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Торгівля є однією з провідних галузей економічної

діяльності сучасної України, найрозвиненішою формою

підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, од-
ним із видів статутної діяльності, якою не була б торгівля

товарами.

УДК 330.4:339.1

Ю. М. Барський,
д. е. н., професор, професор кафедри прикладної статистики та економіки праці,
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Yu. Barskyi,
Ph.D., Professor, Department of Applied Statistics and Labour Economics, Lutsk National Technical University, Lutsk

THE STATISTICAL ANALYSIS OF TRADE RELATIONS OF REGIONS OF UKRAINE
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економіко�статистичного аналізу розвитку сфери торгівлі. Проведено аналіз основних тен�
денцій розвитку сфери торгівлі в Україні. Досліджено, що розвиток оптової торгівлі необхідний
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метою одержання прибутку; державними установами, що здійснюють закупки з метою забез�
печення виконання своїх функцій.
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Торговельна діяльність як одна з найважливіших скла-

дових економіки України, від якої залежить якість життя

людини, розвиток економіки та її конкурентоспромож-

ність, сьогодні проходить динамічний трансформаційний
етап посткризового розвитку. Торгівля є однією з про-

відних галузей економічної діяльності сучасної України,

найрозвиненішою формою підприємництва. Сьогодні

важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяль-

ності якого не була б торгівля товарами.
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Тому актуальність дослідження зумовлена вагомістю

статистичного аналізу торгівельних відносин у регіонах

України.

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

Вивченню питань торгівельних відносин та статисти-

ки торгівлі присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчиз-

няних вчених. Так, серед вчених значний внесок у дослід-

ження цього питання зробили такі вітчизняні науковці, як
Апопій В.В. [2], Головач А.В. [6], Головач Н.А. [6], Гутник

В. [3], Захожай В.Б. [6], Марченко О. [4], Міщук І.П. [2],

Распопова В.А. [5], Ходнарюк І.Л. [7], Цопа Є.В. [8], Шин-

деровська І.Ю. [8].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета роботи полягає в проведенні економіко-статис-

тичного аналізу сфери торгівлі та дослідженні тенденції,

що склалися в торгівельній галузі України на сучасному

етапі її розвитку.

Для досягнення поставленої мети були сформульо-
вані наступні завдання:

— охарактеризувати особливості розвитку сфери

торгівлі;

— розглянути методологічні аспекти економіко-ста-

тистичного аналізу розвитку сфери торгівлі;

— провести аналіз основних тенденцій розвитку сфе-

ри торгівлі в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Економічна сутність торгівлі полягає у здійсненні про-
цесу продажу товарів і послуг товаровиробниками іншим

підприємствам сфери виробництва, оптовим і роздрібним

торговельним підприємствам, комерційним посередникам

та державним установам, а також торговельними і посе-

редницькими підприємствами одне одним, виробничим та

суспільним колективним споживачам.

Торгівля — процес обміну товарами, послугами,

цінностями і грошима. У широкому значенні — вид

підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-про-

дажем товарів.

Торгівля — це будь-які операції, що здійснюються за

договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими ци-
вільно-правовими договорами, які передбачають переда-

чу прав власності на товари [5].

Торгівля — це галузь господарської діяльності націо-

нальної економіки. Вона представляє собою головну лан-

ку в системі споживчого ринку товарів та послуг і висту-

пає як складова частина народногосподарського комп-

лексу, основним організатором ринкових відносин [1].

Основні тенденції розвитку торгівлі на сучасному

етапі:

1) суттєво розширилися сфери діяльності торгівлі;

2) відбувається злиття сфер промислової та торго-

вельної діяльності;
3) відбувається розвиток торговельно-сервісних ком-

плексів;

4) розвиток організованих (спеціалізованих) міні-

ринків замість стихійних;

5) створення спеціалізованих підприємств, орієнтованих

на окремі контингенти споживачів залежно від їх доходів;

6) відбувається видозміна оптової торгівлі та збіль-

шується її частка в посередницьких операціях;

7) впровадження новітніх інноваційних, інвестиційних
та технологічних підходів у практику роботи оптових

підприємств.

На сучасному етапі розвитку держави передбачаєть-

ся функціонування торгівлі на основі наступних принципів

[3]:

— організаційно-господарська незалежність;

— відкритість (доступність торговельних послуг для

всіх категорій споживачів, пріоритетне врахування їх інте-

ресів, запобігання дискримінації покупців);

— цивілізованість (високий рівень торговельного об-

слуговування);

— самоокупність (повернення суб'єктами господарю-
вання витрат у процесі торговельної діяльності, запобі-

гання банкрутству і фінансової неплатоспроможності

підприємств);

— конкурентоспроможність суб'єктів господарюван-

ня;

— урегульованість (відповідне реагування торговель-

ної сфери на вплив координуючих і корегуючих зовнішніх

факторів через систему правових, науково-технічних,

інвестиційних, соціально-політичних та інших механізмів

державного регулювання);

— контрольованість — попередження і профілакти-

ка порушень та зловживань.
Найважливішими функціями торгівлі є:

— реалізація виробленої споживчої вартості (то-

варів). Виконання цієї функції створює економічну пере-

думову відтворення сукупного суспільного продукту,

з'єднуючи виробництво зі споживанням;

— доведення предметів споживання до споживачів.

Для забезпечення даної функції, торгівля організовує про-

сторове пересування товарів від виробників до спожи-

вачів, здійснюючи при цьому ряд операцій з продовжен-

ня процесу виробництва в сфері обігу (наприклад, транс-
портування, зберігання);

— підтримка балансу між пропозицією та попитом з
одночасним активним впливом на виробництво в частині

обсягу та асортименту продукції, що виготовляється;

— скорочення витрат торговельного підприємства

(витрат покупців на придбання товару) шляхом удос-

коналення технології продаж, інформаційних послуг та

ін.;

— розробка товару, ринкові дослідження, організа-

ція розподілу, визначення ціни, створення служб сервісу

та ін., тобто функції, що обумовлені концепцією марке-

тингу.

У сучасних умовах розрізняють наступні види торгівлі

як зовнішня, внутрішня [4].
Зовнішня торгівля — це торгівля однієї країни з інши-

ми країнами зарубіжжя товарами та послугами включно

із оплачуваним вивезенням (експорт) та ввезенням

(імпорт) їх.

Внутрішня торгівля — це діяльність з реалізації то-

варної продукції на внутрішньому ринку країни суб'єкта-

ми господарювання всіх форм власності.

Вона охоплює як товари виробничо-технічного при-

значення, так і особистого споживання. Внутрішня торгі-

вля включає оптову торгівлю та посередництво в торгівлі,

роздрібну торгівлю та торговельно-виробничу діяльність.

Серед цих трьох складових найбільша питома вага в за-
гальному обсязі товарообігу припадає на оптову торгів-

лю.

Торгівля як сфера національної економіки за своєю

формою і змістом належить до складних соціально-еко-

номічних систем і виконує життєво важливі завдання і

функції.
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Оптова торгівля — це форма економічних зв'язків між

підприємствами й організаціями, які здійснюються з ме-

тою доведення товарів від підприємства-виробника до
роздрібної торгівлі або підприємств-споживачів. Цей вид

діяльності існує на початковому етапі товарного обігу і за

своєю економічною суттю являє собою процеси продажу

товарів для подальшого його перепродажу або перероб-

ки, а за матеріальним змістом — це додаткові виробничі

процеси у формі обігу, пакування, транспортування тощо.

У ринкових умовах усі об'єкти торговельної діяльності

стали рівноцінними товарами, а підгалузь оптової торгівлі

включила в себе такі основні види: торгівлю засобами ви-

робництва і предметами праці; торгівлю непереробленою

сільськогосподарською продукцією; торгівлю продоволь-

чими товарами; торгівлю непродовольчими товарами; тор-
гівлю транспортними засобами і торгівлю послугами [2].

Оптовий ринок представлений:

— підприємствами, що закуповують товари для їх по-

дальшої переробки;

— торговими посередниками, що купують товари для

їх перепродажу з метою одержання прибутку;

— державними установами, що здійснюють закупки

з метою забезпечення виконання своїх функцій.

Пропозиція оптової торгівлі формується за рахунок

таких надходжень товарів:

— продукції галузей народного господарства Ук-

раїни, які виробляють товари народного споживання, а
саме: сільського господарства, підприємств агропромис-

лового комплексу, легкої, харчової, м'ясо-молочної про-

мисловості, машинобудування тощо;

— продукції, що надходить з-за меж України за зов-

нішньоекономічними угодами та контрактами (імпортом).

Розвиток оптової торгівлі необхідний, у першу чергу,

для вирішення таких проблем:

— упорядкування системи доведення товарів до спо-

живачів;

— прискорення процесів обігу товарів, взаєморозра-
хунків і платежів між учасниками споживчого ринку;

— надання товаровиробникам необхідних умов для
реалізації продукції;

— створення умов для проведення сертифікації то-

варів, які надходять на споживчий ринок;

— створення конкурентного середовища й, як на-

слідок, зниження рівня цін на товари та підвищення їх

якості.

Роздрібна торгівля являє собою діяльність із прода-

жу товарів кінцевому споживачу для його особистого ви-

користання [2].

Оскільки в роздрібній торгівлі, що замикає ланцюг

розподілу продукції, здійснюється продаж безпосеред-

ньо споживачам, це звичайно передбачає наявність спец-
іальних місць продажу, доступних для населення, у яких

викладаються товари і здійснюються безпосередні кон-

такти з покупцями. Такі місця одержали назву торгових

точок.

Як у світі, так і в Україні у роздрібній торгівлі мага-

зинний продаж становить 90—95%. Проте для поліпшен-

ня торгового обслуговування, пришвидшення руху това-

ру від виробника до споживача використовуються нові

методи, а саме методи позамагазинного продажу товарів.

Вибір позамагазинної форми обслуговування зале-

жить від місцевих умов: чисельності жителів у населено-

му пункті, наявності й асортиментного профілю під-
приємств торгівлі, сезонних і кліматичних умов і інших

факторів.

Традиційно роздрібна торгівля здійснюється через

магазини. Існують два основних методи магазинної

торгівлі. Це традиційна торгівля, або торгівля з прилав-

ка, і торгівля з відкритим доступом до товару.

Сьогодні традиційна торгівля з прилавка поступово

поступається місцем торгівлі з відкритим доступом до то-

вару. Під час торгівлі з відкритим доступом до товару ви-
користовуються такі методи:

— попередній відбір, при якому акт купівлі починаєть-

ся із самостійного вибору товару покупцем і закінчується

за сприяння продавця;

— вільний відбір, при якому на відміну від поперед-

нього відбору, де виставляється лише один зразок кож-

ного товару, усі товари, що виставляються, призначають-

ся для продажу;

— самообслуговування.

Роздрібна торгівля виконує такі основні функції:

— містить набір товарів і послуг, розміщує їх у торго-

вельних приміщеннях;
— здійснює сортування, пакування та маркування то-

варів;

— здійснює інформування споживачів про наявні то-

вари, їх властивості, технічні характеристики тощо;

— зберігає товарні запаси, здійснює розрахунок з по-

стачальниками;

— встановлює ціни на товар;

— завершує угоди купівлі-продажу, обміну, кредиту-

вання;

— надає додаткові послуги [6].

Мережа — це система торговельних точок, яка зна-

ходиться під одним впливом та контролем, здійснює сис-
тему централізованих закупівель, характеризується спец-

іалізацією, дотримується своєї специфіки.

Організаційно ресторанне господарство входить до

галузі торгівлі, хоча і має наступні відмінності від

підприємств торгівлі: у підприємствах ресторанного гос-

подарства здійснюється переробка продуктів, виробниц-

тво готових блюд і кулінарних виробів, а також організо-

вується їхнє споживання. Роздрібний товарообіг ресто-

ранного господарства є складовою частиною роздрібно-

го товарообігу країни. Ресторанне господарство є галуз-
зю, основу якої складають підприємства, що характери-

зуються єдністю форм організації виробництва і обслу-
говування споживачів і розрізняються за типами і спеціа-

лізацією [5].

Розвиток ресторанного господарства:

— дає істотну економію суспільної праці завдяки

більш раціональному використанню техніки, сировини,

матеріалів;

— надає робітникам і службовцям протягом робочо-

го дня гарячу їжу, що підвищує їх працездатність, збері-

гає здоров'я;

— дає можливість організації збалансованого ра-

ціонального харчування в дитячих і навчальних закладах.

Ресторанне господарство однією з перших господар-
чих галузей України перейшло на ринкові відносини. Після

приватизації підприємств змінилася організаційно-право-

ва форма системи ресторанного господарства, з'явилася

велика кількість приватних підприємств. Підприємства ре-

сторанного господарства є чисто комерційними (ресто-

рани, піцерії, та ін.), але разом з тим розвивається і гро-

мадське харчування (їдальні при виробничих підприєм-

ствах). З'являються комбінати, фірми, які беруть на себе

завдання організації громадського харчування.

