.Г., Борщук Є.М., Брундтланд

Гру Харлем, Буркинський Б.В., Дейлі Г., Дідківська Л.В.,

Геєць В.М., Герасимчук З.В., Гриджук І.А., Данили(

шин Б.М., Згуровський М.З., Кравців В.С., Медоус Д.,

Медоус Денніс Л., Осауленко О.Г., Річардсон Дж., Сте(

ченко Д.М. та інші. Виокремлення невирішених раніше

частин загальної проблеми, яким присвячується певна

стаття. Незважаючи на достатньо велику кількість праць

означеної проблематики, на сьогодні подальші дослід(

ження полягають у вивченні проблем державного регу(

лювання сталого розвитку та визначенні перспектив

його досягнення в Україні, враховуючи негативні

внутрішні та зовнішні тенденції.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні головних проблем

та розкритті наявного потенціалу державного регулю(

вання сталого розвитку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОДЕРЖАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Перш ніж визначити проблеми державного регулюван(

ня сталого розвитку, визначимо вплив зовнішніх чинників

на організаційно(інституційне середовище управління ста(

лого розвитку та загалом на досягнення сталого розвитку.

Безсумнівно, що фактори стійкості розвитку є ди(

намічними, не встановленими назавжди. Вони форму(

ються, враховуючи внутрішню оцінку, яка характеризує

стан економічного, соціального та екологічного розвит(

ку. Фактори стійкості розвитку доцільно розподілити:

за способом впливу — стабілізуючі, що зміцнюють

рівень економічної стійкості та дестабілізуючі, що

здійснюють негативний вплив на економічну стійкість;

за місцем виникнення — внутрішні, операційні фак(

тори, як невдосконалений менеджмент виробництва;

інвестиційні фактори, як складання неефективного фон(

дового портфелю, витрати, які переважають межі інвес(

тицій, неосучаснений інвестиційний менеджмент; фінан(

сові фактори, такі як недосконала фінансова стратегія,

висока вартість капіталу, велика доля кредитів, значна

дебіторська заборгованість; зовнішні загальноеко(

номічні фактори — це зменшення доходів населення,

нестабільність законодавчої та податкової систем, інфля(

ція; ринкові, які проявляються в зниженні місткості рин(

ку, зменшенні попиту, нестабільністю валютного ринку;

та інші фактори, як(от нестабільність політики, демог(

рафічні тенденції, які погіршуються, природні стихії;

за характером дії — прямі та опосередковані;

за ступенем обумовленості об'єктивні, що зумовлені

процесами об'єктивного розвитку, форс(мажорними

обставинами та суб'єктивні, які створюють свідомо окре(

мі групи людей.

На сталий розвиток України впливають як позитивні,

так і негативні чинники (див. табл. 1).

Для України проблема територіального екологічного

некомпенсованого впливу екстерналій та темпоральних

непропорційностей має визначені регіональні особливості,

що проявляються в регіонах, де достатньо ресурсів, але

низький рівень соціального розвитку і значні екологічні

проблеми, й, навпаки, регіони, що не мають власних при(

родних ресурсів, але досягли високих показників рівня

життя населення та забезпечили сприятливу екологічну

ситуацію. Це пов'язано, зокрема, з недостатньою ефек(

тивністю управління природо(господарськими системами

регіонів, зумовленою ігноруванням імперативів концепції

сталого розвитку, що відповідають сучасним екологічним

викликам соціально(економічного розвитку суспільства.

Завдання зниження негативних екологічних наслідків та

диспропорцій передбачає вибір певного рівня турботи про

майбутні покоління, обумовленого можливостями і пріо(

ритетами розвитку природно(господарської системи краї(

ни та регіонів на даному етапі. У регіональних прогнозах

Таблиця 1. Позитивні та негативні чинники сталого розвитку України

Джерело: складено автором на основі [4].

Позитивні чинники Негативні чинники
Вигідне геополітичне розташування на карті 
транснаціональних транспортно-комунікаційних 
коридорів; досить прийнятна для початкового 
етапу входження до світового економічного 
простору транспортно-комунікаційна 
інфраструктура; наявність висококваліфікованих 
робітників, інженерно-технічних і наукових 
працівників, спроможних забезпечити наукоємні 
технології; значна кількість документів сталого 
розвитку 

Недосконалість нормативно-правового забезпечення реалізації 
концепції сталого розвитку; недостатня ефективність 
існуючого законодавства щодо регулювання складових сталого 
розвитку, зокрема, економічної, екологічної та соціальної сфер 
життєдіяльності українського суспільства; стратегії, програми, 
проекти та низький рівень їх узгодженості між собою; 
відсутність єдиного державного органу, який відповідатиме за 
здійснення національної політики сталого розвитку; 
недосконалість механізму координації зусиль на 
міжнародному, національному та макрорівнях, для 
забезпечення сталого розвитку; недостатнє залучення до 
розробки та реалізації державної політики сталого розвитку 
приватного сектору, інститутів громадянського суспільства, 
наукових установ та ЗМІ; необізнаність та помилкова 
інтерпретація сутності концепції сталого розвитку 
(недостатність компетенцій) як на рівні державних органів 
влади (державних службовців), так і на рівні підприємств, 
засобів масової інформації та громадян України 
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не оцінюються можливі впливи зміни зовнішньоекономіч(

ної та зовнішньополітичної ситуації, не прогнозуються на(

слідки впливу реалізації заходів державної, регіональної,

економічної та соціальної політики на тенденції динаміки

розвитку регіонів [2] (див. табл. 2).

Світовий досвід активізації політики сталого розвит(

ку свідчить, що результативність її реалізації можна за(

безпечити лише за наявності таких умов [8, с. 9]:

— достатньо розвинений стратегічний потенціал, а

в його складі(обсяг сировинно(ресурсних, факторних,

макро( та потенціалів системно(універсального функ(

ціонування для отримання синергетичного ефекту від

їхнього залучення у трансформаційні процеси;

— розвинена ринкова та внутрішня інституційна

інфраструктура як умова забезпечення органічності

реалізації заходів щодо активізації процесів у сфері на(

рощення потенціалу сталого розвитку держави;

— набуття організаційними і комунікаційними струк(

турами управління сталого розвитку ознак системної

стійкості, або надійності функціонування, а в їх межах

— щільності взаємозв'язків і взаємостимулювання між

суб'єктами зазначених структур.

Тобто для України вихідними умовами сталого роз(

витку можна визнати забезпечення [10]:

— економічного розвитку, що підтримується на

основі модифікованої ринкової системи;

— природно(екологічної стійкості, на базі теорії біо(

тичної регуляції навколишнього середовища;

— тісної міжнародної співпраці та кооперації, для

досягнення цілей стійкого розвитку;

— стійкого соціального розвитку на основі принци(

пу справедливості;

— екологізації суспільної свідомості, що грунтуєть(

ся на використанні системи освіти та засобів масової

інформації.

Перспективи розвитку країни на засадах сталості сти(

каються із певними загрозами. До них можна віднести:

посилення соціальної напруженості (розшарування су(

спільства, збільшення частки населення, що живе за ме(

жею бідності); недостатню розвиненість внутрішньо(регі(

ональних і міжрегіональних зв'язків, зокрема — зовніш(

ньоекономічних; відсутність чітко розробленої системи

кількісних цільових індикаторів стійкості розвитку країни

та регіонів; відсутність ефективної системи державного

регулювання стійким соціально(економічним розвитком

країни та регіонів; недостатня конкурентоспроможність

продукції; витіснення вітчизняних виробників з внутріш(

нього ринку в результаті імпорту іноземної продукції; не(

рівномірність соціально(економічного розвитку регіонів

країни; залежність економічних процесів від тенденцій у

розвитку світової економіки; сировинна спрямованість

структури економіки промислових регіонів; диспропорції

у фінансовій сфері (дефіцит фінансів у реальному секторі).

Функціонування системи управління реалізацією стра(

тегії сталого розвитку України на сучасному етапі визна(

чається дією таких чинників та механізмів, які ініціюють

соціокультурну, технологічну і науково(технічну динаміку

у світі, геополітичні переорієнтації, пожвавлюють глоба(

лізацію та інформаційний обмін, а також зазнають впливу

наявних деструктивних трансформацій суспільно(історич(

ного і виробничо(господарського контексту, що відбува(

ються в межах українського державотворення [8, с. 10].

Аналогічні пропозиції щодо екологізації економіки

передбачають вторинне використання ресурсів [7, с. 115]:

— введення оподаткування на застосування мате(

ріалів, які не були у вжитку, з метою субсидіювання їх

вторинного використання (рециркуляції);

— заборона на виробництво будь(яких матеріалів,

які не можуть швидко розкладатися в природних про(

цесах або бути повторно використані;

Таблиця 2. Порівняння структур системи регіональних прогнозів і прогнозу розвитку
України на середньостроковий період

Джерело: складено автором на основі [9].

Структура прогнозу економічного та соціального розвитку АР 
Крим, областей, районів і міст на середньостроковий період 

Структура прогнозу економічного та соціального розвитку України на 
середньостроковий період 

Аналіз соціально-економічного розвитку відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці за попередній період Аналіз соціально-економічного розвитку країни за попередній період 

Характеристика головних проблем розвитку економіки та 
соціальної сфери адміністративно-територіальної одиниці 

Характеристика головних проблем розвитку економіки та соціальної 
сфери 

Стан використання природного, виробничого, науково-технічного 
та трудового потенціалу – 

Екологічна ситуація у відповідній адміністративно-територіальній 
одиниці – 

– Очікувані зміни зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної 
ситуації та їх вплив на економіку країни 

– Оцінка впливу можливих заходів державної політики у прогнозному 
періоді на розвиток економіки та соціальної сфери 

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку в 
середньостроковому періоді та пропозиції щодо заходів місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування для їх досягнення 

Цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку в 
середньостроковому періоді та пропозиції щодо напрямів державної 

політики в цей період 

Прогноз кон'юнктури на ринках основних видів товарів і послуг Прогноз кон'юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках стратегічно 
важливих видів товарів і послуг 

Основні показники соціально-економічного розвитку відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці 

Основні макроекономічні та інші необхідні показники та баланси 
економічного та соціального розвитку у тому числі в розрізі галузей 

економіки, АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя 
Можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки 
та соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці 
– 

Висновки щодо тенденції розвитку економіки відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці протягом 

середньострокового періоду 

Висновки щодо тенденцій розвитку економіки країни протягом 
середньострокового періоду 
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— обкладення податками продукції, яка не підля(

гає ремонту і вторинному використанню;

— обмеження виробництва предметів одноразово(

го користування;

— обкладення податками предметів розкоші: зай(

ве споживання повинно розглядатися як прояв антигро(

мадського фізіологічного збочення;

— розвиток виробничої сфери видалення відходів

у потужну промисловість вторинної переробки, що доз(

волить відмовитися від використання територій для об(

лаштування звалищ;

— обмеження використання і руйнування природ(

них ресурсів для військових потреб.

Зміна умов сталого розвитку потребує і зміни прин(

ципів управління у цій сфері. На зміну прямого втручання

держави у процеси розвитку, необхідно впровадити вип(

равдані часом та світовим досвідом принципи державно(

го регулювання та створення необхідних умов для ефек(

тивного сталого розвитку. Найважливішими ознаками дот(

римання таких принципів необхідно вважати розробку та

прийняття законів та кодексів, які б визначили податкову,

тарифну, цінову та екологічну політику в державі [1].

Впровадження цих принципів у сферу управління

сталого розвитку ускладнюється тим, що значну части(

ну складають природні монополії, де повне впроваджен(

ня ринкових та конкурентних механізмів не є можливим.

Основними особливостями ринкових форм та методів

регулювання таких природних монополій є [2]:

— необхідність законодавчо(оформленого держав(

ного втручання в діяльність підприємств навіть у ринко(

вих умовах і особливо в перехідний період;

— наявність таких цілей державного регулювання

сталого розвитку, як: забезпечення вимог безпеки

(енергозабезпечення, екологічної чистоти виробництва,

енергетичної незалежності та соціальної стабільності),

які, своєю чергою, повинні бути чітко сформульовані та

законодавчо оформлені;

— дотримання принципів державного регулювання,

в яких найважливішим є не пряме втручання в діяльність

підприємств, а створення сприятливого ринкового се(

редовища і, де це можливо, конкурентних умов госпо(

дарювання;

— проведення такої тарифної та цінової політики,

яка б гарантувала відшкодування тільки обгрунтованих

витрат, та доповнювалась механізмами заохочення до

ефективного сталого розвитку;

— введення еколого(економічного механізму гос(

подарювання як шляху до сталого розвитку.

Серед основних напрямів, що сприятимуть підви(

щенню ефективності національного механізму приро(

докористування та формуванню ефективної стратегії

переходу до сталого розвитку, на власний погляд, по(

трібно вважати такі [1].

1. Екологізація способу життя, відтворення еколо(

гічно орієнтованих людських мотивів і факторів еколо(

гізації: стимулювання "екологозбалансованої" поведі(

нки — формування попиту і потреби в екотоварах і то(

варах екологічного призначення для індивідуального

споживання, екологічно орієнтованого способу життя,

засобів для виробничої сфери та природних комплексів,

утилізація відходів побутового і промислового харак(

теру призначення [5]. Основним інструментом у форму(

ванні екологічного способу життя повинен бути психо(

логічний фактор (ризик захворювань, пов'язаних із за(

брудненням навколишнього середовища; прагнення до

підвищення життєвих стандартів та ін.), а механізм ство(

рення так званого "стійкого стилю життя" повинен спря(

мовуватися і координуватися державною політикою [3].

2. Екологізація світогляду, формування масової еко(

логічної культури, освіти і виховання майбутніх поколінь,

екологізація духовної сфери життєдіяльності людини.

Осмислення питань переходу до соціально(економічного

екологобезпечного розвитку нерозривно пов'язане із про(

блемою екологічної культури в суспільстві. У зв'язку із цим

необхідно робити "…пріоритетну для себе галузь індиві(

дуальних інтересів, у якій кожен рівний не частині, а ціло(

му. Наука, мистецтво, спорт, творчість у всіх його видах,

природоохоронна діяльність — усе це належить кожно(

му". В сучасній Україні орієнтацію суспільства на принци(

пах сталого розвитку, варто зазначити як найважливіше

завдання політичного і економічного відродження країни.

У зв'язку із цим ще одним важливим завданням, вирішен(

ня якого неможливе без участі держави, є зміна масових

поглядів і етичних норм, у рамках яких існування людини

немислимо без тривалого існування природи. Насамперед,

необхідне відродження духовних цінностей, екологічних і

етнокультурних традицій народу [5].

3. Екологізація економіки, зростання її енергоефек(

тивності. Ця проблема стосується не тільки зниження

енергоємності галузей народного господарства, еколо(

гізації товарів й технологій, що сприяють економії ма(

теріальних і енергетичних ресурсів при виробництві пев(

них видів продукції, засобів переробки відходів і по(

бічних продуктів виробництва, засобів з екологізації

технологічного процесу і виробництва. Прагнення еко(

номічної вигоди позбавляє проблему стійкого еколо(

гічно орієнтованого суспільного відтворення і розвитку

вкладеного в неї змісту — підтримуваного рівня

розвитку суспільства, який не руйнує своєї природної

основи, духовного і культурного фундаменту, а створю(

вані умови життєдіяльності не призводять до масштаб(

них деструктивних процесів, які загрожують існуванню

цього суспільства. Тому вважається, суттєвою пробле(

мою для сучасної України є зміна системи пріоритетів у

підприємницькій сфері щодо питань екологізації, яка

повинна бути орієнтована на раціональну вигоду і ста(

вити при цьому довгострокові цілі захисту навколиш(

нього природного середовища [11, с. 165].

4. Регламентація й захист національних екологічних

інтересів у міжнародній політиці, контролювання процесів

виробництва і обігу "антиекологічної" продукції, тобто

товарів і послуг, небезпечних з екологічної точки зору (про(

дукти харчування, лікарські та косметичні засоби, в тому

числі ГМ — продукти). Актуалізація цього напряму обу(

мовлена наявністю в політичній сфері механізмів, які бло(

кують спроби подолати екологічну кризу — відбувається

злиття світу економічного і світу політичного, при цьому

етичні аспекти ведення бізнесу в цьому випадку вже не

передбачаються як невід'ємні. У результаті, мають місце

два об'єктивно потенційні "супротивники" екологізації сус(

пільного розвитку — бізнес, короткострокові інтереси

якого суперечать потребам обмеження економічного ро(

сту і реструктуризації економіки при переході до сталого

розвитку, та бюрократія, що виступає від імені держави,
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що поєднуються та протистоять цивільним активістам, інте(

лігенції, усім тим силам, які намагаються привернути ува(

гу до екологічних цінностей [5].

Варто зазначити, що якість середовища є специ(

фічним ресурсом, який, в силу своєї обмеженості й не(

можливості до транспортування, вже в найближчому

майбутньому буде цінуватися, можливо, навіть більше,

ніж наукові знання, інформаційні технології, ноу(хау, які

нині визначають спеціалізацію країн на світовому рин(

ку. Саме в цій позиції й полягає причина формування

національних екологічних інтересів (потребу нації у та(

кому стані навколишнього природного середовища,

який не позначається негативно на здоров'ї і довголітті

громадян, забезпечує схоронність генофонду, різнома(

ніття і унікальність живої та неживої природи).

ВИСНОВКИ ІЗ ДОСЛІДЖЕНОГО
МАТЕРІАЛУ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, потрібно відзначити, що перехід України до ста(

лого розвитку вимагає становлення інституту сталого роз(

витку, тому що й досі спостерігається виснаження природ(

них ресурсів, а розробка і реалізація планів розвитку відбу(

вається несистемно та з відсутністю реального моніторингу

виконання. Водночас досягнення сталого розвитку перед(

бачає розробку та виконання стратегій, в структурі яких

передбачено збалансованість економічного потенціалу

виробництва та збалансованого використання ресурсів,

застосування інноваційних підходів в управлінні та загаль(

ного покращення якості життя населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Освіта — основа розвитку особистості, суспільства,

нації, держави, запорука майбутнього країни. Освіта

відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та еко(

номічний потенціал суспільства.