Ресторанне господарство як галузь має двоїстий ха-

рактер:

— з одного боку, у громадському харчуванні ство-
рюється продукція, що має нову споживчу вартість і

вартість, тому його можна віднести до сфери матеріаль-

ного виробництва;

— з іншого боку, ресторанне господарство слід відно-

сити до галузей сфери обслуговування, продуктом якої є

певна доцільна діяльність, що має назву послуга.
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Методичні розрахунки для проведення економіко-

статистичного аналізу розвитку сфери торгівлі, які вклю-

чають різні методи статистики, а саме: групування, зве-
дення, графічний метод, вивчення рядів динаміки, ряди

розподілу, вибірковий метод, індексний метод, аналіз

пропорційності соціально-економічного розвитку, ранго-

ва кореляція, кореляційно-регресійний аналіз, викорис-

товуються різні методи прогнозування: на основі лінії рег-

ресії, методу ковзної середньої та експоненціального

згладжування, методу середньорічного темпу росту, а та-

кож комплексна порівняльна оцінка рівня розвитку

підприємств роздрібної торгівлі [7].

Універсальний характер статистики зовнішньої торгівлі,

тісно пов'язаний з митними процедурами, перетворив її на

інструмент економічного діалогу між країнами, що сприяє
прояву готовності до концептуального зближення, а також

до спілкування на основі порівняння та зіставлення. Сучас-

на ситуація стану та розвитку зовнішньої торгівлі є особли-

во важливою, оскільки саме у теперішній час дуже гостро

стоять питання інтегрування України до ЄС [8].

На першому етапі дослідження проведено аналіз ди-

наміки роздрібного товарообороту в Україні за 2005—

2012 рр. Спостерігається, що величина роздрібного то-

варообороту протягом аналізованого періоду стрімко

зростає, а саме: у 2010 р. товарооборот зріс на 148731

млн грн. порівняно з 2005 р., тобто на 2,9%, а у 2012 р.

— ще на 101523 млн грн. порівняно з 2010 р., тобто на
1,4%. У 2012 р. роздрібний товарооборот зріс ще на 4,2%

порівняно з 2005 р., тобто на 250254 млн грн.

Для детальнішої характеристика товарної структури

роздрібного товарообороту підприємств України важли-

во вивчити динаміку зміни обсягу основних його складо-

вих: продовольчі та непродовольчі товари (рис. 1).

Порівняльний аналіз показує, що протягом усього ана-

лізованого періоду обсяг роздрібного товарообороту про-

довольчих товарів дещо переважав обсяг продажу непро-

довольчих товарів. При цьому різниця між вказаними по-
казниками з року в рік збільшувалася, що свідчить про не-

достатній рівень доходів населення, яке зосереджується
на купівлі переважно продуктів харчування та має менше

фінансових можливостей купляти непродовольчі товари.

На наступному етапі проаналізуємо обсяги оптового

товарообороту в розрахунку на 1 підприємство за 2009—

2011 рр. (рис. 2).

За період 2009—2011 рр., найбільші обсяги оптово-

го товарообороту в розрахунку на 1 підприємство скла-

ли у Донецькій обл. у 2011 році, які зросли на 2,9% по-

рівняно з 2009 р. Сумська обл. протягом 3 років посідала

останнє місце, обсяги товарообороту у 2011 р. зменши-

лись на 1,3% порівняно з 2009 р.

Кількість підприємств ресторанного господарства в
Україні мала тенденцію до зростання до 2009 р., у на-

ступному році вона зменшилась на 41 підприємство, а у

2011 р. зросла на 7 од. та у 2012 р. різко відбулися нега-

тивні зміни у сторону зменшення до 4343 од.

Найбільша кількість магазинів зафіксована у 2000 р.

— 77885 одиниць, але з кожним наступним роком спос-

терігається тенденція щодо зменшення їх кількості. У 2008

р. вона склала 69183 од., з них у міських поселеннях —

73,8%, у сільських поселеннях — 26,2%, а у 2012 р. за-

гальна їх кількість становила 62250 од., з них у міських

поселеннях — 77,6%, у сільських поселеннях — 22,3%.

Порівняно більша частка розміщених магазинів роздріб-
ної торгівлі у міській місцевості пов'язана з більшою чи-

сельність населення в містах, ніж у сільській місцевості.

Найбільшим рівнем забезпеченості населення об'єк-

тами торгівлі на кінець року характеризуються міста Київ

та Севастополь, Чернігівська, Київська та Кіровоградсь-

ка області.

Найнижчим рівнем цього показника відзначаються пе-

реважно області Західної України (Закарпатська, Терно-

пільська, Чернівецька). Але в цілому не спостерігається

залежності між чисельністю населення на рівнем його за-

безпеченості об'єктами торгівлі.

Найбільші обсяги оптового товарообороту протягом

усього аналізованого періоду спостерігаються у ІІІ та IV
кварталах, відбувається також постійне їх збільшення з

року в рік. Найменші обсяги оптового товарообороту спо-

стерігаються у І кварталі, хоча спостерігається також знач-

не їх збільшення за аналізований період.

На основі даними проведеного аналізу динаміки ос-

новних показників розвитку сфери торгівлі в Україні,

можна зробити висновок про постійне зростання роздрі-

бного товарообороту, особливо у містах, зменшення

кількості підприємств ресторанного господарства,

стрімке збільшення товарних запасів у регіонах.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Детальний аналіз розвитку сфери торгівлі в Україні та

її регіонах дозволив отримати наступні результати: аналіз

динаміки роздрібного товарообороту з 2005 р. до 2012 р.

свідчить про наявність тенденції щодо його зростання, а

саме: на 4,2%; в структурі роздрібного товарообороту спо-

стерігається, що продовольчі товари займають більшу ча-

стку порівняно з непродовольчими товарами; серед

підприємств ресторанного господарства найбільшу частку

в загальній структурі займають кафе, наступним є ресто-

рани, бари, їдальні; оптовий товарооборот розподілений
досить нерівномірно по регіонах України — найбільший

обсяг зафіксований у Донецькій обл. 207136,2 млн грн.,

тобто 18,9% від загального обсягу, а найменший — у Чер-

нівецькій обл. — 0,3%; проведений аналіз пропорційності

розподілу показників оптового товарообороту і складсь-

кої площі на підприємствах оптової торгівлі за регіонами

України показав, що зв'язок між ними прямий і його

щільність висока, хоча спостерігається збільшення дифе-

ренціації вказаних показників; результати прогнозування

показника кількості об'єктів ресторанного господарства

показали, що він має тенденцію до поступового зростан-

ня: у 2013 році — до 23507 од., а в 2014 році — 24045,2
од. Тому в майбутньому можна очікувати на позитивні зміни

в розвитку сфери ресторанного господарства; на основі

проведеної комплексної оцінки рівня розвитку підприємств

роздрібної торгівлі у розрізі регіонів України за 2010—

2012 рр. зроблено висновок, що тільки місто Київ забез-

печило порівняно високий рівень інтегрального показни-
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Рис. 1. Динаміка обсягу складових
роздрібного товарообороту підприємств

України за 2005—2012 рр.
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ка за підсумками усього аналізованого періоду. Тоді як для

регіонів Західної та Центральної України, більшість з яких

віднесені до регіонів з низьким рівнем, важливо розроби-
ти програму заходів щодо стимулювання розвитку

підприємств роздрібної торгівлі.

Отже, результати аналізу свідчать про наявність ряду

позитивних тенденцій щодо підвищення рівня розвитку сфе-

ри торгівлі в Україні, а перспективи її зростання пов'язують-
ся із укрупненням об'єктів та збільшенням торгової площі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою складовою економічного простору, в

якому створюються умови для акумуляції та пере-

розподілу фінансових ресурсів між суб'єктами гос-

подарювання, є фінансовий ринок. Основними фун-

кціями, які він виконує у соціально-економічному

розвитку суспільства, є: трансформація вільних на-
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PROBLEMS OF SAVINGS TRANSFORMATION INTO INVESTMENTS IN UKRAINIAN
FINANCIAL MARKET

У статті досліджено роль вітчизняного фінансового ринку у трансформації заощаджень у інве�
стиції. Визначено взаємозв'язок між фінансовим ринком та інвестиційним процесом. Розкри�
то теоретичні аспекти сутності заощаджень та охарактеризовано порядок їх перетворення у
інвестиції. Проаналізовано динаміку та структуру заощаджень населення в Україні, проведено
оцінку впливу обсягів фінансових інвестицій домогосподарств на показники економічного роз�
витку країни. Виявлено проблеми, які супроводжують процес трансформації заощаджень в інве�
стиції, окреслено напрями його активізації з метою підвищення фінансового потенціалу за�
ощаджень для реалізації інвестицій.

This article explores the role of the domestic financial market in transformation of savings into
investments. The correlation between financial markets and investment process is defined. The
theoretical aspects of savings nature are revealed and the procedure of their transformation into
investments are described. The dynamics and the structure of savings in Ukraine are analyzed, the
impact of volume of household financial investments on the indicators of economic development is
evaluated. The problems concerning the transformation of savings into investment are determined
and the ways of this process activation are named to improve the financial potential of savings for
investments realization.

Ключові слова: фінансовий ринок, заощадження, інвестиції, інвестиційний процес, трансформація, фінан&

совий потенціал, доходи та витрати домогосподарств.

Key words: financial market, savings, investments, investment process, transformation, financial potential,

revenues and expenses of households.

копичених коштів у позичковий капітал; об'єднання

та консолідація дрібних, розрізнених грошових за-

ощаджень; фінансування держави, населення та

інших суб'єктів економіки. Отже, його головне зав-

дання полягає у забезпеченні переміщення фінансо-

вих ресурсів від тих, хто має їх надлишок, до тих,

хто потребує інвестицій.
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Попри досить високу динаміку свого формування у

попередні часи, на жаль, сьогодні у кризових умовах

фінансовий ринок в Україні не є рушієм трансформації

заощаджень в інвестиції, а отже, гальмує процеси фор-

мування достатнього фінансового потенціалу для інве-

стиційної діяльності усіх суб'єктів господарювання. З

огляду на зазначене особливої гостроти набула потре-

ба у визначенні шляхів підвищення ролі фінансового

ринку у трансформації заощаджень в інвестиції.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми формування та ефективного функціону-

вання фінансового ринку досліджували такі вітчизняні

науковці, як: Л. Алексеєнко, І. Школьник, В. Смагін,

В. Федосов, М. Колісник, С. Маслова, С. Науменкова,

А. Яценко, І. Чугунов, В. Опарін, С. Мошенський, а та-

кож зарубіжні вчені: М. Берзон, В. Шмельов, Л. Гіт-

ман, М. Джонк, Ф. Фабоцці, Ф. Зарб, Й. Cовделл, С. Вал-

дес, Дж. Марш, Л. Ріттер, В. Сілбер та інші. Разом з тим,

за наявності значної кількості наукових праць, присвя-

чених визначенню змісту та особливостей функціону-

вання фінансового ринку, окремі питання щодо його

ролі у реалізації інвестиційного процесу, а також транс-

формації заощаджень населення в інвестиції є недостат-

ньо висвітленими.

Сьогодні, коли для відновлення вітчизняної еконо-

міки та її виведення зі стану глибокої кризи необхідні

значні обсяги фінансових ресурсів, значення фінансо-

вого ринку особливо зростає, адже лише він може за-

безпечити ефективний перерозподіл капіталу в рамках

економічної системи. Водночас невизначеним є питан-

ня щодо потенціалу фінансового ринку в контексті за-

лучення заощаджень, які поруч із грошовими накопи-

ченнями підприємств складають основу для ресурсно-

го забезпечення реалізації інвестицій в Україні. Зазна-

чене вище обумовлює актуальність теми дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою написання статті є визначення ролі фінансо-

вого ринку у процесі трансформації заощаджень в інве-

стиції в умовах фінансово-економічної нестабільності

в країні. Досягнення поставленої мети вимагає виконан-

ня наступних завдань: встановити зв'язок між розвит-

ком фінансового ринку та активізацією інвестиційного

процесу, а також визначити проблеми трансформації

заощаджень в інвестиції в Україні в кризових умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За словами В. Базилевича в умовах трансформа-

ційних перетворень економіки фінансовий ринок прак-

тично набуває рис потужного джерела інвестиційних

ресурсів, забезпечуючи ефективне акумулювання

коштів та економічно доцільне задоволення інвести-

ційного попиту економічних агентів на ресурси як ко-

ротко-, так і довгострокового характеру [1, с. 6]. У той

же час, ми вважаємо, що роль фінансового ринку в ре-

алізації інвестиційного процесу полягає не лише у за-

безпеченні останнього необхідними фінансовими ресур-

сами. Важливим є призначення й інших фінансових по-

слуг [2], які опосередковано впливають на фінансове

забезпечення інвестиційного процесу (рис. 1).

У цьому контексті значущим є те, що взаємозв'язок

між фінансовим ринком та інвестиційним процесом

відбувається через фінансово-кредитні важелі, а саме:

процентні ставки та умови надання фінансових кредитів;

процентні ставки та умови залучення депозитів; стра-

хові тарифи, умови страхування, порядок визначення і

виплати страхового відшкодування; умови емісії, обігу

Джерело: складено авторами самостійно.
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та погашення цінних паперів; вимоги до діяльності

фінансово-кредитних установ; умови обігу, обміну та

курс валюти; умови емісії, та порядок використання пла-

тіжних карток.

Таким чином, можемо зробити висновок, що фінан-

совий ринок та інвестиційний процес тісно пов'язані між

собою, більше того, без фінансового ринку, його учас-

ників та інструментів, його реалізація неможлива.

Успішне функціонування фінансового ринку в ціло-

му та інвестиційного процесу, зокрема, неможливо уяви-

ти без заощаджень. Саме на фінансовому ринку за-

ощадження трансформуються спочатку у фінансові, а

згодом і у реальні інвестиції, які мають принести дохо-

ди для майбутніх заощаджень (рис. 2).