Україна — це країна освічених споживачів та розум(

них людей. Головна мета української системи освіти —

створити умови для розвитку і самореалізації кожної осо(

бистості як громадянина України, формувати покоління,

здатне навчатися упродовж життя, створювати й розви(

вати цінності громадянського суспільства.

Для цього необхідно правильно вибудовувати стра(

тегію управління системою освіти в Україні.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
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STRATEGIC MANAGEMENT OF THE EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

В умовах реформування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень в Україні особ�
ливо актуальним є питання стратегічного управління. Саме за допомогою стратегічного управ�
ління держава вирішує такі важливі питання, як соціально�економічного, культурного і духов�
ного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів,
зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави.

У статті висвітлюється поняття та значення стратегії і стратегічного урпавління при здійсненні
управління системою освіти в Україні.

In the context of reforming economic relations in the direction of market transformations in Ukraine,
the issue of strategic management is particularly relevant. It is through strategic management that
the state solves such important issues as socio�economic, cultural and spiritual development of
society, improving people's well�being, ensuring national interests, strengthening international
authority and forming a positive image of our state.

Education is the heart of the nation, which must supply the resource (highly educated specialists)
to all areas of the national economy.

One of the perspective directions in the field of education is strategic management, which is the
basis of stable development and provides stability of the education system in the country. Therefore,
a properly selected management strategy in education will enable the Ukrainian education system
to function well.

Today, education should be of a forward�looking nature, because what we planned yesterday should
be relevant today, and what we are planning today should be competitive tomorrow, etc.

Ключові слова: стратегія, управління, стратегічне управління, освіта, система освіти, управління

освітою, стратегічне управління системою освіти.

Key words: strategy, management, strategic management, education, education system, education management,

strategic management of the education system.

Постійний пошук і впровадження новацій є скла(

довою стратегічного управління. Здатність своєчасно ре(

агувати на швидкі зміни є основою успіху при здійсненні

стратегічного управління.

На сьогодні освіта повинна мати випереджувальний

характер, адже те що ми планували вчора повинно бути

актуальним сьогодні, а те що ми плануємо сьогодні по(

винно бути конкурентним завтра і т.д.

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

Розгляд сутності поняття стратегії та стратегічного

управління у вітчизняній та зарубіжній літературі доволі

часто зустрічається в працях вчених. Існує безліч тракту(

вань поняття стратегія та стратегічне управління.
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Основоположником концепції стратегічного управ(

ління вважають І. Ансоффа. Концептуальні засади теорії

стратегічного управління стали предметом праць вчених:

І. Альтшулера, П. Друкера, Т. Канчавелі, А. Томпсона,

О. Чапрак, М. Шифріна, зокрема вітчизняних вчених —

В. Вознюка, Л. Довгань, Л. Скібіцької, Л. Щоголєвої та

ін. У вітчизняній науці проблема стратегічного управління

найчастіше розглядалася в контексті перспективного еко(

номічного розвитку підприємств, побудови проектів

регіонального чи загальнодержавного розвитку.

Концептуальні та технологічні аспекти стратегічного

управління в освіті лише фрагментарно було розкрито в

роботах Г. Дмитренка, Г. Єльникової, В. Колпакова,

В. Лазарєва, В. Лугового, О. Мармази, М. Мартиненка,

В. Мельника, А. Наливайко, В. Пастухова, О. Рябоконя,

М. Степка, І. Тарасенка, П. Третьякова, Л. Федулової,

З. Шершньової, Л. Шульгіної. Зокрема: концепції управ(

ління освітою за цілями й результатами; програмно(

цільове управління закладами освіти; стратегічний кад(

ровий менеджмент; проектна технологія; кваліметрич(

ний інструментарій; комплексно(цільові програми й про(

екти; професійно(особистісні якості керівника(лідера

тощо.

Значний внесок у розробку проблем стратегічного уп(

равління системою освіти України і сучасним українсь(

ким закладом освіти зробили Н. Галяндін (стратегічне уп(

равління людськими ресурсами у навчальному закладі),

В. Гуменюк (стратегічні напрями діяльності керівників

закладів освіти), Т. Жорняк (стратегічні ініціативи в уп(

равлінні національною освітою), Н. Родіонов (стратегіч(

не управління розвитком професійно(технічної освіти),

Н. Рожанська (місія сучасної гуманітарної освіти), І. Се(

менець(Орлова (стратегічне управління освітніми змі(

нами), І. Чернеляк (стратегічні проблеми системи вищої

освіти України), Л. Щоголєва і В. Вознюк (стратегічне

управління освітнім закладом як соціальною системою)

та ін. [1].

Водночас проблема стратегічного управління систе(

мою освіти в Україні ще не ставала предметом окремого

комплексного дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті — з'ясувати сутність стратегічного управ(

ління системою освіти в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Особливий інтерес теоретиків і практиків до поняття

і змісту стратегій, а також процесів їх здійснення виник

на початку 60(х років. XX ст. Саме тоді з'явилася відома

праця А.Д. Чандлера "Стратегія і структура", в якій він

зазначав, що стратегія — це визначення основних дов(

гострокових цілей організації, адаптація дій та розміщен(

ня ресурсів, необхідних для їх досягнення. Ним зробле(

но спробу пояснити, яким чином процеси розроблення

та впровадження стратегії обумовлюють необхідність

організаційних змін. Це спонукало до розгортання тео(

ретичних досліджень, становлення даної галузі знань.

Слово "стратегія" пішло від грецького stratёgia

(stratos — військо і agx — веду), що означало "мистецт(

во генерала". Керівник сучасної організації повинен вес(

ти колектив до нових досягнень і успіхів, формувати імідж

установи, проявляючи високий рівень професійної май(

стерності. Це і є його "мистецтво генерала".

М.Б. Шифрін: "Стратегію можна розглядати як де(

тальний, всебічний комплексний план, спрямований на

здійснення місії та досягнення цілей організації із мак(

симальною ефективністю " [2].

Як вже зазначалось вище значний внесок у розроб(

ку теорії стратегії та стратегічного управління зроблений

І. Ансоффом. На думку І. Ансоффа, стратегія передба(

чає системний управлінський підхід, що забезпечує зба(

лансованість і загальний напрям росту складної органі(

зації [3]. Стратегія розглядалася як повністю системати(

зований процес, що вказує чiтку послідовнiсть кроків i

активно використовує аналітичні iнструменти i методи, що

розглядають як "найкращий спосіб" розробки стратегій,

використання якого гарантує успіх компанії [4].

На думку вітчизняних дослідників В. Нємцова та Л. Дов(

гань, виконання стратегії може унеможливлювати

відсутність системи мотивації та атмосфери відповідаль(

ності в колективі, невідповідність організаційних струк(

тур змінам, що заплановані стратегічним набором [5, с.

362].

За допомогою стратегії забезпечуються нововведен(

ня і зміни в організації шляхом:

— розподілу ресурсів,

— адаптації до зовнішнього середовища,

— координації функціонування організації,

— передбачення майбутніх змін у діяльності.

Стратегія організації постійно розвивається і скла(

дається із запланованих дій (спрямована стратегія) та

адаптивної реакції на зміну ситуації.

Стратегія необхідна тоді, коли відбулись або перед(

бачаються перетворення зовнішнього середовища, а та(

кож якісні зміни системи цінностей організації.

Таким чином, проаналізувавши визначення стратегії,

можна зробити наступні висновки:

— стратегія є поняттям багатогранним і трактувати

його з погляду якогось одного аспекту некоректно;

— стратегія має передбачати напрямок дії, саму дію

і мету.

Отже, стратегія — конкретний план дій, що заснова(

ний на прогнозах та спрямований на реалізацію місії та

досягненні цілей з найбільшою ефективністю, шляхом ви(

рішення проміжних завдань.

Термiн "стратегічне управлiння" був введений у по(

бут у 1960—1970 рр. У травні 1971 року в Піттсбурзі

(США) було проведено розширену конференцію з питань

стратегічного управління, де в 14 розгорнутих доповідях

було підбито підсумки розвитку стратегічного підходу до

управління, а також визначено основні напрями розвит(

ку стратегічного управління. 1973 рік вважається почат(

ком регулярного теоретичного дослідження та практич(

ного впровадження стратегічного управління. Відтоді

цей напрямок у теорії та практиці управління невпинно

розвивається, дослідження в цій галузі проводяться в усь(

ому світі [6, c. 46].

У 2000 році Європейським Союзом в Лісабоні була

ініційована стратегія (Lisbon Strategy) — із підвищення

конкурентоспроможності, зокрема через створення

Європейського дослідницького простору (ЄДП) з метою

розвитку суспільства та економіки, що базуються на знан(

нях.

Для з'ясування сутності поняття стратегічного управ(

ління розглянемо декілька визначень.

Першопричиною процвітання чи занепаду органі(

зацій і держав є, відповідно, гарне чи погане управ(

ління. Посилаючись на думку П. Друкера зауважимо,

що не буває слабко розвинутих країн і організацій,
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що погано працюють, а є слабке управління і погані

керівники.

За визначенням голландського вченого X. Віссеми:

"Стратегічне управління — це стиль управління (мотиво(

ваний споживачами, орієнтований на майбутнє, спрямо(

ваний на конкуренцію) та методи комунікації, передачі

інформації, прийняття рішень і планування, за допомо(

гою яких апарат управління й лінійні керівники своєчас(

но приймають і конкретизують рішення щодо цілей

підприємницької діяльності. Стратегічне управління пе(

редбачає стратегічну орієнтацію всіх працівників і синх(

ронізацію планів підрозділів, які відповідають за реалі(

зацію цілей компанії " [7, c. 25—27].

Стратегічне управління — це реалізація концепції, в

якій поєднуються цільовий, системний, ситуаційний та

інтегральний підходи, що дає змогу встановлювати цілі

розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями та

приводити їх у відповідність до останніх, розробляючи

та реалізуючи систему стратегій.

Стратегічне управління — багатоплановий, формаль(

но(поведінковий управлінський процес, який допомагає

формулювати та виконувати ефективні стратегії, що спри(

яють балансуванню відносин між організацією (включа(

ючи її окремі частини) та зовнішнім середовищем, а та(

кож досягненню визначених цілей.

Мета стратегічного управління — побудова такої ди(

намічної системи, яка давала б змогу забезпечувати своє(

часне визначення місії, цілей та стратегій, розроблення і

виконання системи планів (як інструментів реалізації

стратегічних орієнтирів), удосконалення організації та її

окремих підсистем, що є основою для підвищення її кон(

курентоспроможності та існування в довгостроковій пер(

спективі [8, c. 24].

Стратегічне управління базується на низці прин(

ципів, які необхідно враховувати у процесі його

здійснення. До основних з таких належать: мистецтво

(вміння управлінця знаходити індивідуальні підходи до

кожної ситуації); цілеспрямованість (націленість на ви(

рішення конкретних проблем); поєднання стратегічних

планів і програм (консолідація стратегій організаційних

компонентів); гнучкість (можливість перегляду страте(

гічних планів відповідно до змін зовнішнього та внут(

рішнього середовища).

Реалізація концепції стратегічного управління мож(

лива тоді, коли організація є стратегічно орієнтованою,

тобто в умовах, коли персонал організації має стратегічне

мислення, коли застосовується система стратегічного

планування, що дає змогу розробляти та використовува(

ти інтегровану систему стратегічних планів, а поточну

діяльність підпорядковано досягненню накреслених

стратегічних цілей [3, с. 363].

Ефективність системи стратегічного управління пере(

важно зумовлюється якістю моделей і методик форму(

вання та реалізації стратегій, що лежать в її основі. Сис(

тема стратегічного управління організацією призначена

насамперед для вирішення завдання оптимізації її функ(

ціонування, вимірюваної інтегральним показником ефек(

тивності діяльності організації, визначеним як критерій

якості системи. Проектування системи стратегічного уп(

равління організації здійснюється на основі базової мо(

делі, яка складається з п'яти основних блоків — цілей,

функцій, завдань, управління, ресурсів системи, а також

середовища організації [9—11].

Таким чином, стратегічне управління — це масштабні

прогнози щодо реалізації місії та досягнення довгостро(

кових цілей розвитку.

Перш ніж розглядати стратегічне управління систе(

мою освіти потрібно з'ясувати, що таке освіта та система

освіти.

Освіта (англ. — education) — процеси, за допомо(

гою яких суспільство цілеспрямовано передає між людь(

ми заради їх навчання/навченості накопичену інформа(

цію, знання, розуміння, ставлення, цінності, уміння, зраз(

ки поведінки, іншої компетентності, включно з підготов(

кою, насамперед професій, що спрямована на досягнен(

ня певних навчальних цілей [12].

У Законі України "Про освіту" підкреслено, що осві(

та — це основа інтелектуального, культурного, духовно(

го, соціального й економічного розвитку суспільства і

держави [13]

Освіта є пріоритетним напрямом державної політи(

ки України. Держава виходить з того, що освіта — це

стратегічний ресурс соціально(економічного, культур(

ного і духовного розвитку суспільства, поліпшення доб(

робуту людей, забезпечення національних інтересів,

зміцнення міжнародного авторитету й іміджу нашої дер(

жави, створення умов для самореалізації кожної осо(

бистості [14].

У документах ЮНЕСКО XXI ст. оголошене століттям

освіти, і при цьому йдеться про кризу освіти в усьому світі

та необхідність розробки суттєво нової моделі. Основ(

ними напрямами реформування освітніх систем у світі є:

загальнопланетарний глобалізм, гуманізація і демокра(

тизація освіти; культурознавча соціологізація та еколо(

гізація змісту навчання; міждисциплінарна інтеграція в

технології освіти; орієнтація на її безперервність, розвит(

кові та громадянські функції.

Система освіти — сукупність складників освіти, рівнів

і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стан(

дартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших

суб'єктів освітньої діяльності, учасників освітнього про(

цесу, органів управління у сфері освіти, а також норма(

тивно(правових актів, що регулюють відносини між ними

[13].

Цілеспрямований вплив на стан освіти здійснює дер(

жава, суспільство і громадськість.

Управління системою освіти з боку держави здійс(

нюється на основі реалізації комплексу заходів, дій, які

спрямовані на корекцію та встановлення основ економі(

чних, соціальних, політичних та інших процесів по відно(

шенню до цієї системи. Як спосіб дій, стратегія є необхі(

дною за ситуації, коли для прямого досягнення основної

мети недостатньо наявних ресурсів. Завданням стратегії

є ефективне використання ресурсів для досягнення ос(

новної мети.

Управління освітою — це цілеспрямована діяльність

щодо створення соціально(прогностичних, організацій(

них, правових, кадрових, педагогічних, матеріально(

фінансових та інших умов, необхідних для оптимального

функціонування і розвитку галузі, реалізації її мети,

здійснення переходу в якісно новий стан.

Одним з перспективних напрямів у галузі освіти є

стратегічне управління, що стало основою стабільного

розвитку і забезпечення стійкості освітньої системи в роз(

винених країнах протягом більш ніж двох десятиліть [11].

Стратегічне управління в освіті — це комплекс рішень

та дій щодо окреслення та реалізації пріоритетних на(

прямів розвитку навчального закладу чи освітньої систе(

ми загалом.

Сучасне стратегічне мислення передбачає оволодіння

багатьма новими методами та інструментами управлінсь(

кої діяльності, що об'єктивно вимагає від управлінців у
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сфері освіти часу та сумлінної роботи, а від академічної

спільноти — підготовки відповідної навчальної літерату(

ри [5].

Стратегія управління системою освіти — це довго(

терміновий, якісно вибраний напрям розвитку, який інтег(

рує місію, цілі, норми та дії в єдине ціле; визначає ресур(

сне забезпечення системи освіти з урахуванням її

внутрішніх переваг і недоліків, очікуваних змін і пов'яза(

них із ними зовнішніх дій. Ініціюють зміни в системі носії

змін.

Проектування стратегії управління системою освіти

починається з визначення довгострокових орієнтирів ос(

вітньої діяльності (тобто філософії освіти), основних

принципів побудови організаційної культури і їхнього пуб(

лічного проголошення для роз'яснення призначення

(місії).

Стратегічне управління системою освіти — теоретич(

на діяльність вищих керівних кадрів освіти, центральних

органів управління освітою, що спрямована на вироблен(

ня стратегії розвитку освітянської галузі, окремих її підси(

стем.

Стратегічне управління системою освіти розгля(

дається як динамічна сукупність п'яти управлінських

процесів: аналіз середовища, визначення цілей, вибір

стратегії, виконання стратегії, оцінка і контроль вико(

нання [14].

Національна стратегія визначає основні напрями і

шляхи реалізації ідей та положень Національної доктри(

ни розвитку освіти, здійснення реформування освіти уп(

родовж найближчих 10 років у нових соціально(економ(

ічних умовах [15].

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ

столітті — є державним документом, який визначає стра(

тегію й основні напрями її розвитку у ХХІ ст.

Згідно з Національною доктриною — пріоритетами

державної політики в галузі освіти є особистісна орієн(

тація освіти, удосконалення системи неперервної освіти

впродовж життя, створення ринку освітніх послуг, інтег(

рація української освіти в європейській та світовий

простір та ін.

Головні тезиси, що містяться в На(

ціональній доктрині:

— освіта спрямована на втілення

в життя української національної ідеї;

— єдність освіти й науки є про(

відним принципом державної освітньої

політики;

— нова система управління сфе(

рою освіти утверджується як держав(

но(громадська.