Таким чином, можемо припустити, що заощаджен-

ня та інвестиції є взаємозалежними. Такої ж думки й інші

науковці, які вважають, що заощадження є потенційни-

ми інвестиціями, а інвестиції виступають як реалізовані

заощадження [3, с. 123]. Так, заощадження населення,

юридичних осіб і частина прибутків держави через

фінансові інструменти перетворюються на виробниче

устаткування, будівлі, споруди, технології, матеріали та

енергію, внаслідок чого відбувається розширення ви-

робництва у масштабах суспільства.

Абсолютно більша частина заощаджень на шляху

до інвестиційного використання проходить складний

процес трансформації через механізм фінансового рин-

ку. Звідси й основне їхнє призначення — забезпечення

ресурсами фінансового ринку. Втім, головне призначен-

ня фінансового ринку — в об'єднанні дрібних заощад-

жень з метою формування потужного фінансового ка-

піталу для відновлення економічного та соціального по-

тенціалу суспільства. Сукупний ефект заощаджень ви-

значає темпи економічного зростання, обсяги випуску

продукції, рівень інновацій, економічну могутність краї-

ни, добробут її населення.

Проблеми змісту заощаджень завжди були в центрі

уваги науковців економічної науки. Основою для ви-

явлення змісту поняття "заощадження" стала думка А.

Сміт про не споживання частини своїх доходів окре-

мими категоріями громадян (для робітників — зароб-

ітна плата; землевласників — рента; підприємців —

прибуток), та положення, що заощадження не обме-

жують платоспроможний попит, оскільки через інвес-

тиції вони знову надходять до сфери споживання [4].

Д. Рікардо більш критично ставився до необхідності

заощаджень, оскільки, на його думку, капітал конкрет-

ної особи не може збільшитися просто від "не спожи-

вання" [5].

Дж.М. Кейнс зазначав, що домогосподарства прий-

мають рішення щодо заощаджень виходячи з максим-

ізації корисності, відповідно, споживання зі збільшен-

ням доходів певний час залишається на стабільному

рівні, що призводить до збільшення заощаджень [6, с.

276]. Науковець довів, що обсяги інвестицій залежать

від низки факторів. Перш за все, на інтенсивність інве-

стування впливає норма відсотка на позичковий капі-

тал і гранична схильність норми відсотка на залучення

позичкових коштів. Крім того, Дж.М. Кейнс обгрунто-

вує правило, яке стало відомим під назвою "інвестиц-

ійний мультиплікатор Кейнса": будь-який новий приріст

інвестицій автоматично забезпечує приріст сукупних

доходів, що в них частка заощаджень зростає перева-

жаючими темпами стосовно частки, котра споживаєть-

ся, а отже забезпечується основа майбутніх інвестицій

[6, с. 277].

Джерело: складено авторами самостійно.
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Причина цього явища, на думку Дж. Кейнса, поля-

гає у "психологічному законі", який означає наступне: у

міру того, як реальний доход зростає, суспільство бажає

споживати його частину, що постійно зменшується. У

процесі цих досліджень Дж.М. Кейнс ввів до наукового

арсеналу поняття граничної схильності до споживання і

збереження, схильність до інвестування, надання пере-

ваги надліквідності та ін. Однією з умов стимулювання

інвестиційної активності він вважав формування ефек-

тивного попиту, в якому виділив два різновиди: спожив-

чий і інвестиційний.

У цілому, кейнсіанська теорія доводить, що зро-

стання заощаджень в економічному розумінні озна-

чає переорієнтацію коштів із купівлі предметів спо-

живання на інвестиційні товари (інвестиції). Рівність

заощаджень та інвестицій — це одна з обов'язкових

умов сталого економічного зростання. За умови пе-

ревищення заощаджень над інвестиціями фактори

виробництва використовуються неповністю. Коли ж

інвестиційний попит випереджає розміри заощад-

жень, то може наставати "перегрів економіки", зрос-

тати інфляція тощо.

Серед вітчизняних фінансистів найбільш глибоко

проблему ролі заощаджень в соціально-економічно-

му зростанні суспільства розкрив М.І. Савлук, який до-

водить, що "у сучасних умовах України зростання за-

ощаджень населення набуває надзвичайно важливо-

го значення — економічного, фінансового, соціаль-

ного і навіть політичного. Малі обсяги заощаджень та

низькі темпи їх збільшення є сьогодні головним галь-

мом розвитку фінансового ринку й економічного зро-

стання взагалі" [7, с. 9]. Науковець також наголошує,

що лише незначна частка особистих заощаджень без-

посередньо спрямовується на фінансування інвес-

тицій в обсязі фінансового забезпечення інвестицій-

них потреб підприємницької діяльності самих домо-

господарств.

Процес перетворення заощаджень різних суб'єктів

господарювання в інвестиції суттєво не відрізняється.

Кошти домогосподарств, держави, різноманітних гос-

подарських одиниць вивільняються з процесів вироб-

ництва і споживання, акумулюються, а потім вкладають-

ся в інструменти фінансового ринку. У той же час за-

ощадження домогосподарств у суспільному відтворенні

відіграють найбільшу роль. Їх фінансове значення по-

лягає у тому, що вони формують основне джерело

коштів на фінансовому ринку країни.

Основою заощаджень домогосподарств є добро-

вільне відкладення грошей на деякий час після задово-

лення своїх поточних потреб та сплати податків. Тому

заощадження населення можна визначити як частину їх

грошових доходів, яка формується за рахунок скоро-

чення поточного особистого споживання (задля нако-

пичення) і призначена для забезпечення потреб у май-

бутньому.

Фактори, які впливають на рівень заощаджень на-

селення: рівень доходу населення; політична стабіль-

ність; процентні ставки комерційних банків; рівень опо-

даткування; розвиток фінансових ринків та ін.

При аналізі процесів формування заощаджень в

економіці України першочерговим є не розмір заощад-

жень, а їх відповідність існуючим інструментам фінан-

сового ринку та спонукальна дія щодо появи нових

інструментів. Відповідно, відштовхуючись від кількісних

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Доходи - всього 123,8 132 135,7 106,2 123,1 113,6 111,1 105,3 102,4
заробітна плата 127,7 136 131,3 102,6 125,7 115,9 112,1 104 101,1 
прибуток та змішаний 
доход 118,5 137,6 137,7 100,1 124,2 124,1 106,1 107,9 106,0 

доходи від власності 
(одержані) 125,1 144,9 141,6 122,6 164,4 100,3 109,7 103,3 121,8 

соціальні допомоги та 
інші одержані поточні 
трансферти 

121,5 124,5 139,6 111,2 116,2 109,4 112,3 106 100,1 

Витрати та 
заощадження, всього 123,8 132 135,7 106,2 123,1 113,6 111,1 105,3 102,4 

придбання товарів та 
послуг 125,7 132,1 136,5 102,5 118,2 122,2 114,4 108,8 103,7 

доходи від власності 
(сплачені) 237,7 202,1 179,7 120 79,8 100,7 96,4 112 96 

поточні податки на 
доходи, майно та інші 
сплачені поточні 
трансферти 

132,8 145,1 137,8 97,7 113,7 116 113,8 110,8 108,3 

нагромадження 
нефінансових активів 161,1 138,8 297 39,6 219,7 157,6 22,3 123,7 73,2 

приріст фінансових 
активів 89,9 102,1 59,5 310 190,8 58,4 69,2 70,9 89,1 

Наявний доход 121,9 129,5 134,7 106 127,1 114,5 110,3 105 102,9
Середньомісячний 
наявний доход у 
розрахунку на одну 
особу, грн. 

122,7 130,3 135,5 106,5 127,6 115 110,6 105,2 107,2 

Реальний наявний 
доход 111,8 114,8 107,6 91,5 116,2 106,1 109,7 105,3 н.д. 

Таблиця 1. Темпи зростання (зниження) доходів та витрат домогосподарств
у 2006—2014 рр., %

Джерело: складено авторами самостійно за даними: [8].

* У % до показника за три квартали 2013 р.
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та якісних параметрів сформованих у фізичних осіб за-

ощаджень, необхідно виявити їх структуру, напрями

використання у інвестиції та в інші активи взагалі.

Доходи та витрати населення в абсолютному значенні

за останні 10 років зросли більше ніж у двічі і на кінець

2013 р. становили 1548733 млн грн. Дана тенденція, з

погляду на нагромадження коштів, потенційно придатних

для інвестування, є позитивною. Найгіршою була ситуа-

ція із доходами та витратами у 2009 кризовому році, коли

за усіма показниками ми спостерігали уповільнення

темпів зростання, а по темпам зростання прибутку та

змішаного доходу навіть зниження (табл. 1).

Після 2010 році ситуація дещо покращується, у той

же час темпи приросту помітно знижуються з 23,12%

до 5,3% у 2013 році. Найбільше уповільнення спосте-

рігається за темпами приросту доходів від власності із

64,4% у 2010 році до лише 3,3% у 2013 році. Більше

ніж у 6 разів скоротилися темпи приросту заробітної

плати із 25,7 % до 4% за цей же період. У січні — ве-

ресні негативна тенденція збереглась: доходи населен-

ня зменшились на 2,9% у порівняно із рівнем за анало-

гічний період 2013 р.

Скорочення доходної частини призвело до скоро-

чення витрат домогосподарств. Найгіршою є ситуації із

приростом фінансових активів, за якими спостерігаємо

у продовж останніх чотирьох років скорочення. Так,

незважаючи на кризові явища у 2009 році, темпи при-

росту витрат на придбання товарів та послуг є сталими

(від 1,02% до 1,32%).

Водночас стрімко у 2013 році зросли витрати домо-

господарств на нагромадження нефінансових активів:

у 2012 році 22,3%, а у 2013 році — 123,7%. Однак за

даними трьох перших кварталів 2014 р. ситуація докор-

інно змінилась і обсяг витрат на нагромадження не-

фінансових активів впав на 50,5%.

Якщо розглядати структуру витрат домогоспо-

дарств, то можемо відмітити, що левову частку ста-

новлять витрати на придбання товарів та послуг

82,23% у 2013 році (рис. 3). Далі йдуть податки на

доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти,

часка яких коливається від 8,24% у 2003 році до

7,05% у 2013 році. За даними перших трьох квар-

талів 2014 р. структура витрат докорінно не зміни-

лась.

Рис. 3. Структура витрат домогосподарств у 2002—2014 рр., %
Джерело: складено авторами самостійно за даними: [8].

Роки ВВП 

Приріст 
фінансових 
активів 

домогосподарств 

Капітальні 
інвестиції 

2002 225810 14594 46563 
2003 267344 14597 59899 
2004 345113 28380 89314 
2005 441452 41207 111174 
2006 544153 37044 148972 
2007 720731 37840 222679 
2008 948056 22496 272074 
2009 913345 69884 192878 
2010 1082569 142289 189061 
2011 1316600 124282 259932 
2012 1408889 86035 263728 
2013 1454931 106468 247891,6 

Таблиця 2. Показники приросту фінансових активів домогосподарств
та капітальних інвестицій в Україні у 2002—2013 рр., млн грн.

Джерело: складено авторами самостійно за даними: [8].
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Нестабільною є ситуація із приростом фінансових

активів. Найгіршою була ситуація у 2008 році, коли ча-

стка фінансових активів становила лише 2,66%. Од-

нак до 2010 р. такі витрати домогосподарств зроста-

ють майже до 13%. Проте за 2011—2013 рр. частка

приросту фінансових активів скоротилася майже вдвічі

і на кінець 2013 р. становила лише 6,96%, а на кінець

вересня 2014 р. — вже 5,41%.

Провівши дослідження можемо зробити висно-

вок, що заощадження населення України характери-

зуються високим рівнем волантильності. Зокрема

кожен із розглядуваних показників характеризував-

ся у 2002—2013 рр. зміною динаміки порівняно з по-

переднім роком: для нефінансових активів зниження

відбулося у 2003 та 2009, 2011 рр.; для фінансових

активів — у 2008, 2010—2013 роках; для грошових

вкладів та заощаджень у цінних паперах — у 2004,

2008—2013 рр.; для заощаджень в іноземній валюті

— у 2005 та 2010 рр.

Оцінюючи наведені вище тенденції з погляду інвес-

тиційного потенціалу фізичних осіб, можна зробити

кілька важливих висновків. По-перше, у структурі їх

доходів фізичних осіб домінують заробітна плата та со-

ціальні трансферти; по-друге, частка саме соціальних

трансфертів у порівнянні з іншими видами доходів по-

вільно, але невпинно зростає; насамкінець, якщо

відштовхуватися від концепції доходу, як основополож-

ного фактору для здійснення інвестицій фізичними осо-

бами, такі пропорції та середній рівень заробітної пла-

ти та соціальних виплат опосередковано визначають

низьку здатність фізичних осіб до інвестицій на фінан-

совому ринку України, оскільки їх рівень є надзвичай-

но низьким.

Така ситуація підтверджується результатами дослі-

джень, проведених нами на основі економіко-матема-

тичного моделювання. Використавши річні дані таблиці

2, ми побудували регресійну модель залежності ВВП від

приросту фінансових активів домогосподарств та мо-

дель залежності капітальних інвестицій від фінансових

активів домогосподарств (рис. 4).

Результати дослідження продемонстрували, що

обсяг ВВП та обсяг капітальних інвестицій прямо за-

лежать від приросту фінансових активів домогоспо-

дарств. Однак зв'язок із капітальними інвестиціями (R2

= 0,3371) є у два рази слабшим, аніж із ВВП (R2 =

0,6569).

Вважаємо, що головною причиною такого стану є

те, що заощадження домогосподарств лише частково

трансформуються в інвестиції. Розвиток фінансового

ринку України протягом всього періоду його існування

характеризується високим рівнем неоднозначності,

відсутністю цілеспрямованої державної політики, знач-

ними міжсекторальними диспропорціями.

ВИСНОВКИ
Процес трансформації заощаджень в інвестиції су-

проводжується рядом проблем, що негативно впливає

на формування фінансового потенціалу для інвестицій.

Тривала відсутність ефективних механізмів акумуляції

дрібних заощаджень громадян; перманентні проблеми

різних суб'єктів фінансового ринку (комерційних банків,

кредитних спілок і т.д.) сприяють недовірі з боку насе-

лення. Для покращення ситуації, на наш погляд, необ-

хідно сконцентрувати діяльність держави на наступних

напрямах:

— удосконалення нормативного забезпечення

шляхом впровадження наскрізного захисту прав

індивідуальних інвесторів у фінансові інструменти —

починаючи від вибору фінансового інструмента до

його продажу, що дасть можливість підвищити заці-

кавленість цієї групи інвесторів у купівлі інструментів

фінансового ринку. Формами та механізмами тако-

го захисту мають бути: по-перше, інформаційна про-

зорість фінансового ринку України; по-друге,

жорсткі ліцензування та нагляд за діяльністю учас-

ників ринку; по-третє, створення державою центра-

лізованих страхових фондів для компенсації збитків

в разі банкрутства окремих емітентів фінансових

інструментів;

— підвищення конкуренції між фінансовими уста-

новами, яке сприятиме зниженню цін на окремі фінан-

сові послуги для індивідуальних інвесторів та зменшен-

ню трансакційних витрат при інвестуванні у фінансові

інструменти. Окрім того, конкурентні засади функціо-

Рис. 4. Залежність ВВП та капітальних інвестицій в Україні від приросту
фінансових активів домогосподарств

Джерело: складено авторами самостійно.
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нування сектору фінансових інститутів сприятимуть

підвищенню якісних параметрів інвестування, запобіга-

тимуть діяльності на ринку неефективних фінансових

посередників;

— розширення кола та характеристик фінансових

інструментів, що можуть бути потенційним об'єктом

інвестування для індивідуальних інвесторів. За допомо-

гою превентивних заходів держава повинна створити

передумови для зростання зацікавленості з боку емі-

тентів у залученні інвестицій у їх фінансові інструменти

з боку індивідуальних інвесторів;

— позитивна зміна у загальних умовах здійснення

інвестиційної діяльності на фінансовому ринку Украї-

ни: по-перше, концентрація торгівлі фінансовими інстру-

ментами на організаторах торгівлі та активізація вторин-

ного обігу фінансових інструментів; по-друге, розвиток

інфраструктури фінансового ринку, що сприятиме зни-

женню витрат на проведення операцій; по-третє, забез-

печення рівноправного розвитку усіх фінансових інстру-

ментів та фінансових послуг.

У той же час результативність трансформації за-

ощаджень в інвестиції залежить від створення сприят-

ливого бізнес-середовища та соціального розвитку в

країни. Перспективами зростання інвестицій в націо-

нальну економіку є:

— акумулювання коштів населення у межах систем

соціального та пенсійного страхування та їх спрямуван-

ня на подальше довгострокове кредитування інвести-

ційної діяльності;

— розширення бази інвестиційних ресурсів, що

спрямовуватиметься в інноваційну сферу, через ме-

ханізм податкової, митної та регулятивної політики;

— посилення інвестиційного спрямування розвитку

фондового ринку;

— посилення інвестиційної активності населення та

забезпечення гарантованого захисту їхніх заощаджень;

— запровадження механізму акумулювання вільних

коштів, зокрема у венчурних фондах;

— реформування системи оподаткування прибутку,

для стимулювання інвестиційної активності тощо.

Крім того, з метою активізації ролі домогосподарств

в управлінні утвореними заощадженнями потрібно про-

водити просвітницьку та роз'яснювальну роботу серед

населення щодо можливостей та переваг фінансових

інструментів, а також доцільності використання послуг

персональних фінансових менеджерів та фінансових

консультантів, що дозволить домогосподарствам більш

ефективно управляти власними фінансовими ресурса-

ми. Покращенню якості та підвищенню прибутковості

інвестування накопичених грошових коштів, з огляду на

мету функціонування, буде сприяти розбудова парт-

нерських відносин між населенням та інститутами

спільного інвестування, пайовими інвестиційними фон-

дами тощо. Адже ці фінансові установи є професійни-

ми учасниками ринку фінансових послуг і більш компе-

тентними суб'єктами у сфері інвестування, ніж учасни-

ки домогосподарства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проведені дослідження характеризуються методичною

розрізненістю щодо оцінки інвестиційного потенціалу судноп-

лавних компаній, тому виникає необхідність розробки комплек-

сної системи оцінки та реалізації інвестиційного потенціалу для

судноплавних компаній внутрішнього водного транспорту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Т.М. Власюк, Г.Л. Денисюк, Н.В. Коваль, О.С. Федо-

нін Е.А. Якименко, В.М. Аньшин, Р.М. Скриньковський,

А.А. Дискін, О. Носова.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка та обгрунтування сис-

теми оцінки та реалізації інвестиційного потенціалу для суд-

ноплавних компаній внутрішнього водного транспорту, яка

дозволяє проводити рейтингову, вартісну оцінки та визна-

чати шляхи реалізації інвестиційного потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів транс-

портна компанія повинна володіти відповідним інвестиційним

потенціалом, що відображає внутрішні та зовнішні можливості

й особливості її діяльності. Саме тому оцінюючи інвестиційний

потенціал компанії, важливо розуміти можливості його реалі-

зації в подальшому [5, с. 7—8]. Для розуміння того, як оцінка

інвестиційного потенціалу може впливати на інвестиційну

діяльність компанії, пропонуємо розглянути розроблену сис-

тему реалізації оцінки інвестиційного потенціалу судноплав-

них компаній внутрішнього водного транспорту (рис. 1).
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Вищезазначена система є багатофункціональною, еле-

ментами системи є суб'єкт, об'єкт, цілі, критерії прийняття

рішень, фактори впливу, функції, результат. Основними еле-

ментами системи оцінки та реалізації інвестиційного потен-

ціалу є: проведення рейтингової оцінки судноплавних ком-

паній, визначення вартісної оцінки судноплавних компаній,

виділення шляхів реалізації інвестиційного потенціалу суд-

ноплавної компанії внутрішнього водного транспорту.

Відповідно до даної системи пропонуємо здійснити оцін-

ку інвестиційного потенціалу для найбільших судноплавних

компаній річкового транспорту України, а саме: АСК "Укр-

річфлот", ТОВ СП "Нібулон", ПрАТ "Українське Дунайське

пароплавство", "Єлена СК", "Посейдон СК", "Дніпровська

СК", "Акварель" СК [8, с. 5].

Відповідно до першого елементу системи, проведення

рейтингу судноплавних компанії є важливим етапом для виз-

начення компанії-лідера.

Були відібрані, а потім розраховані фінансові, еко-

номічні та технічні коефіцієнти для основних компаній ВВТ.

З метою визначення найкращої, з точки зору інвестиційної

привабливості, СК ВВТ із запропонованого ряду був вико-

ристаний інтегральний показник, але попередньо була про-

ведена стандартизація вхідних даних за допомогою лінійної

функції Гаусса [6, с. 4; 7 с. 33] (формулами 1, 2). Даний еле-

мент оцінювання інвестиційного потенціалу компанії дозво-

лив зробити висновок щодо пріоритетності судноплавної

компанії внутрішнього водного транспорту.

(1),

де Х — розрахункові значення показників;



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

19

 — математичне сподівання і-го показника;

 — середньоквадратичне відхилення показника.

(2),

де  — показник у безмірному вигляді (стандартизо-

ваний показник).

Інтегральний показник був розрахований за формул. 3.

(3),

де  — інтегральний показник j-го підприємства

ВВТ,
де, n — кількість елементів, які використовуються для

рейтингової оцінки підприємств ВВТ;

— частинна функція, яка визначена відповідно до

шкали Харрингтона.

Таким чином, маючи всі необхідні дані для розрахунку

рейтингової оцінки кожної з обраних судноплавних компаній

ВВТ, формула інтегрального показника набрала наступно-

го вигляду:

Обчислення значення  кожної компанії дало змогу

розрахувати відповідні інтегральні показники і за макси-

мальним значенням  визначити місце судноплавної ком-

панії за оцінкою її інвестиційного потенціалу [1, с. 45]

(табл. 1).

Проведений рейтинг дозволив визначити судноплавну

компанію ТОВ СП "Нібулон" як лідера з найбільшим інвес-

тиційним потенціалом. Оскільки судноплавна компанія ТОВ

СП "Нібулон" є пріоритетною компанією згідно з даним

рейтингом, тому виникає потреба проведення вартісної оцін-

ки інвестиційних проектів, що реалізовуються та будуть ре-

алізовуватися.

Рис. 1. Схема сукупної системи реалізації інвестиційного потенціалу
судноплавних компаній ВВТ
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Вартісна оцінка інвестиційного потенціалу компанії-

лідера була здійснена за показником EVA (економічна до-

дана вартість), оскільки метою управління вартістю компанії

на основі показника EVA є створення такої вартості компанії

для інвестора, коли операційний прибуток перевищує серед-

ньозважену вартість використаного капіталу в грошовому

еквіваленті [2, с. 9].

де EVA = (P — T) — CЕ . WACC (4),

Р — прибуток від основної діяльності;

Т — податки та інші обов'язкові платежів СЕ — інвесто-

ваний у підприємство капітал (сукупні активи за вирахуван-

ням поточних зобов'язань);

WACC — середньозважена ціна капіталу.

Вартісні показники ТОВ СП "Нібулон" за 2010—2013 рр.

свідчать про приріст ринкової вартості компанії над балан-

совою вартістю чистих активів, що збільшує інвестиційний

потенціал (табл. 2). Компанія ефективно використала капі-

тал як власний, так й інвестований. У цьому випадку капітал

компанії забезпечив норму повернення на вкладений капі-

тал, що встановлений власником (акціонером) компанії та

приніс додатковий дохід (додану вартість).

Показники EVA дозволили спрогнозувати оцінку реалі-

зації інвестиційних проектів за

середній період реалізації 8

років. Прогнозування здійсню-

валося за умов:

— збільшення прибутко-

вості інвестиційної діяльності

судноплавної компанії за раху-

нок збільшення прибутку від

реалізації інвестиційних проектів

та оптимізації поточних витрат

(NOPAT);

— мінімізації витрат на ка-

пітал (WACC);

— активного управління ве-

личиною капіталу Vin.

У результаті проведених розрахунків інвес-

тиційні проекти компанії можуть характеризують-

ся позитивною динамікою, і, як результат, це при-

зведе до збільшення економічної доданої вартості

компанії на 26 582 тис. грн.

Дані наведені на рисунку 2, засвідчують ви-

сокий потенціал інвестиційних проектів у ство-

ренні додаткової економічної вартості компанії

ТОВ СП "Нібулон".

Для розрахунку ефективності реалізації інве-

стицій нами запропоновано визначити показник максимізації

вартості інвестиційного потенціалу компанії поточного пер-

іоду [3, с. 45; 4, с. 11] (форм. 5):

(5).

Отримані дані засвідчують твердження, що за період 2010

— 2013 рр. було реалізовано 80% інвестиційного потенціалу

СК ВВТ ТОВ СП "Нібулон". Так, за попередніми даними, мож-

на прослідкувати динаміку зменшення обсягу інвестицій на

10%. Для кінцевої реалізації інвестиційного потенціалу необ-

хідно збільшити прибутковість компанії за рахунок реалізації

та зменшення величини витрат на 6520,23 тис. грн. (табл. 3).

Обрахований результат підтверджує те, що на реаліза-

цію інвестиційного потенціалу, відповідно до прогнозова-

ної економічної доданої вартості компанії, яка становить

180% від досліджуваного періоду, максимізована вартість

інвестиційного потенціалу СК набуває позитивного значен-

ня, що свідчить про ефективну реалізацію інвестицій на суму

459481,9 тис. грн. (табл. 4).

Запропонований варіант розрахунків реалізації інвес-

тиційного потенціалу узгоджує вартісні характеристики

інвестиційного проекту, спрямовані на забезпечення по-

дальшого зростання ринкової вартості компанії та його

інвестиційного потенціалу.

Вартість інвестиційного потенціалу інтегрує в оцінку

інвестиційного проекту параметри інвестицій та, відповідно,

може бути використана як критерій прийняття рішень щодо

шляхів реалізації інвестиційного потенціалу СК ВВТ.

Третім елементом системи стало формування шляхів

доцільності реалізації інвестиційного потенціалу СК ВВТ у

процесі реалізації інвестиційних проектів: проект 1 "Будів-

ництво перевантажувального терміналу для приймання, збе-

рігання і відвантаження" та проект 2 "Будівництво 3 буксирів

Nibulon 6" (табл. 5).

Отримані результати дозволяють стверджувати, що з

позиції реалізації інвестиційного потенціалу СК ВВТ з ура-

хуванням зростання його економічної доданої вартості в

результаті реалізації інвестиційних проектів. Так, реаліза-

ція як одного, так і іншого проектів дозволить забезпечити

зростання вартості компанії відповідно на 1850,205 тис. грн.