Модернізація управління галуззю

передбачає — впровадження нової

етики управління — партнерської,

відмова від декларативного спілкуван(

ня та дріб'язкової опіки, зміну форм й

методів контролю, націленість на до(

поміжний, випереджувальний конт(

роль, удосконалення процедури ліцен(

зування, атестації та акредитації зак(

ладів освіти та ін. [16].

Варто зазначити, що у вересні 2011

року була підготовлена й опублікова(

на Комунікація Єврокомісії щодо ста(

ну системи освіти в Євросоюзі, що пе(

редбачає якісну модернізацію цієї

сфери, шляхом впровадження іннова(

ційних підходів, збільшення інвестицій у галузь освіти, у

т.ч. професійно(технічної освіти, з метою формування

кваліфікованого ринку праці, створення робочих місць,

підвищення рівня зайнятості серед молоді за рахунок

нової програми ЄС "Еразмус+". Україна, сповідуючи ана(

логічні цілі, приєдналася у 2014 році до програми ЄС

"Еразмус +" в якості країни(партнера.

Відповідно до Національної доктрини — пріоритетом

розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних

технологій [16].

Для успішної реалізації стратегії управління сис(

темою освіти в Україні потрібно використовувати ос(

новний освітній ресурс — інтелект в комплексі з

інформаційними технологіями, інноваціями та інвести(

ціями, що є — "рушійними силами розвитку держави".

Схематично так звану модель''4(ох і" можна зобрази(

ти так (див. рис. 1).

Враховуючи і використовуючи інтелект нації та су(

часні передові технології Україна зможе створювати

інноваційні продукти, що в свою чергу дозволить залу(

чити значні інвестиції в економіку країни. З належними

інвестиціями в освіту Україна може стати лідером у

сфері більш складних і високопрофесійних послуг, се(

ред яких наука про дані, штучний інтелект, віртуальна

реальність.

Освіта в Україні повинна стати конкурентоспромож(

ною в європейському і світовому освітньому просторі,

людина — захищеною, мобільною на ринку праці і в кон(

тексті особистісного духовно(світоглядного вибору.

Зростаючий освітній потенціал суспільства забез(

печить упровадження нових і новітніх інформаційних тех(

нологій, що дасть змогу протягом наступних 10—15

років скоротити відставання в темпах розвитку, а з ча(

сом — істотно наблизитися до рівня і способу організації

життєдіяльності розвинутих країн світу.

Враховуючи вище викладене можна констатувати, що

освіта є рушійною силою, котра дасть поштовх до якіс(

них змін в країні, а вміння правильно планувати та управ(

ляти до зміцнення міжнародного авторитету й іміджу

нашої держави в світі.

Рис. 1. Модель ''4=ох і"
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ВИСНОВОК
Отже, стратегія — це генеральна програма дій та роз(

поділу пріоритетів і ресурсів галузі для досягнення за(

гальних довгострокових цілей. Відтак стратегічне управ(

ління — це реалізація концепції, в якій поєднуються цільо(

вий та інтегральний підходи до діяльності, що дає мож(

ливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з

наявними можливостями організації та приводити їх у

відповідність, шляхом розробки й реалізації системи

стратегій.

Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добро(

буту людей, забезпечення національних інтересів,

зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держа(

ви на міжнародному полі.

Створення системи освіти нового покоління, дасть

змогу запустити випереджувальний розвиток людини, її

інтелекту та потенціалу.

Підвищення якості вітчизняної освіти, її інноваційний

розвиток відповідно до світових стандартів, сприятиме

істотному зростанню інтелектуального, культурного, ду(

ховно(морального потенціалу суспільства та особистості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах побудови розвинутого громадянського

суспільства в Україні виникає необхідність вдосконален(

ня публічного управління в усіх сферах нашого життя.

Неефективність існуючої системи впровадження,

відсутність якісного реєстру боржників, цивільні позо(

ви іноді заборонено виконувати щодо державних уста(

нов або державних підприємств за рахунок законодав(
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У статті обгрунтовано особливості функціонування виконавчої служби в Україні з огляду на
здійснення судово�правової реформи. Метою сучасного реформування державної виконавчої
служби є пошук інноваційних форм та методів управління системою виконання судових та інших
рішень, удосконалення організаційно�правових засад її функціонування та більшої ефектив�
ності в практичній діяльності з примусового виконання рішень. Особливу увагу приділено роз�
витку інституту приватних виконавців, діяльність яких можлива завдяки поступовому створен�
ню системи самоврядування, механізму допуску до професії; впровадженню системи контро�
лю за діяльністю приватних виконавців та позбавлення дозволу на здійснення ними професій�
ної діяльності при порушенні законодавства.

The article substantiates the peculiarities of the functioning of the executive service in Ukraine in
view of the implementation of judicial and legal reform. The purpose of the current reform of the
state executive service is to find innovative forms and methods for managing the system of execution
of judicial and other decisions, improving the organizational and legal principles of its functioning
and greater efficiency in the practice of compulsory execution of decisions. Particular attention is
paid to the development of the institution of private performers, whose activities are possible due to
the gradual establishment of a system of self�government, the mechanism of admission to the
profession; the introduction of a system of control over the activities of private performers and the
permission to exercise their professional activities in violation of the law.
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чо встановлених мораторіїв, неналежне та несвоєчасне

виконання рішень суду та інших органів було однією з

причин падіння авторитету судової влади. Можна пере(

рахувати ще і інші сучасні проблеми Державної вико(

навчої служби України. Однієї із причин стану справ у

цій системі є також і те, що законодавство про виконав(

че провадження приймалося ще в радянські часи і в рам(

ках іншої соціально(економічної моделі держави. Од(
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нією з причин такого стану у виконавчому провадженні

можна визнати також недостатню увагу саме науковців

до проблем реформування виконавчої служби. Отже,

актуальність дослідницької теми не викликає ніяких

сумнівів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ

Треба відзначити значний вплив на дослідження

проблем виконавчого провадження праць науковців,

переважно юристів, як(от: О. Андрійко, О. Бандурка,

А. Васильєв, І. Голосніченко, Є. Гришко, Є. Додін, Р. Ка(

люжний, П. Макушев, О. Петришин, В. Селезньов, А. Се(

ліванов, В. Стефанюк, Ю. Шемшученко, С. Щербак

та ін.

У тій чи інший мірі проблема реформування публіч(

ного управління, реформування виконавчої служби,

органів виконавчої влади, удосконалення механізмів

нормативно(правового забезпечення публічної влади

досліджувалося в працях В. Авер'янова, В. Борденю(

ка, В.В. Голубь, С. Дубенко, В. Козакова, В. Мельни(

ченко, В. Ребкало, В. Шаповала та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні та аналізі пріо(

ритетних напрямів підвищення ефективності виконав(

чої служби України в умовах трансформаційних змін

та наданні практичних рекомендацій щодо її рефор(

мування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Єдність державної влади як функція публічного управ(

ління має бути забезпечена єдністю її трьох структур(

них вимірів: правового, політичного і організаційного.

Актуалізація найбільш ефективних показників кожної

сфери публічного управління може слугувати парамет(

ром адекватності національної моделі публічного управ(

ління сучасної вітчизняної ситуації. Незалежно від пол(

ітичного, правового або адміністративного змісту трьох

різних сфер діяльностей держави, вони існують у формі

організованої колективної роботи (операційної діяль(

ності) — публічного управління і адміністрування.

Успішність адміністрування залежить головним чином

від успіху у вирішенні агентської проблеми, що виникає

щораз, коли агент (у цьому випадку — держава) покли(

каний діяти щонайкраще в інтересах принципала (у цьо(

му випадку народу). У діяльності держави органи дер(

жавної влади й місцевого самоврядування (і їхніх служ(

бовців) має сенс розглядати саме як агентів громадян і

об'єднань громадян, а також один одного. В цьому

аспекті по іншому розуміється і роль виконавчої служ(

би та діяльності осіб, які здійснюють примусове вико(

нання судових рішень і рішень інших органів у забезпе(

чення належної реалізації завершальної стадії судово(

го розгляду — примусового виконання рішень, які по(

винні бути спрямовані на забезпечення захисту прав,

свобод і законних інтересів особи.

Ефективність діяльності державної виконавчої

служби нині викликає ряд нарікань, причиною яких є

низька результативність роботи по виконанню рішень.

Закон України "Про виконавче провадження" від

21.04.1999 року [1], який через постійні зміни та по(

правки проявив себе, як неефективний, не є виключен(

ням.

За останній час Міністерством юстиції України відпо(

відно до ст. 93 Конституції України були розроблені два

Закони: "Про органи та осіб, які здійснюють примусове

виконання судових рішень і рішень інших органів" від

02.06.2016 №1403(VІІІ [2] та "Про виконавче проваджен(

ня" від 02.06.2016 №1404(VІІІ [3], які вводять в дію онов(

ленні процедури виконавчого провадження та запровад(

жують низку вдосконалень. Для забезпечення ефектив(

ності виконавчого провадження, своєчасного та повно(

го виконання рішень цими Законами:

— визначено новітні принципи виконавчого провад(

ження, що спрямовані, перш за все, на забезпечення за(

хисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та

юридичних осіб;

— розширено перелік рішень, що підлягають при(

мусовому виконанню;

— передбачено формування відкритого Єдиного

реєстру боржників;

— запроваджено автоматизацію процедур виконан(

ня рішень шляхом електронної реєстрації документів,

повного фіксування процесуальних рішень та виконав(

чих дій в автоматизованій системі;

— оптимізовано строки проведення виконавчих дій;

— передбачено посилення відповідальності борж(

ника у виконавчому провадженні, істотне підвищення

розмірів штрафів, що накладаються виконавцем.