та 1065,71 тис. грн. Виходячи з критерію максимізації зна-

чення вартості інвестиційного потенціалу компанії, доціль-

но реалізовувати Проект1 "Будівництво перевантажуваль-

Таблиця 1. Рейтинг основних судноплавних
компаній ВВТ України за оцінкою

інвестиційного потенціалу в 2013 році

Таблиця 2. Розрахунок показників економічної
доданої вартості для ТОВ СП "Нібулон"

Рис. 2. Прогнозована вартість інвестицій ТОВ СП "Нібулон"

Таблиця 3. Розрахунок показника вартості інвестицій
за досліджуваний період
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ного терміналу". Проведене дослідження інвестиційного

потенціалу судноплавної компанії дозволяє визначити шля-

хи реалізації інвестиційного потенціалу СК ВВТ [10, с. 6], а

саме:

— встановлення довгострокових прогнозів реалізації

інвестиційних проектів, що дає змогу визначити пріоритетні

складові розвитку інвестиційного потенціалу СК ВВТ, роз-

робити плани, що грунтуються на прозорих припущеннях та

прийняти раціональні та узгоджені рішення;

— оцінка реалізації інвестиційних проектів зазначено-

го періоду, спираючись на галузеві особливості компанії, що

дозволяє встановити ефективність використання наявних

ресурсів;

— збільшення прибутковості інвестиційної діяльності

СК ВВТ за рахунок збільшення прибутку від реалізації інве-

стиційних проектів та оптимізації поточних витрат;

— прогнозування економічної доданої вартості інвес-

тиційних проектів за середньозважений період реалізації;

— максимізація вартості інвестиційного потенціалу СК,

що інтегрує в оцінку інвестиційного проекту параметри інве-

стицій;

— мінімізація прийнятного розміру чистої вартості

реалізації інвестиційного потенціалу компанії та встановлен-

ня граничних показників ефективності інвестицій;

— вартісна координація стратегічних та поточних

рішень, що сприяє підвищенню ефективності реалізації інве-

стиційного потенціалу судноплавною компанією ВВТ, а та-

кож використовується як критерій оцінки доцільності реа-

лізації інвестиційних проектів.

ВИСНОВКИ
Запропонована система оцінки та реалізації інвестицій-

ного потенціалу судноплавних компаній має практичний ха-

рактер та відповідає сучасним вимогам забезпечення якіс-

ного оцінювання інвестиційного потенціалу судноплавних

компаній внутрішнього водного транспорту. Розроблена

система дозволяє не тільки здійснювати рейтингову та вар-

тісну оцінки, а й визначати шляхи реалізації інвестиційного

потенціалу враховуючи попередньо проведене оцінювання.
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 Проект 1 Проект 2 
t (роки) 6 10 

 25020,65  25020,65 
 13,49 13,49 

S (тис. грн..) 3818,37 2365,39 
d1 -1,983 -2,203 
d2 -2,0575 -3,006 
CEVA (тис. 1грн.) 1850,205 1065,71 

Таблиця 5. Розрахунок прогнозованих
інвестиційних проектів
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У науковій літературі є багато методів оцінки інно-

ваційного розвитку підприємства, які характеризуються

відповідними функціональними базисами та алгоритма-
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EVALUATION METHODS OF INDUSTRIAL INNOVATION CLUSTERS

У статті охарактеризовано сучасні методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприє�
мства. На основі аналізу літературних джерел виділено три групи методів, дві з яких обрано
для подальших досліджень як такі, що можуть застосовуватись кластерними об'єднаннями
підприємств. На основі аналізу існуючих методів запропоновано власний метод комплексного
функціонально�диференційованого оцінювання рівня інноваційного розвитку кластерних об'єд�
нань підприємств. Проведений порівняльний аналіз методів оцінювання рівня інноваційного
розвитку підприємства. З врахуванням визначених переваг та недоліків в найпоширеніших гру�
пах методів оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства дано рекомендації щодо
розробки та адаптування на підприємствах принципово нових методів, які в ході подальших
прикладних досліджень модифікуватимуться відповідно до особливостей галузі, в якій функ�
ціонує підприємство (група підприємств).

The article describes modern methods of evaluation of innovative development company. Based
on the analysis of the literature three groups of methods are identified, two of which are selected for
further studies as those, which the cluster associations of enterprises may apply. Based on the
analysis of existing methods there was proposed the own method of integrated functional�differential
evaluation of the innovative development of enterprise cluster associations. The comparative analysis
of methods for evaluation of innovative development company took place as well. Taking into account
the specific advantages and disadvantages to the most common methods of group evaluation of
innovative development company there were given recommendations for developing and adapting
the fundamentally new methods which will be modificated in the further applied research according
to the characteristics of the industry in which the company operates (group of companies).

Ключові слова: метод, оцінювання, інноваційний розвиток, сфера господарської діяльності, кластерне

об'єднання, підприємство.

Key words: evaluation method, innovative development, business areas, cluster association, company.

ми оцінювання, згідно з якими їх можна поділити на три

групи, а саме: метод збалансованої системи показників

(Balanced Scorecard System) [6; 7; 9; 10]; методи, які пе-
редбачають розрахунок інтегрального показника рівня

інноваційного розвитку підприємства [1; 2; 3; 4] та мето-

ди, які базуються на оцінці економічної ефективності ре-

алізації інноваційних проектів [5; 8].
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Аналітичні можливості цих методів у тій чи іншій мірі,
надають можливість визначити як стан інноваційного

розвитку господарюючого суб'єкта, на визначений мо-

мент часу, темпи його зміни, а також дозволяють отри-

мати прогноз структурних змін інноваційного розвитку
із урахуванням особливостей потокового виробництва,

диверсифікації напрямів господарської діяльності та ін.

Однак сучасні методики не дозволяють провести комп-

лексну оцінку розвитку інноваційних кластерів з дета-
лізованим урахуванням індивідуального впливу кожно-

го учасника на кінцеві результати зростання інновацій-

ного потенціалу таких суб'єктів господарювання. Тому з

урахуванням актуальних напрямів функціональної рес-
труктуризації засад здійснення господарської діяльності,

яка за прикладом Європи та США тяжіє до розвитку

інтегрованих господарських структур, зокрема мереже-

вих бізнес-центрів — кластерів, необхідно удосконалю-
вати існуючі і розробляти нові методи оцінки рівня інно-

ваційного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В умовах стрімкого розвитку інформаційного су-

спільства та пріоритетності в стратегічній визначеності

інноваційного розвитку економічного систем досліджен-
ням з оцінки наявного стану та можливостей подальшо-

го інноваційного зростання приділяється особлива ува-

га, оскільки від їх точності визначальним чином залежа-

тимуть подальші успіхи господарюючих суб'єктів в кон-
курентному ринковому середовищі.

До дослідників, які займаються вивченням можли-

востей оцінювання інноваційного розвитку підприємств

належать: І.В. Федулова [7], А.С. Полянська [8], В.І. Ка-
рюк [3], О.С. Єфремов [6], К.О. Бояринова [9], А.Р. Дун-

ська [10] та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю написання статті є дослідження наявних ме-

тодів оцінювання рівня інноваційної розвитку

підприємств, для виокремлення їх позитивних рис, які в

подальшому, з урахуванням попередньо виведених ха-
рактеристик кластерних об'єднань підприємств, можуть

бути використані для розробки власного методу оці-

нювання рівня інноваційного розвитку кластерних об-

'єднань підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для того, щоб більш детально дослідити сутнісні

особливості найпоширеніших методів оцінювання рівня
інноваційного розвитку підприємств пропонуємо наступ-

ний набір критеріїв, які дозволять більш точніше оціни-

ти адекватність їх застосування підприємствами, а саме:

1. За номенклатурою охоплення показників: мето-
ди, що враховують лише фактори внутрішнього середо-

вища; методи, що враховують лише фактори зовнішнь-

ого середовища; комбіновані.

2. За способом визначення індикаторів оцінювання:
методи, що базуються на застосуванні експертних оці-
нок; методи, що базуються на системних розрахунках

основних функціональних показників роботи підпри-
ємств; комбіновані.

3. За способом представлення результатів: числові;
матричні; графічні; комбіновані.

4. За мірою можливостей подальшого стратегічно-
го аналізу: ті, що надають єдину акумульовану оцінку, ті,
що надають функціональну диференційовану систему
показників, методи оцінювання індивідуальних госпо-
дарських рішень.

5. За джерелами вихідної інформації: ті що базують-
ся на даних внутрішньої звітності підприємства; ті, що

базуються на даних внутрішньої звітності підприємства

та офіційної державної статистики; ті, що потребують

проведення маркетингових досліджень.
Одним з ключових принципів функціонування клас-

терних об'єднань підприємств є систематичне впровад-

ження інновацій на всіх ланках господарської діяльності.

Для дослідження вибиримо групи методів, якими, на
нашу думку, найдоцільніше проводити оцінювання роз-

витку інноваційних кластерів, а саме: визначення інтег-

рального показника та оцінки економічної ефективності

реалізації інноваційних рішень.
Під поняттям "інтегральний показник рівня інновацій-

ного розвитку підприємства" потрібно розуміти кінцевий

результат оцінювання базисних техніко-економічних по-

казників господарської діяльності підприємства, в основі

якого лежить визначення узагальнюючих показників че-

рез використання методу експертного опитування та си-

стеми часткових показників [1]. На думку Л. Малюти

інтегральний показник розраховується за такими скла-

довими інноваційного розвитку: технологічною (висвіт-

лює ступінь технологічного оновлення виробничих про-

цесів завдяки освоєнню нових виробництв та впровад-

женню удосконалених технологічних процесів), ринко-

вого (відображає величину впливу господарюючого суб-

'єкта на економічний розвиток завдяки реалізації на рин-

ку нової інноваційної продукції) і ресурсною (засвідчує

рівень наявності у підприємства інноваційних ресурсів,

що сприяють в забезпеченні його подальшого інновац-

ійного розвитку).

Відповідно кожна з перерахованих вище складових

у процесі оцінювання деталізується на ряд первинних

індикаторів, які в подальшому поєднуються у відповід-

ності з наявними у них ознаками інноваційного розвит-

ку, які є найбільш суттєвими для певних груп, з враху-
ванням величини впливу кожного показника на загаль-

ну оцінку рівня інноваційного розвитку підприємства.

Формули розрахунку рівня інноваційного розвитку

підприємства за даним методом наведено нижче [1]:

І
п
 = У

рес
 × К

1
 + У

тех
 × К

2
 + У

ринк
 × К

3
(1),

де І
п
 — інтегральний показник рівня інноваційного

розвитку промислового підприємства;

У
рес

 — показник ресурсної підсистеми забезпечен-

ня інноваційного розвитку підприємства;

У
тех

 — показник рівня технологічного оновлення про-
мислового підприємства;

У
ринк

 — показник рівня впровадження та комерціа-

лізації інновацій;

К
1
, К

2
, К

3
 — коефіцієнти, які характеризують ва-

гомість підсистем (значення коефіцієнтів розраховують-

ся методом експертних оцінок).

100
...2211 іі АХАХАХY ++×+×

= (2),

де Х
1
…Х

і
 — коефіцієнти, які характеризують певний

узагальнюючий показник,
А

1
…А

і
 — питома вага коефіцієнта в загальному ком-

плексі оцінок, %.

Своєю чергою перевага при застосуванні даного ме-

тоду полягає у наявності можливості щодо одержання
однозначної відповіді про те, якими є рівень організації

процесів виробництва, техніки і технології промислово-

го підприємства сукупно в цілому.

Л. Малюти [1] визначає лише три складові ринкову,
технологічну та ресурсну, що не дозволяють точно ви-

значити рівень інноваційного розвитку підприємства, що

функціонує саме на засадах маркетингового управлін-
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ня. Для підприємств, які орієнтуються саме на ринковий
вектор розвитку даний метод, додатково, мав би врахо-

вувати не узагальнену ринкову складову, а перелік по-

казників, які б були додатково деталізованими, а саме:

інформаційне забезпечення маркетингових досліджень
та рекламного менеджменту підприємства; внутрішнє і

зовнішнє логістичне забезпечення бізнесу; тактична уз-

годжень стратегічних бізнес-інтересів (розширення но-

менклатури товарів, збільшення ринкової частки) та ін.
Тобто даний метод найдоцільніше застосовувати саме

для командно-адміністративних економічних систем, в

яких кінцеві показники діяльності формуються виключ-

но плановим державним замовленням.
Натомість В. Карюк [3], на відміну від Л. Малюти [1],

пропонує більш деталізований метод оцінювання рівня

інноваційного розвитку підприємства, який він охарак-

теривав як "комплексну систему індикаторів інновацій-
ного розвитку підприємства".