Як бачимо, впровадження цих Законів дає певний

поштовх для підвищення ефективності виконавчої служ(

би, запроваджуючи, можна сказати, інноваційні напря(

ми в удосконаленні виконавчого провадження в Україні.

Не секрет, що сучасний стан виконавчої служби не

відповідає вимогам часу. Основні проблеми, які мають

бути вирішені у цій сфері: по(перше, невиконання судо(

вих рішень є найбільш поширеною причиною скарг про(

ти України до Європейського суду з прав людини

(ЄСПЛ); по(друге, недостатньо розвинута система уп(

равління ефективністю діяльності державних вико(

навців; по(третє, ряд реформ (в тому числі в галузі по(

даткового адміністрування, іпотечного викупу і бороть(

би з корупцією) наразі ще не завершені, що призводить

до збільшення обсягу та складності навантаження на

судову систему, що, в свою чергу, збільшує тиск на орга(

ни державної виконавчої служби; по(четверте, недо(

статній рівень професіоналізму держаних виконавців.

Організаційними показниками якості виконавчої служ(

би виступає професіоналізм, який має іманентно місти(

ти такі ціннісні ознаки як компетентність, інноваційність,

толерантність, та прозорість; і, нарешті, по(п'яте, недо(

статня відповідальність державних виконавців як обо(

в'язок кожного адміністративного органу публічно

відповідати за свої дії, а також результатів діяльності

останніх умовам і завданням, які постали перед країною

і суспільством. Підвищення рівня правової відповідаль(

ності потребує створення ефективної системи запиту з

влади за її діяльність. У правових державах розроб(

ляється комплекс політико(юридичних документів, в

яких визначаються параметри відповідальності суб'єктів

державно(управлінської та виконавчої діяльності. Роз(

робка відповідних механізмів відповідальності виконав(
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чої служби потребує персоніфікації відповідальності,

підвищення правової свідомості посадових осіб, широ(

кого застосування принципів відкритості і прозорості в

своєї діяльності.

Тому основними базовими принципами реформу(

вання виконавчої служби повинні стати:   верховенство

права як основа прав та свобод людини і громадянина,

справедливості та гуманізму в публічній діяльності;   за(

конність як правова основа виконавчих дій відповідно

до повноважень та у порядку, визначеному законом;

відкритість та прозорість як доступність для громадян

інформації про діяльність виконавчої служби; процедур(

на справедливість, яка гарантує зважене та неуперед(

жене застосування права, поваги до людини, захисту її

честі та гідності; підконтрольність як обов'язковий

внутрішній та зовнішній, у тому числі судовий та грома(

дянський контроль за діяльністю виконавчої служби;

відповідальність як обов'язок кожного виконавця пуб(

лічно відповідати за свої дії та прийняті рішення перед

особою та суспільством [4, с. 14].

Одним із ключових напрямів реформування вико(

навчої служби є запровадження інституту приватних

виконавців. Законодавець встановлює чіткі умови

здійснення приватним виконавцем своєї діяльності, а

саме: визначено віковий ценз приватного виправа

після отримання диплома магістра не менше 2(х років;

складання кваліфікаційного іспиту, до якого, в свою

чергу, майбутній спеціаліст зобов'язаний пройти на(

вчання та стажування; заборона приватного виконав(

ця займатися іншою комерційною діяльністю (крім

викладацької, наукової і творчої діяльності, медич(

ної практики тощо); створюється Єдиний реєстр при(

ватних виконавців; приватний виконавець зобов'яза(

ний до початку здійснення своєї діяльності застраху(

вати цивільно(правову відповідальність перед треті(

ми особами; до початку здійснення діяльності приват(

ний виконавець зобов'язаний організувати офіс для

належного здійснення своє професійної діяльності;

приватний виконавець має право мати помічників, які

працюють на підставі трудового договору (контрак(

ту), укладеного з приватним виконавцем; приватний

виконавець зобов'язаний постійно підвищувати ква(

ліфікацію та кожні п'ять років з дня отримання свідоц(

тва про право на здійснення діяльності приватного

виконавця складати іспит шляхом автоматизованого

анонімного тестування [2—3].

Приватний виконавець буде самостійною, незалеж(

ною персоною, передбачено створення асоціації при(

ватних виконавців. Створення самоврядної організації

дозволить зробити процес управління професією більш

демократичним та забезпечить повний функціонал щодо

її розвитку в руках самих приватних виконавців. Важли(

вим моментом діяльності приватних виконавців стане

розробка системи моніторингу та контролю за їх діяль(

ністю створення балансу репресивних та стимулюючих

заходів впливу; акцент на нарощуванні потенціалу та

запобіганні проблем.

Загалом запровадження інституту приватних вико(

навців може стати дуже важливою реформою, оскіль(

ки, за різними оцінками, в Україні не виконується від

80% до 98% судових рішень. Конкуренція мала би

зменшити корупцію у цій сфері і підвищити ефективність

виконання судових рішень. Але важливо, щоб держава

штучно не стримувала розвиток інституту приватних

виконавців [6, с. 288].

Тепер стягувач матиме право вибору: чи звертатися

до державної виконавчої служби чи до приватного ви(

конавця. В умовах конкуренції якість виконання має

зрости, а умови для корупції — зменшитися. Звісно, не

варто сподіватися, що кількість приватних виконавців у

найближчому майбутньому буде достатньою, щоб ство(

рити належну конкуренцію державній виконавчій

службі. Але з часом частка державної виконавчої служ(

би у цій сфері має стати значно меншою або й взагалі

зникнути [7, c. 26].

У деяких країнах, де діють приватні виконавці, в

перехідний період 3—5 років, їхня сфера компетенції

не поширювалась на випадки, коли у справі відповіда(

чем була держава, а також на майнові справи. Особ(

ливо важливо провести чітко сплановану роз'ясню(

вальну роботу серед громадськості. І саме Мін'юст має

взяти на себе цю функцію. Адже громадськість, бізнес,

чиновники мають розуміти, що слово "приватний ви(

конавець" не означає бізнесмен. Він також на службі

держави, яка делегувала йому певні повноваження. В

європейських країнах навіть не має назви "приватний

виконавець", бо вона вводить в оману, є термін "су(

дові пристави" або "присяжні виконавці". Це особи,

котрі прийняли присягу і призначені на публічно(пра(

вову посаду. Їх контролює Мін'юст, а дії чітко підпо(

рядковані закону або інструкціям, а за свою працю

виконавець отримує плату не за домовленістю, а згідно

з тарифом.

Взагалі реформування виконавчої служби складний

і довгостроковий процес, пов'язанний із реформуван(

ням всієї судової системи, органів юстиції. Наскільки ці

реформи будуть проходити успішно, залежить дотри(

мання ціннісних орієнтирів у реформуванні виконавчої

служби. Серед них такі підходи: дотримання принципу

відповідальності та підвищення правосвідомості як гро(

мадян та державних та приватних виконавців (правовий

підхід); забезпечення взаємодії держави і громадськості

в цілому, державного апарату та місцевої влади (по(

літичний підхід); досягнення професіоналізму та прозо(

рості у виконавчих провадженнях при збереженні таких

ціннісних ознак як моральність і толерантність (менед(

жеристський підхід).

Треба визнати, що спільна робота громадян і влади

важлива в сфері вироблення нових законів, але не дуже

гарна в організації відомчого діловодства й рішеннях

про накладання штрафів чи продажі арештованого май(

на. Верховенство права дуже важливе в контрольно(

наглядовій діяльності, але не має безпосереднього

відношення до виконавчого провадження. Консенсус у

справах про правопорушення є бажаним результатом,

що говорить про гарне виконання відповідною службою

функції правопереконання, але не повинен визначати

результат справи.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тому основними напрямами реформування виконав(

чої служби в Україні повинно стати створення доступ(

ної, економічно ефективної та дієвої системи контро(
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лю за дотриманням інтересів кредиторів, з належним

урахуванням прийнятих прав боржників. Це стане на(

ріжним каменем у формуванні по суті нової, інновацій(

ної системи виконавчого провадження, яке кардиналь(

но змінить стан справ у цій, важливі сфері публічного

управління в країні.

Такими напрямами стануть:

— впровадження приватних виконавців, створення

відповідного органу самоврядування, а також ефектив(

них механізмів нагляду з боку Мін'юсту;

— формування прозорих стимулів та публічності

всієї системи управління ефективністю виконавчої

служби. Головна проблема відсутність належної мо(

тивації у співробітників, висока забюрократизо(

ваність, побутова корупція на місцях, неефективна

організаційна структура головних управлінь юстиції,

а також надлишкова кількість управлінського апара(

ту. Суттєвим стимулом мотивації державних вико(

навців щодо саме фактичного виконання рішень є

винагорода державного виконавця, яка встановлена

на рівні 2 % від стягнутої суми, але не більше 200

розмірів прожиткового мінімуму. Проте безумовно

окремої уваги потребує питання встановлення гідно(

го рівня саме заробітної плати державних виконавців,

як основного джерела доходів, та збільшення розмі(

ру посадового окладу не менше ніж до рівня мінімаль(

ної заробітної плати;

— створення інтегрованих інформаційних систем на

стадії виконання судових рішень та стягнення заборго(

ваності, в тому числі модулів веб(управління по забез(

печенню ведення електронної справи і автоматизованої

системи рестрикції грошових коштів. Єдина точка збо(

ру заборгованості в державі, дозволить автоматизова(

не заморожування всіх банківських рахунків у реаль(

ному часі, координація та обмін інформацією між вико(

навцями, банками, податковими органів та іншими за(

цікавленими сторонами. Такою важливою організацій(

ною структурою стала, створена в 2015 році система

електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ), яка

має сприяти реалізації державної політики у сфері

організації примусового виконання рішень судів та

інших органів або посадових осіб. Стратегічним векто(

ром діяльності. На цій базі започаткована діяльність

державного підприємства (ДП "СЕТАМ"), головною

стратегію якої є поступове наближення галузі до прак(

тики цивілізованого та прозорого ринкового процесу

[5];

— підвищення поінформованості та рівня комун(

ікації з суспільством, професійної спільноти та широ(

кої громадськості щодо реформи виконавчої служ(

би;

— підвищення престижу професії, залучення та ви(

ховання більш якісних кадрів. Організаційними показ(

никами якості виконавчої служби в Україні виступає

професіоналізм, який має іманентно містити такі ціннісні

ознаки як компетентність, інноваційність, толерантність,

та прозорість;

Перспективами подальших досліджень має стати

системний аналіз методів роботи оновленої виконавчої

служби, вивчення європейського досвіду, подальше

удосконалення інноваційних форм управлінської діяль(

ності виконавчої служби в Україні.
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тами, зокрема, вимоги передбачені Угодою про асоці(

ацію з Європейським Союзом. Одним із таких зобов'(

язань є забезпечення належної якості взаємодії гро(

мадськості та органів державної влади у виробленні

державної політики. Так, Президентом України було

затверджено Стратегію розвитку громадянського сус(
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пільства та Національну стратегію у сфері прав люди(

ни. Наразі організації громадянського суспільства ви(

користовують інструменти моніторингу та контролю за

виконанням органами державної влади взятих на себе

зобов'язань.

У сучасному світі організації громадянського су(

спільства відіграють важливу роль, що полягає у безпо(

середній активній участі в управлінні державними спра(

вами, здійсненні місцевого самоврядування, забезпе(

ченні прав людини.

Відповідно до соціологічних досліджень, рівень

довіри громадян є вищим саме до громадського сек(

тору, в порівнянні з державними інституціями. Згідно

з опитуванням, серед респондентів 71,3 % довіряє

волонтерам та 49,2 % громадським організаціям, не

довіряють, відповідно 19,4 % та 34,4 %, решта не

відповіли. Рівень довіри до місцевої влади становить

42,6 % проти 50,1 % недовіри Низькими є показни(

ки довіри щодо центральних (вищих) органів дер(

жавної влади: Верховної Ради України (8,5%), Ка(

бінету Міністрів України (9,6%), відповідно, високи(

ми є показники недовіри до них — 87,6 % та 86,2

%. Критично низьким є рівень довіри до прокурату(

ри (6,4 %) та судів (4,7 %) та майже абсолютної не(

довіри до них — 85,5 % та 89,3 %, відповідно [7, c.

25—26].

Одним із ключових аспектів визначення та подолан(

ня законодавчих прогалин та проблем правозастосуван(

ня, підтримки інституційних реформ, забезпечення та

захист прав людини є гарантування повноцінної кому(

нікації та взаємодії органів державної влади з органі(

заціями громадянського суспільства, постійного та які(

сного процесу публічних консультацій та громадського

контролю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

До проблематики участі громадськості у формуванні

та реалізації державної політики зверталися, зокрема,

О.М. Балакірєва, Т.В. Бєльська, О. Вінніков, В.А. Де(

рець, В.О. Купрій, Л. Паливода, В.М. Яблонський.

Ці дослідники розглядають здебільшого стан роз(

витку громадянського суспільства, проблеми взаємодії

між організаціями громадянського суспільства та орга(

нами державної влади.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є охарактеризувати основні пробле(

ми, які виникають у взаємодії організацій громадянсь(

кого суспільства та органів державної влади, запро(

понувати науково(теоретичне удосконалення держав(

них засобів та законодавчого врегулювання такої взає(

модії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до Національної стратегії у сфері

прав людини, одним із її напрямів є забезпечення

права громадян на участь в управлінні державними

справами. Ключовою із проблем, що потребують ви(

рішення, є вдосконалення механізмів реалізації без(

посередньої демократії, а також механізмів взає(

модії між громадянським суспільством та органами

державної влади, органами місцевого самоврядуван(

ня в процесі прийняття рішень, у тому числі щодо

вирішення питань місцевого значення. Очікуваними

результатами реалізації цього стратегічного напря(

му, зокрема, мають стати: забезпечення свободи во(

левиявлення громадян, прозорість формування

органів державної влади, органів місцевого самовря(

дування через вибори; створення умов для запровад(

ження електронної демократії; забезпечення відкри(

тості та прозорості діяльності органів державної

влади та органів місцевого самоврядування, зокре(

ма через доступ до публічної інформації; вироблен(

ня ефективного механізму взаємодії громадськості

з органами державної влади та органами місцевого

самоврядування [4].

З метою реалізації механізмів демократії участі, в

Україні створено цілу низку ефективних інструментів,

як(от:

— доступ до публічної інформації;

— консультації з громадськістю;

— громадські експертизи;

— громадські ради, утворені при органах виконав(

чої влади;

— громадські слухання;

— громадські обговорення.

Про тенденції щодо забезпечення та поліпшен(

ня в цілому умов участі громадян у формуванні та

реалізації державної політики можна визначити ана(

лізувавши виконання заходів Ініціативи Партнерства

"Відкритий уряд". Зокрема у 2015 р. було внесено

зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 5

листопада 2008 р. № 976 "Про затвердження Поряд(

ку сприяння проведенню громадської експертизи

діяльності органів виконавчої влади" і від 3 листо(

пада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі гро(

мадськості у формуванні та реалізації державної

політики" [6]. Ухвалення нововведень, що дозволи(

ли прибрати недоліки забезпечення участі громадсь(

кості у формуванні та реалізації державної політики

та вдосконалення процедури консультацій з гро(

мадськістю.

Відбулися значні зміни: конкретизовано перелік

питань, щодо яких мають проводитися консультації в

обов'язковому порядку; уточнено форми проведення

публічних обговорень; визначено електронні форми

висвітлення інформації та оприлюднення звітів про про(

ведення громадського обговорення та електронних кон(

сультацій. Покращено порядок формування кількісно(

го складу громадських рад та їх функціонування, перед(

бачено припинення діяльності у разі невиконання відпо(

відних вимог та ін.

Згідно з "Global Right to Information Rating", Украї(

на входить у число найбільш успішних країн світу за по(

казником досконалості законодавства у сфері доступу

до інформації (108 балів із 150 можливих та посідає

23 позицію) [9].

Правозахисники у альтернативній доповіді до Уні(

версального періодичного огляду зазначають, що не(

зважаючи на покращення законодавства щодо дос(
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тупу до інформації, його реалізація залишається про(

блематичною. Державні службовці, навіть вищого

рівня, часто не володіють достатніми знаннями та

навичками роботи з інформаційними запитами, в ре(

зультаті чого громадяни отримують необгрунтовані

відмови в наданні інформації. Наприклад, досить по(

ширеними є випадки обмеження доступу до інфор(

мації про активи державних службовців, виділення

земельних ділянок та розпорядження публічними

фінансами. Попри пряму вказівку Закону "Про дос(

туп до публічної інформації" (стаття 6) на необхідність

застосування так званого "трискладового тесту" при

обмеженні доступу до інформації, службовці часто

ігнорують цей обов'язок і більшість відмов є невмо(

тивованими. Щонайменше дев'ять справ громадян

проти України щодо порушення права на доступ до

інформації нині перебувають на розгляді Європейсь(

кого суду з прав людини [8, с. 58].

Наразі обговорюється питання створення неза(

лежної установи, що здійснюватиме контроль за дот(

риманням законодавства щодо доступу до інфор(

мації — інституту незалежного інформаційного ко(

місара.

У 2015 році внесенням змін до законодавства Ук(

раїни було введено нові форми електронної демократії

та участі громадян в управлінні державними справами,

впроваджено особливу форму електронного звернен(

ня до Президента України, Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України та органів місцевого само(

врядування — електронну петицію.