Даний метод окрім, таких кумулятивних індикаторів

ефективності роботи підприємства як техніко-економі-

чний, фінансовий та кадровий потенціал включає також
індикатори інфраструктурного, маркетингового, орга-

нізаційно-управлінського, наукового, інформаційного та

ринкового потенціалу. Відповідно оцінювання за даним

методом відбувається у наступному порядку:
Розраховуються індикатори для кожної групи із за-

значених показників, а саме: показники кадрового потен-

ціалу (кількість інноваційних менеджерів, зайнятість пер-

соналу інноваційною діяльністю, ступінь посадового дос-

віду, рівень перепідготовки та підвищення кваліфікації

персоналу, ступінь кваліфікованості виробничого потен-

ціалу); показники матеріально-технічного потенціалу

(ступінь оновлення технології, ступінь оновлення про-

дукції, забезпеченість устаткуванням, величина інвестицій

в технічне переоснащення виробництва, ступінь придат-

ності основних фондів, співвідношення власних та закуп-
лених розробок); показники фінансово-економічного

потенціалу (придбання нематеріальних активів, матеріаль-

не заохочення працівників, інвестиції в навчання та пере-

підготовку персоналу, інвестування інноваційної діяль-

ності, витрати на технологічну інноваційну діяльність, вит-

рати на дослідження та розробки); показники наукового

потенціалу (ступінь забезпеченості науковими кадрами,

раціоналізаторська активність персоналу, патентно-ліцен-

зійна діяльність); показники маркетингового потенціалу

(витрати маркетингової діяльності, ступінь ефективності

застосовуваних маркетингових комунікацій, ступінь інно-

ваційності маркетингового персоналу); показники інфра-

структурного потенціалу (забезпеченість власними

лабораторіями, технологічними відділами, інноваційними

підрозділами, конструкторськими відділами); показники

організаційно-управлінського потенціалу (сприйнят-

ливість організацією інновацій, раціональність управлінсь-

кої структури, ефективність управлінської діяльності); по-

казники ринкового потенціалу (обсяги реалізації іннова-

ційної продукції, ринкова концентрація інновацій, ступінь

реалізації інновацій, рентабельність інноваційних витрат);

показники інформаційного потенціалу (ступінь накопиче-

ності інформаційних фондів, ступінь освоєння персональ-

ного комп'ютера персоналом; ступінь задоволеності нау-

ково-технічною інформацією).

Розраховуються підсумкові інтегральні індикатори

за наступною формулою:

 І
с
 =  n nІІІІ ×××× ...321      (3),

де, n — кількість індикаторів у групі розрахунку; І1…n

— значення індикаторів групи.

Визначається сукупний інтегральний індикатор за
формулою:
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де n
І
 — загальна кількість інтегральних індикаторів,

І — інтегральні індикатори по кожній групі показників.

Практична цінність застосування даного методу вис-

вітленого В. Карюк, порівняно з методом, висвітленим
Л. Малютою [1], полягає в тому, що він надає можливість

встановити не лише рівень інноваційного розвитку

підприємства, а й виявити потенційні та реальні можли-

вості підприємства щодо подальшої активізації свого
інноваційного потенціалу.

Отже, на відміну від Л. Малюти [1], В. Карюк [3] надає

аналогічний за суттю, але суттєво розширений за якісними

показниками вимірювання метод оцінки рівня інновацій-
ного розвитку підприємства. Однак він також є не повним,

так як базується виключно на широкій номенклатурі по-

казників, які характеризують виключно внутрішнє середо-

вище підприємства, і є тими показниками, які можуть бути
контрольованими. Відповідно, для підприємств, які функ-

ціонують за принципами ринкової економіки, важливим є

врахування впливу саме зовнішніх чинників на його

здатність до посилення свого інноваційного потенціалу.
Зокрема до таких показників слід віднести: ступінь впливу

державного податкового стимулювання щодо впроваджен-

ня інновацій на підприємствах, ступінь контрольованості

профільних галузей діяльності підприємств державними
структурам, величина трансферного потоку інновацій від

спеціалізованих організацій до господарюючих суб'єктів

протягом визначеного періоду часу та ін.

Ще один спосіб розрахунку інтегрального показника
інноваційного розвитку підприємства пропонує Пілявоз

Т.М. [4]. На відміну від поглядів вищеаналізованих авторів

[1; 3], особлива увага приділяється соціальній складовій

інноваційного розвитку підприємства. Метод, висвітлений
Пілявоз Т.М., базується на застосуванні методу експерт-

ного опитування, застосуванні системи часткових показ-

ників та розрахунку узагальнюючих показників. Згідно з

даними методом оцінювання соціально-економічного
рівня інноваційного розвитку підприємства пропонується

визначати з урахуванням трьох параметрів, а саме:

1. Рівня інноваційного потенціалу розвитку підприє-

мства, який включає такі групи показників: виробничо-

технологічні — коефіцієнт основних виробничих фондів

(П1.1), коефіцієнт фондовіддачі (П1.2), коефіцієнт онов-

лення продукції (П1.3), коефіцієнт прогресивності тех-

нологій (П1.4), коефіцієнт матеріаломісткості (П1.5), ко-

ефіцієнти автоматизації та механізації виробництва

(П1.6); науково -технічні — коефіцієнт науко місткості

(П1.7); фінансово-економічні показники — коефіцієнт

витрат на придбання результатів НДДКР (П1.8), ко-

ефіцієнт використання позиченого капіталу (П1.9), ко-

ефіцієнт самофінансування (П1.10), коефіцієнт рента-

бельності реалізованої інноваційної продукції (П1.11),

коефіцієнт рентабельності інвестиційної діяльності

(П1.12); трудові показники — коефіцієнт частки спец-

іалістів, які виконують наукові та науково-технічні робо-

ти (П1.13), коефіцієнт плинності кадрів (П1.14).

2. Рівня маркетингового забезпечення інноваційно-
го розвитку підприємства, який включає такі групи по-

казників: система маркетингових показників: коефіцієнт

передпродажної підготовки (П2.1), коефіцієнт ринкової
частки (П2.2), коефіцієнт доведення продукту до спожи-

вача (П2.3), коефіцієнт зміни обсягів продажу (П2.4), ко-
ефіцієнт використання зв'язків з громадськістю (П2.5),
коефіцієнт рекламної діяльності (П2.6).
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3. Соціального рівня інноваційного розвитку підприє-
мства, який включає такі групи показників: показники

розвитку системи гуманізації праці — коефіцієнт квалі-

фікаційного рівня (П3.1), коефіцієнт витрат на підготов-

ку та навчання працівників (П3.2), коефіцієнт можливості
для розвитку працівників та їхнього професійного зрос-

тання (П3.3), коефіцієнт участі працівників в управлінні

підприємством (П3.4), коефіцієнт рівня соціальної напру-

женості в трудовому колективі (П3.5); показники розвит-
ку системи соціальних гарантій персоналу — коефіцієнт

участі підприємств у соціальній підтримці працівників

(П3.6), коефіцієнт формування доходів працівників та

рівень оплати праці (П3.7); показники розвитку системи
безпеки та охорони праці — коефіцієнт рівня безпеки

та охорони праці на підприємстві (П3.8), коефіцієнт

відповідності робочих місць санітарно-гігієнічним вимо-

гам (П3.9); показники розвитку системи корпоративної
відповідальності — коефіцієнт створення робочих місць

(П3.10), коефіцієнт виконання обов'язків перед бюдже-

том (П3.11), коефіцієнт витрат на екологізацію вироб-

ництва (П3.12). Відповідно інтегральний показник роз-
раховується наступним чином:

ІПІР = 
3

СРМЗІПІП УПУПУП ××      (5),

де УП
ІП

, УП
МЗІП

, УП
СР

 — узагальнюючі показники
відповідного рівня інноваційного потенціалу, маркетин-

гового забезпечення інноваційної продукції, соціально-

го розвитку підприємства.

 УП
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×Z
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 + П
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×Z
1.2

 + … + П
1.14

×Z
1.14

    (6),
 УП
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 = П
3.1

×Z
3.1
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3.2

×Z
3.2

 + … + П
3.12

×Z
3.12

   (8),

де П
IJ
 — часткові показники за напрямами інтеграль-

ної оцінки;
Z

IJ
 — коефіцієнти вагомості часткових показників за

напрямами інтегральної оцінки, розраховані на основі

методу експертного оцінювання.

Отже, якщо говорити про метод, який охарактери-
зовано Пілявоз Т.М. [4], то тут необхідно враховувати

вплив різноманітних зовнішніх чинників і зокрема тих,

що формують соціальну інфраструктуру підприємств.

Однак, з урахуванням сучасних тенденцій було б до-
цільно окремо враховувати показник екологічної безпе-

ки як виробничих процесів, так і готової продукції. Ок-

реме врахування даного показника дозволить більш

чіткіше визначити стратегічні орієнтири щодо іннова-
ційного розвитку підприємств саме в розрізі їх базових

соціальних обов'язків: збереження довкілля, турбота про

здоров'я громадян та ін.

Також на відміну від методів, охарактеризованих ав-
торами [1; 3], Пілявоз Т.М. надає шкалу, яка залежно

від величини інтегрального показника рівня інновацій-

ного розвитку розрахованого за вищевказаною форму-

лою, дозволяє охарактеризувати темпи його інновацій-
ного розвитку. Дана шкала передбачає наступну града-

цію:

0—0,4 — підприємство характеризується низькими

темпами інноваційного розвитку;
0,4—0,7 — підприємство характеризується серед-

німи темпами інноваційного розвитку;

0,7—1,0 — підприємство характеризується високи-

ми темпами інноваційного розвитку.
Наступним автор, який пропонує схожий, але від-

мінний від вищеаналізованих методів, висвітлених авто-

рами [1; 3; 4], є метод оцінювання рівня інноваційного

розвитку підприємства запропонований Родіоновою І.В.

[2]. На її думку, при оцінці рівня інноваційного розвитку

підприємства необхідно проводити аналіз таких складо-

вих інноваційного потенціалу, як: фінансова, виробни-

ча, інформаційна, кадрова, наукова та трансферно-тех-
нологічна. Відповідно оцінку інноваційного потенціалу

господарюючого суб'єкта рекомендується здійснювати

у такій послідовності:

1. Аналіз складових інноваційного потенціалу.
2.Визначення величини ступеня використання

підприємством його внутрішніх інноваційних можливос-

тей.

3.Оцінка загального рівня інноваційної активності
господарюючого суб'єкта.

Згідно з першим етапом здійснюється дослідження

стану кожного структурного елементу інноваційного по-

тенціалу підприємства з використанням методу експер-
тних оцінок. Відповідно для даної оцінки Радіонова І.В.

[2] пропонує використовувати наступну шкалу:

0 балів — потенціал параметра не використовується

взагалі;
1 бал — використання потенціалу параметра під-

приємством характеризується як низьке;

2 бала — використання потенціалу параметра

підприємством характеризується як середнє;
3 бала — використання потенціалу параметра

підприємством характеризується як високе.

Далі з використанням узагальнених результатів по

кожній складовій встановлюються інноваційні можли-
вості підприємства. Відповідно чим вищим рівнем вико-

ристання внутрішніх інноваційних можливостей харак-

теризується підприємство, тим більшими є його шанси

на виявлення нових конкурентних переваг з можливістю
реалізації подальшої найбільш ефективної інноваційної

діяльності.

Завершальний етап передбачає розрахунок коефіц-

ієнта інноваційної активності підприємства — узагаль-
нюючого показника, що дозволяє охарактеризувати,

рівень інноваційної активності підприємства. розрахунок

даного показника, на думку Радіонової І.В. [2], здійс-
нюється за наступною формулою:

Рін.акт = (Pі×Wі) (9),

де Рін.акт — ступінь інноваційної активності підприє-

мства;

Pі — експертна оцінка, щодо повноти використання
і-го елементу інноваційного потенціалу підприємства,

бали;

Wі — коефіцієнт вагомості і-го елементу інновацій-

ного потенціалу підприємства.
Відповідно автором [2] пропонується наступна шка-

ла оцінювання даного показника, а саме:

0—2,0 — дуже низький рівень;

2,1—4,0 — низький рівень;
4,1—8,0 — середній рівень;

8,1—11,55 — високий рівень.

Подібна шкала попередньо розглядалась і Пілявоз

Т.М. [4], однак вона мала іншу градацію і враховувала
лише три рівні оцінювання. Очевидно, що кожна з них є

доцільною у практичному застосуванні, однак вони є не-

повними, так як в кожній з них доцільно було б виділити

ще декілька рівнів, а саме: нижче середнього, вище се-
реднього та дуже високий рівень. Також було б доцільно

застосовувати державну галузево-профільну еталонну

шкалу оцінювання рівня інноваційного розвитку

підприємств. Така шкала може формуватися Державною
службою статистики, Міністерством фінансів чи Міністер-
ством економічного розвитку і торгівлі. Переваги у зас-
тосуванні такої шкали оцінювання рівня інноваційного
розвитку підприємств полягатимуть у наступному:

1. Гармонізація загальнодержавних та підприємниць-
ких еквівалентів вимірювання показників інноваційної ак-
тивності підприємств у відповідних секторах економіки.
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2. Розширення аналітичних можливостей господа-

рюючих суб'єктів щодо адекватності оцінки показників

свого інноваційного розвитку.

3. Формування неформалізованих стимулів для по-
силення конкурентної боротьби господарюючих су-

б'єктів за більш кращі показники інноваційної активності

відповідно до попередньо встановлених лідерів галузі.
Однак для цього необхідно, щоб держава розроби-

ла і впровадила обов'язкову, диверсифіковану систему

методичних підходів щодо оцінювання рівня інновацій-

ного розвитку підприємств як самостійних, так і їх об-

'єднань. Реалізація даного заходу надасть можливість
більш чіткіше окреслити державні стимули регулювання

напрямів удосконалення діяльності господарюючих

суб'єктів в межах діючих програм розвитку національ-

ного господарства України.
Наступним, відмінним від методів, висвітлених авто-

рами [1; 2; 3; 4] є метод оцінювання інноваційного роз-

витку підприємств запропонований Єременко В.В. [5].