Помітним є прогрес у забезпеченні прозорості

проведення державних закупівель та доступу до цих

даних.

Варто звернути увагу на низку позитивних тен(

денцій щодо взаємодії організацій громадянського

суспільства із органами державної влади, їх можли(

вості безпосередньої участі в спільних робочих групах,

консультативно(дорадчих органах тощо. Але в той же

час мають місце випадки дискредитації функціонуван(

ня громадських рад при центральних органах виконав(

чої влади.

Наразі існують можливості щодо широкої участі

громадськості у прийнятті державно(управлінських

рішень, але поінформованість, зацікавленість та го(

товність до ефективної співпраці подекуди виявляєть(

ся слабкою як на рівні органів державної влади, так і

організацій громадянського суспільства. Фор(

мальність для виконання приписів закону щодо розг(

ляду та врахування органами державної влади та

органами місцевого самоврядування пропозицій ство(

рює, насамперед, недосконалість чинного законодав(

ства.

Стратегію розвитку громадянського суспільства

визначено однією з проблем взаємодію органів держав(

ної влади, органів місцевого самоврядування з гро(

мадськістю, яка залишається малоефективною через

недостатню прозорість діяльності цих органів та забю(

рократизовані процедури такої взаємодії, низький

рівень взаємної довіри [3].

За даними експертного опитування серед причин

неефективності консультацій з громадськістю пере(

дусім є:

— небажання органів виконавчої влади враховува(

ти пропозиції;

— низька якість пропозицій;

— відсутність належного інформування про прове(

дення консультацій;

— корупція, яка заважає прозорості ухвалення

рішень тощо [2, с. 11].

Відсутність зацікавленості та низький рівень довіри

у громадськості щодо можливостей та результатів пуб(

лічних консультацій пояснюється також тим, що при

остаточному прийнятті рішень переважно не врахову(

ються пропозиції учасників.

Можна виділити такі основні проблеми:

— немає обов'язкового характеру врахування та

реалізації рекомендацій, поданих громадськістю;

— звіти органів державної влади за результата(

ми проведення консультацій з громадськістю не

містять детальної інформації щодо пропозицій, нада(

них громадськістю, а також результатів їх врахуван(

ня;

— органи державної влади не завжди оприлюд(

нюють звіти за результатами проведених консуль(

тацій;

— часто низький професійний рівень пропо(

зицій, поданих організацій громадянського суспіль(

ства.

Інші дослідники називають такі поширені помилки у

проведенні консультацій з громадськістю:

— позиціонування як консультацій з громадськістю

будь(яких заходів із залученням громадських органі(

зацій. Це дискредитує консультації як інструмент участі

громадськості в управлінні державними справами та

підриває довіру організованої громадськості до органів

влади;

— проведення формальних консультацій з гро(

мадськістю. Це відбувається у випадку некоректного

обрання форми консультацій, неналежного поширен(

ня інформаційного повідомлення щодо проведення

консультацій або виключення з процесу обговорення

груп, на які безпосередньо впливає обговорюване

рішення;

— вибіркове виконання Порядку проведення кон(

сультацій. Наприклад, наявність оголошення про про(

ведення консультацій, але відсутність звіту за їх резуль(

татами, або наявність звіту без зазначення у ньому ре(

зультатів розгляду (врахування чи неврахування пропо(

зицій). Будь(яке порушення законодавства державни(

ми службовцями, навіть дрібне, підриває довіру грома(

дян до органів влади;

— невиконання Порядку проведення консультацій

[1; с. 120].

З одного боку, відбувається розширення спектру

інструментарію впливу громадянського суспільства на

формування та реалізацію державної політики та вно(

сяться зміни у відповідні нормативно(правові акти. З

іншого боку, як і в попередні роки, залишається відкри(

тим питання ефективності нових інституційних та

процедурних можливостей суб'єктів громадянського

суспільства для здійснення контролю за органами вла(

ди.

Не вирішеними, зокрема, залишаються питання за(

конодавчого врегулювання права громадян на мирні
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зібрання, порядку їх організації та проведення, дії пра(

воохоронних органів для забезпечення та охорони про(

ведення мирних зібрань.

Серед проблем, що стосуються інституційної спро(

можності органів виконавчої влади, називають:

— неналежне виконання органами виконавчої вла(

ди чинних норм з питань взаємодії з організаціями гро(

мадянського суспільства. Залишається вкрай низьким

рівень проведення консультацій із суспільно важливих

проблем, відсутній глибокий їх аналіз, часто формаль(

ним є вибір каналів консультацій і поширення відповід(

ної інформації;

— відсутність єдиного підходу контролю та ко(

ординації під час реалізації органами виконавчої вла(

ди політики сприяння розвитку громадянського сус(

пільства та налагодження взаємодії з його інститута(

ми;

— відсутність відповідних стандартів взаємодії

органів з організаціями громадянського суспільства, які

б грунтувалися на загальному визнанні корисності такої

взаємодії, позитивних традиціях;

— неналежне кадрове та матеріально(технічне за(

безпечення підрозділів органів виконавчої влади, відпо(

відальних за взаємодію з громадськістю, плинність

кадрів, низький рівень наукової та методичної підтрим(

ки [1, с. 120].

На думку В.А. Дерець до переваг консультацій з гро(

мадськістю належить те, що вони:

— дозволяють без додаткових витрат залучати гро(

мадських експертів до вирішення конкретної проблеми

чи розробки рішення;

— підвищують рівень довіри населення до органів

влади та готовність до належного виконання публічно(

правових рішень;

— підвищують якість публічно(правових рішень з

огляду на врахування потреб громадськості;

— дають змогу виявляти та усувати негативні на(

слідки публічно(правових рішень ще на стадії їх розроб(

ки через залучення до обговорення заінтересованих

осіб;

— поділяють відповідальність за прийняті рішен(

ня та їх наслідки між органами влади і громадськістю

(яка брала або не брала участі в консультаціях) [1, с.

120].

Значним кроком до вдосконалення механізмів

взаємодії організацій громадянського суспільства

та органів державної влади є розробка та внесен(

ня на розгляд до Верховної Ради України законо(

проекту "Про публічні консультації", в якому заз(

начено, що публічні консультації проводяться у

формі:

1) електронних консультацій шляхом оприлюднен(

ня консультаційного документа, проекту акта на офі(

ційному веб(сайті суб'єкта владних повноважень для

отримання пропозицій і зауважень;

2) публічного обговорення шляхом проведення пуб(

лічних заходів (засідань за круглим столом, слухань,

конференцій, фокус(груп, зустрічей, інтернет(, відео(

конференцій тощо) [5].

На відміну від Постанови КМУ Про забезпечення

участі громадськості у формуванні та реалізації дер(

жавної політики законопроект не містить такого важ(

ливого положення як можливість інститутів грома(

дянського суспільства ініціювати проведення консуль(

тацій з громадськістю з питань, не включених до оріє(

нтовного плану, шляхом подання відповідних пропо(

зицій громадській раді або безпосередньо органу ви(

конавчої влади [6].

Позитивним нововведенням відповідно до цього

законопроекту є запровадження відповідальності за

порушення порядку проведення публічних консультацій,

зокрема:

1. Розгляд проектів актів, щодо яких не проведено

публічних консультацій, відкладається до проведення

таких консультацій, крім випадків, установлених цим

Законом.

2. Порушення процедури проведення публічних кон(

сультацій, визначеної цим Законом, може бути підста(

вою для перегляду прийнятого акта та у разі необхід(

ності внесення змін до нього [5].

Але в той же час залишається питання реального

врахування пропозицій організацій громадянського су(

спільства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Можливості взаємодії органів державної влади та

організацій громадянського суспільства використову(

ються лише частково використовується обома сторона(

ми.

На нашу думку, з метою нейтралізації негативних

тенденцій доцільно втілювати заходи, передбачені Стра(

тегією сприяння розвитку громадянського суспільства

та Національною стратегією у сфері прав людини. При

цьому пропонується:

— посилити інформаційну кампанію щодо реалізації

цих Стратегій;

— сприяти повноцінній участі експертних та органі(

зацій громадянського суспільства у процесі формуван(

ня державної політики у сфері прав людини, розробки

необхідних для забезпечення прав людини норматив(

но(правових актів;

— прийняти закон про публічні консультації;

— нормативно урегулювати право та порядок реа(

лізації права громадян на мирні зібрання;

— внести доповнення до нормативно(правових

актів з метою забезпечення дійсного врахування про(

позицій експертів та представників організацій гро(

мадянського суспільства шляхом оприлюднення по(

вного звіту про проведення публічних консультацій,

а також за необхідності при поданні на розгляд засі(

дання Уряду також надавати порівняльну таблицю із

наданими та врахованими пропозиціями громадсь(

кості.

Подальших досліджень потребує експертне дослі(

дження реальних урахувань пропозицій громадськості

при формуванні державної політики у сфері прав лю(

дини та вплив законодавчих нововведень.
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