На думку Єременко В.В. [5], механізм оцінювання
інноваційно-технологічного розвитку промислових

підприємств пропонується реалізовувати у наступній по-

слідовності, а саме:

1. Визначення величини ринкової вартості господа-
рюючого суб'єкта на основі таких відомостей: оцінки тех-
нологічного стану підприємства, аналізу його фінансо-
во-економічного стану, попередньої оцінки його конку-
рентної позиції на ринку.

2. Проведення маркетингових досліджень для вста-
новлення планових об'ємів виробництва та встановлення
характеристик для нової продукції, якими воно має бути
наділена для того щоб задовольнити потреби споживачів.

На основі аналізу результатів проведених маркетин-
гових досліджень роблять висновки щодо вибору по-
дальшого напрямку інноваційно-технологічного розвит-
ку. До таких напрямів відноситься: використання нових
технологій у виробництві, інтеграція у збутову діяльність

нових збутових технологій, диверсифікація шляхом ос-
воєння нових товарів на базі нових технологій.

3. Проведення оцінки необхідного фінансового за-

безпечення стосовно вибраного напряму розвитку. До

показників, які найчастіше використовуються для оцін-

ки ефективності інноваційних проектів відноситься: чи-
стий дисконтований дохід, внутрішня норма доходу,

термін окупності капіталовкладень, індекс доходності.

Саме на основі цих показників і визначається розмір не-
обхідного фінансування для реалізації відповідного інно-
ваційного проекту.

4. Оцінка результатів реалізації відповідного інно-

ваційного рішення, а саме: визначення сума приросту

ринкової вартості господарюючого суб'єкта внаслідок
реалізації проекту, а також здійснення результативної

оцінки його конкурентної позиції.

У порівнянні з дослідженнями авторів [1; 2; 3; 4], ме-

тод охарактеризований Єременко В.В є більш ризико-
вим. Він грунтується не на попередньо проведених сис-

темних розрахунках всіх характеристик промислового

підприємства, а виключно на дослідженнях модифіко-

ваних потреб споживачів на ринку, які не завжди можуть
забезпечити успіх підприємству, оскільки можливе ви-

никнення неузгодженості, зокрема в можливостях збу-

ту та виробництва продукції на визначений момент часу.

Узагальнимо основні відомості по вищенаведених
методах для того, щоб обгрунтувати можливості їх за-
стосування кластерними об'єднаннями підприємств

(табл. 1).
Отже, проаналізовані методи оцінювання рівня інно-

ваційного розвитку підприємства характеризуються як

перевагами, так і недоліками, які зумовлюються менш
повним охопленням показників функціонування під-
приємства.

Незважаючи на наявні недоліки дані методи можна
застосовувати лише для дослідження рівня інноваційно-
го розвитку саме окремих господарюючих суб'єктів, так
як вони не передбачають індивідуальне оцінювання всіх
ланок переміщення матеріальних потоків на підприємстві
(постачання, виробництво, збут). Також вони не врахо-

вують величини вагомості впливу кожної ланки на зрос-

Таблиця 1. Порівняльний аналіз методів оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства

Назва класифікаційних 
груп Сутність методів Переваги методів Недоліки методів 

Методи, що 
передбачають 
розрахунок 
інтегрального 
показника рівня 
інноваційного розвитку 
підприємства, яка 
враховує показники 
стану розвитку його 
внутрішнього 
середовища  

Передбачають 
розрахунок 
акумульованого  
поліфакторного 
показника 

1. Дають єдину 
узагальнену оцінку. 
2. Не потребують 
значних зусиль в 
аналізі результатів 
досліджень  

1. Узагальнена оцінка не надає 
широких можливостей, щодо 
встановлення структурно-
диференційованих стратегічних 
пріоритетів інноваційного розвитку 
підприємства.  
2. Використання експертних оцінок 
зумовлює суб’єктивність в кінцевих 
результатах дослідження, що може 
спричинити не завжди точне 
визначення функціональних сфер на 
підприємстві, які потребують 
інтенсивнішого інноваційного 
удосконалення  

Методи, що базуються 
на оцінці виключно 
економічної 
ефективності реалізації 
інноваційних проектів 

Передбачають 
розрахунок 
аналітичних груп 
показників 
ефективності, що є 
диференційованими 
за відповідними 
інноваційними 
проектами, які 
реалізуються на 
підприємстві 

1. Дають широку 
оцінку можливостей 
щодо реалізації 
інноваційних рішень.  
2. Дозволяють більш 
точніше визначити 
стратегічні 
пріоритети 
подальшого розвитку 
підприємства  

1. Оцінка економічної ефективності 
окремих проектів не дозволяє 
повністю охарактеризувати 
інноваційний стан всього 
підприємства за всіма його 
функціональними сферами система 
постачання, збуту, інформаційне 
забезпечення господарської 
діяльності та ін.  
2. Є більш витратними в порівнянні з 
іншою групою методів, зокрема 
через необхідність організації та 
проведення відповідних 
маркетингових досліджень для збору 
необхідної інформації  
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тання сукупного інноваційного потенціалу і не надають
перелік стратегій, які можуть бути отримані згідно ре-

зультатів проведених досліджень, що є необхідністю для

таких організаційно-правових форм суб'єктів господа-

рювання як кластери.
З врахуванням визначених переваг та недоліків в най-

поширеніших групах методів оцінювання рівня інновац-

ійного розвитку підприємства необхідно розробляти та

адаптувати на підприємствах, зокрема їх об'єднаннях,
принципово нові методи, які в ході подальших приклад-

них досліджень модифікуватимуться відповідно до особ-

ливостей галузі (галузей), в якій (яких) функціонує

підприємство (група підприємств).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

У ході дослідження було проаналізовано найпоши-

реніші групи методів оцінювання рівня інноваційного

розвитку підприємства. На основі попередньо визначе-

них характеристик кластерних об'єднань підприємств
запропоновано власний метод оцінювання рівня іннова-

ційного розвитку кластерних об'єднань підприємств,

який характеризується диференційованим оцінюванням

різних сфер функціонування кластерних об'єднань
підприємств та подальшою можливістю вибору стратег-

ічного напряму розвитку кластера для пошуку нових та

утвердження наявних конкурентних переваг.

Перспектвами подальших досліджень виступатиме
практичне освоєння запропонованого методу оцінюван-

ня рівня інноваційного розвитку підприємств на класте-

рах з метою його практичного удосконалення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи з середини ХХ-го століття інновації

та нові технології стали основною рушійною силою

перетворення індустріальної економічної системи

у постіндустріальну. Усвідомлення необхідності

впровадження інновацій для забезпечення ефектив-

ного суспільного виробництва та стійкого економі-

чного зростання сприяло виокремленню інновацій

у пріоритетний напрям стабілізаційної політики дер-

жави.
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INNOVATION AS A FACTOR IN ENSURING THE EFFECTIVE SOCIAL PRODUCTION

У статті розглянуто нормативно�правову базу забезпечення інноваційної діяльності в Україні.
Проведено аналіз стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Розглянуто особ�
ливості впровадження інновацій на промислових підприємствах. Визначено пріоритети дер�
жавної політики у сфері інноваційної діяльності такі, як розвиток конкурентоспроможних нау�
комістких виробництв; стимулювання попиту на інноваційну продукцію; підготовка фахівців у
сфері інновацій; налагодження внутрішніх та міжнародних зв'язків між науковими установами,
представниками бізнесу та державними органами влади шляхом формування територій інно�
ваційного розвитку (технопарків, інноваційних комплексів, кластерів тощо). Наведено прикла�
ди стимулювання розвитку інноваційної діяльності в окремих країнах світу. Запропоновано ство�
рити регіональні центри інноваційного розвитку, що дасть можливість підвищити ефективність
проведення державної політики у сфері інвестиційно�інноваційної діяльності та управління на�
ціональними проектами.

The article touches upon the legislative and regulatory framework of innovative activity in Ukraine.
The financial provision of innovative activity has been analyzed. The research includes the analyses
of the peculiarities of introducing innovations in industrial enterprises. The author defined priorities
of state policy in the sphere of innovative activity, such as: the development of competitive, science
intensive productions; stimulating of the demand on innovative products; training specialists in the
sphere of innovation; establishing domestic and international links between scientific organizations,
businesses and state authorities through the formation of innovative development areas (technology
parks, innovation complexes, clusters, etc.) Examples of stimulating innovative activity development
in certain world countries have been selected. Proposed to create regional centers of innovative
development which will enable to increase the effectiveness of carrying out state policy in the field
of investment�innovation activity and national projects management.
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За останні десятиліття нагромаджено певний масив

спеціальної літератури, у якій обгрунтовується не-

обхідність державного втручання в інноваційну сферу,

а також аналізуються окремі проблеми впровадження

інновацій на практиці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням окремих аспектів фінансування та

розвитку інноваційної діяльності відображено у працях
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зарубіжних вчених П. Друкера, Д. Кларка, Р. Ландау,

Р. Лукаса, Р. Харрода, Й. Шумпетера та ін. Особливості

впровадження інновацій в Україні та аналіз зарубіжно-

го досвіду і можливість його застосування висвітлено у

працях вітчизняних науковців А. Гальчинського, В. Гей-

ця, К. Ільїної [2], Б. Кваснюка, П. Курмаєва [3], С. Стой-

ки [6], І. Чичкало-Кондрацької [8], О. Чемодурова [7],

А. Чухно та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У статті здійснено аналіз нормативно-правового

забезпечення розвитку інноваційної діяльності та дос-

лідження стану фінансування інноваційної діяльності і

впровадження інновацій на промислових підприємствах

України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин на

діяльність суб'єктів господарювання в економічній сис-

темі суспільства впливають негативні явища як об'єктив-

ного, так і суб'єктивного характеру. Тому виникає не-

обхідність використовувати нові підходи та методи фор-

мування стійкого інноваційного розвитку з метою заво-

ювання кращих позицій на ринку.

Впровадження інновацій призводить до оновлення

номенклатури товарів, що випускаються, поліпшенню

якості продукції для задоволення попиту споживачів і

максимізації прибутку, отже, відбувається підвищення

ефективності діяльності.

Відповідно до Закону України "Про інноваційну

діяльність" інновації визначають як новостворені (за-

стосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні тех-

нології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, ко-

мерційного або іншого характеру, що істотно поліпшу-

ють структуру та якість виробництва і (або) соціальної

сфери. Інноваційну діяльність трактують як діяльність,

що спрямована на використання і комерціалізацію ре-

зультатів наукових досліджень та розробок і зумовлює

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і по-

слуг [1].

Основними принципами державної інноваційної по-

літики є: орієнтація на інноваційний шлях розвитку еко-

номіки України; визначення державних пріоритетів інно-

ваційного розвитку; формування нормативно-правової

бази у сфері інноваційної діяльності; створення умов для

збереження, розвитку і використання вітчизняного

науково-технічного та інноваційного потенціалу; забез-

печення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансо-

во-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;

ефективне використання ринкових механізмів для спри-

яння інноваційній діяльності, підтримка підприємницт-

ва у науково-виробничій сфері; здійснення заходів на

підтримку міжнародної науково-технологічної коопе-

рації, трансферу технологій, захисту вітчизняної про-

дукції на внутрішньому ринку та її просування на зов-

нішній ринок; фінансова підтримка, здійснення сприят-

ливої кредитної, податкової і митної політики у сфері

інноваційної діяльності; сприяння розвиткові іннова-

ційної інфраструктури; інформаційне забезпечення су-

б'єктів інноваційної діяльності; підготовка кадрів у сфері

інноваційної діяльності [1].

У Програмі розвитку інвестиційної та інноваційної

діяльності в Україні виокремлено два етапи реалізації.

На першому етапі (2011—2012 роки) передбачало-

ся створити сприятливі умови для залучення інвестицій

з метою:

— удосконалення матеріально-технічної бази ви-

щих навчальних закладів;

— утворення малих інноваційних підприємств;

— забезпечення розвитку та оптимізації інновацій-

ної інфраструктури, інноваційних підприємств (іннова-

ційних центрів, технопарків, технополісів, інноваційних

бізнес-інкубаторів), наукових парків, центрів трансфе-

ру технологій і промислових кластерів;

— формування державного реєстру договорів щодо

трансферу технологій; створення з урахуванням міжна-

родного досвіду банків розвитку, фондів підтримки

малих і середніх інноваційних підприємств, венчурних

фондів тощо.

На другому етапі (2013—2015 роки) передбачало-

ся:

— залучити інвестиції з метою забезпечення роз-

витку високотехнологічних базових галузей економіки,

зокрема аерокосмічної галузі, впровадження інформа-

ційно-комунікаційних технологій, біо- та нанотехно-

логій, створення сучасних матеріалів, фармацевтичної

продукції та медичної техніки;

— зменшити на 20 відсотків енергоємність внутрі-

шнього валового продукту;

— залучити інвестиції з метою модернізації та ре-

конструкції енергетичного обладнання, впровадження

енергоефективних та енергозберігаючих технологій;

— створити систему фінансової підтримки інвести-

ційної та інноваційної діяльності, зокрема визначити ме-

ханізм здешевлення кредитів і заохочення комерційних

банків до кредитування інвестиційних та інноваційних

проектів; створити сприятливі умови для забезпечення

розвитку державно-приватного партнерства у сфері

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

на паритетних умовах, що дасть можливість зменшити

навантаження на бюджети всіх рівнів, збільшити обсяг

недержавних інвестицій;

— впровадити техніку нового покоління та високі

технології у промислове виробництво;

— провести конкурсний відбір найбільш ефектив-

них інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізу-

ються в базових галузях економіки;

— запровадити проведення моніторингу стану реа-

лізації інвестиційних та інноваційних проектів;

— забезпечити належний захист прав інтелектуаль-

ної власності вітчизняних вчених, що сприятиме фор-

муванню та забезпеченню розвитку ринку інтелектуаль-

ної власності;

— забезпечити розвиток інноваційної інфраструк-

тури, інноваційних підприємств (інноваційних центрів,

технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкуба-

торів), наукових парків, центрів трансферу технологій і

промислових кластерів, що дасть можливість створити

нові робочі місця для висококваліфікованих спеціалістів

[5].

Частина поставлених завдань була виконана, проте

багато питань потребують доопрацювання. Зокрема

проаналізувавши таблицю 1, можна побачити суттєве
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зменшення обсягів фінансування інноваційної діяль-

ності за рахунок коштів державного бюджету та за ра-

хунок власних коштів і інших джерел фінансування.

Починаючи з 2011 року відбувається поступове

зменшення суми загальних витрат на фінансування інно-

ваційної діяльності. Такий стан є незадовільним, врахо-

вуючи неспроможність галузей національного господар-

ства конкурувати не лише на зовнішньому, а і на внут-

рішньому ринку.

Звісно, політика протекціонізму певний час зможе

підтримувати конкурентоспроможність національного

товаровиробника на внутрішньому ринку. Проте у дов-

гостроковій перспективі необхідно приймати рішення

про підвищення конкурентоспроможності шляхом впро-

вадження інновацій у реальному секторі економіки та

створити передумови виходу на світовий ринок товарів

і послуг з конкурентоспроможною продукцією.

Вважаємо за доцільне навести статистичні дані, що

відображають процес впровадження інновацій на про-

мислових підприємствах (табл. 2).

З таблиці видно, що динаміка нових технологічних

процесів, які впроваджуються починаючи з 2011 року

має негативну тенденцію. Незадовільним є зменшення

у 2013 році маловідходних та ресурсозберігаючих тех-

нологій (502 проти 554 у 2012 році), нових видів техніки

(809 проти 942 у 2012 році) та нових технологічних про-

цесів (1576 проти 2188 у 2012 році).

Дослідники наводять конкретні приклади стимулю-

вання інноваційної діяльності в країнах світу.

Так, наприклад, у праці І. Чичкало-Кондрацької вис-

вітлено основні шляхи сприяння розвитку інно-

ваційної діяльності в окремих країнах світу, зок-

рема у Австралії — це пряме державне фінансу-

вання, система субсидій, стимулювання інвес-

тицій, звільнення від окремих непрямих податків

тощо; в Австрії — державні інвестиції, стимулю-

вання студентів та професорсько-викладацько-

го складу ВНЗ до виконання інноваційних про-

ектів, надання грантів тощо; у Бельгії — подат-

кове кредитування, пряме державне фінансуван-

ня, бюджетне відшкодування витрат на різних

стадіях інноваційної діяльності, розвиток та підтримка

міжнародної співпраці між реальним сектором економ-

іки та науково-дослідними установами, стимулювання

кар'єрного зростання вчених-дослідників; в Бразилії —

заохочення молодих науковців, державне фінансуван-

ня навчання і підвищення кваліфікації студентів, викла-

дачів, науковців, надання стипендій тощо [8, с. 423].

К. Ільїна наводить окремі проекти стимулювання

інноваційної діяльності у країнах світу. Так, у Німеччині

було організовано національний конкурс "Кращі клас-

тери Німеччини: більше інновацій, більше росту, більше

зайнятості". П'ятнадцять кластерів, що перемогли, мали

одержати бюджетне фінансування у обсязі 600 млн євро

на термін до 5 років; заохочувалася участь університетів

і наукових закладів у НДДКР для потреб промисловості

[2, с. 198].

Окрім того, у розвинутих країнах світу частка держав-

них коштів у фінансуванні діяльності технопарків сягає

60—70 %.

О. Чемодуров як приклад розглядає перехід Країн

Балтії та Східної Європи і Грузію на інноваційний век-

тор розвитку, які вирішували проблему модернізації

економіки у процесі приватизації, ставлячи цю умову як

основну при проведенні аукціонів за рівноправної участі

іноземних інвесторів [7, с. 41].

Ми вважаємо, що на сучасному етапі розвитку еко-

номічної системи України, потрібно більше уваги приділя-

ти науковій, науково-технічній, інноваційній діяльності та

трансферу технологій не лише на державному рівні. До-

цільно підтримувати інноваційну активність суб'єктів гос-

подарювання на регіональному та місцевому рівні. З

цією метою пропонуємо створити регіональні центри

інноваційного розвитку, що дасть можливість удос-

коналити інноваційну інфраструктуру шляхом поси-

лення зв'язків між державними та місцевими органа-

ми влади, освітою, наукою та бізнесом.

Створення регіональних центрів інноваційного

розвитку, дасть можливість підвищити ефективність

проведення державної політики у сфері інвестицій-

но-інноваційної діяльності та управління національ-

ними проектами (стратегічно важливими проектами,

що забезпечують технологічне оновлення та розви-

ток базових галузей реального сектору економіки

України). Налагодження системи управління, регулю-

вання та контролю інноваційної діяльності стане пер-

шим кроком до підвищення конкурентоспромож-

ності національного господарства.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для успішного ведення інноваційної діяльності

та розвитку технологій у відповідності з міжнарод-

Роки 
Загальна 

сума витрат 

У тому числі за рахунок коштів

власних державного 
бюджету 

іноземних 
інвесторів 

інші 
джерела 

млн грн. 
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3

Таблиця 1. Джерела фінансування
інноваційної діяльності

Джерело: [4].

Таблиця 2. Впровадження інновацій на
промислових підприємствах

Джерело: [4].
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2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 1576
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ними стандартами необхідно розроби-

ти та реалізувати комплексний підхід до

планування і проведення науково-дос-

лідних та дослідно-конструкторських

робіт, а також використання їх резуль-

татів.

Пріоритетами державної політики у

сфері інноваційної діяльності та модер-

нізації економіки має стати розвиток

конкурентоспроможних наукомістких

виробництв і стимулювання інновацій-

ної активності високотехнологічних

секторів економіки за рахунок створен-

ня інноваційної системи; формування

технологічної платформи на базі під-

приємств високотехнологічного секто-

ра економіки та стимулювання попиту

на інноваційну продукцію; підготовка та

перепідготовка (підвищення кваліфі-

кації) кадрового потенціалу; налагод-

ження стабільних внутрішніх та міжна-

родних коопераційних зв'язків між на-

уковими установами, представниками

бізнесу та державними органами вла-

ди шляхом формування територій інно-

ваційного розвитку (технопарків, інно-

ваційних комплексів, кластерних утво-

рень тощо).
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Рис. 1. Схема стимулювання розвитку інноваційної
діяльності в Україні

Джерело: складено автором.
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THE MARKET MODEL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Державна політика України спрямована на прискорену інтеграцію в європейське співтовари�
ство і побудову демократичного суспільства, яке б повністю відповідало прийнятим загально�
світовим стандартам. У цьому контексті постає питання про радикальне підвищення місця та
ролі людського, у тому числі інтелектуального потенціалу, в соціально�економічній діяльності.
Як свідчить світовий досвід, будь�яке сучасне суспільство, країна чи співдружність держав, що
прагнуть досягти високого рівня розвитку, приділяють першочергову увагу формуванню та
ефективному використанню свого інтелектуального потенціалу.

Разом з тим залишаються недостатньо дослідженими і потребують подальшого вивчення
теоретико�методологічні, методичні і практичні підходи до комплексної оцінки сучасного ста�
ну, прогнозування розвитку, створення моделі управління діяльністю вищими навчальними
закладами як механізму відтворення інтелектуального потенціалу та ефективного його вико�
ристання на державному і регіональному рівні.

У зв'язку з ростом значення інтелектуального капіталу для підвищення ефективності еконо�
мічного розвитку і росту добробуту нації актуальним є розробка сучасної моделі управління
вищим навчальним закладом (ВНЗ) як найбільш значимим елементом відтворення трудового
потенціалу суспільства.

Можливість рішення даної проблеми припускає вивчення поточного стану вузівської підго�
товки фахівців на прикладі розробки ринкової моделі функционированя великого ВНЗ, яким є
Національный університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).

У статті проаналізовано поточний стан вузівської підготовки фахівців на прикладі розробки
ринкової моделі функционированя великого університету; приведено методичний інструмен�
тарій SWOT�аналізу та метод оцінок, який грунтується на аналізі діяльності вузу як виробника
продукції і послуг; висвітлені результати досліджень авторів й розробленої ними концепції
діяльності вищого навчального закладу в умовах ринкових відносин можуть бути використані
іншими вузами в процесі своєї діяльності.

The state policy of Ukraine aimed at the accelerated integration into the European community and
the building of a democratic society that fully comply with global standards. In this context, the
question arises about the radical increase the place and role of man, including intellectual potential
in socio�economic activities. As world experience shows, any modern society, country or the
Commonwealth of States seeking to achieve a high level of development, giving priority to the
formation and effective use of its intellectual potential. However, there are still insufficiently studied
and require further study of the theoretical, methodological and practical approaches to integrated
assessment of the current state of forecasting of development, creating a model of management of
higher education institutions as a mechanism of reproduction of intellectual potential and effective
use at the state and regional level. In connection with the growing importance of intellectual capital
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх років державна політика Украї-

ни спрямована на прискорену інтеграцію в європейське

співтовариство і побудову демократичного суспільства,

яке б повністю відповідало прийнятим загальносвітовим

стандартам. У цьому контексті постає питання про ра-

дикальне підвищення місця та ролі людського, у тому

числі інтелектуального потенціалу, в соціально-еко-

номічній діяльності. Як свідчить світовий досвід, будь-

яке сучасне суспільство, країна чи співдружність дер-

жав, що прагнуть досягти високого рівня розвитку, при-

діляють першочергову увагу формуванню та ефектив-

ному використанню свого інтелектуального потенціалу.

Разом з тим залишаються недостатньо досліджени-

ми і потребують подальшого вивчення теоретико-мето-

дологічні, методичні і практичні підходи до комплекс-

ної оцінки сучасного стану, прогнозування розвитку,

створення моделі управління діяльністю вищими на-

вчальними закладами як механізму відтворення інтелек-

туального потенціалу та ефективного його використан-

ня на державному і регіональному рівні [5].

Недостатність теоретичних напрацювань з означено-

го кола проблем дає підстави стверджувати про не-

обхідність вивченя та впровадження новітніх технологій

в даному аспекті як об'єкта дослідження у вітчизняній

економічній науці. Саме тому актуальність дослідниць-

ких ініціатив у галузі вивчення теорії і практики цієї про-

блеми є винятково високою і зростатиме в подальшому.

У зв'язку з ростом значення інтелектуального капі-

талу для підвищення ефективності економічного роз-

витку і росту добробуту нації актуальним є розробка

сучасної моделі управління вищим навчальним закла-

дом (ВНЗ) як найбільш значимим елементом відтворен-

ня трудового потенціалу суспільства.

Можливість рішення даної проблеми припускає ви-

вчення поточного стану вузівської підготовки фахівців

на прикладі розробки ринкової моделі функциониро-

ваня великого ВНЗ, яким є Національный університет

кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Економічна ефективність функціонування освіти

досліджувалася в працях Богині Д., Васильченко В.,

to improve the efficiency of economic development and welfare of the nation, it is urgent to develop
a modern model of management of higher education institution as the most significant element of
the reproduction of labor potential of the society. The possibility of solving this problem involves the
study of the current state of higher specialist training into the development of a market model
funktsionirovania a large university, which is the national University of shipbuilding named after
Admiral Makarov. The article analyzes the current state of higher specialist training into the
development of a market model funktsionirovania great university; the methodological Toolkit of the
SWOT analysis and the method of assessment that is based on the analysis of the activity of the
University, as the manufacturer of products and services; lit the results of the research of the authors
and they have developed the concept of activity of higher educational institutions in the conditions
of market relations that can be used by other universities in the course of their activities.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, SWOT&аналіз, стратегія, концепція, стратегічне планування,

попит, ринок праці.
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the labour market.

Добриніна А., Дятлова С., Єгіазаряна Г., Єрошиної В.,

Жильцова Є., Зарецької С., Комарова В., Костаняна С.,

Якобсона Л. тощо.

Соціально-економічним проблемам підготовки тру-

дових ресурсів у системі закономірностей функціону-

вання ринку праці присвятили свої роботи вітчизняні

дослідники, зокрема Бандур С., Кривенко Л., Лібанова

Е., Лукінов І., Мочерний С., Пирожков С., Садова У. та

інші.

Регіональні аспекти означеної проблеми досліджу-

вали Булах Т., Данилишин Б., Долішній М., Дорогунцов

С., Єпіфанов А., Заяць Т., Кравченко В., Куценко В.,

Ларіс Н., Лисецький А., Новікова В., Мельник С., Мика-

сюк І., Патора Р., Сало І., Степаненко А., Хроменкова

М., Чернюк Л., Фащевський М. та інші науковці.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення результатів конкретних

досліджень автора і розробленої ним концепції діяль-

ності НУК в умовах ринкових відносин, що може бути

використано іншими вузами в процесі своєї діяльності.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ключову роль в успішній діяльності будь-якого на-

вчального закладу і його вирішального впливу на кон-

курентоспроможність освітніх послуг відіграють пра-

вильні й вчасно прийняті стратегічні рішення.

Для їхньої розробки необхідний аналіз ринкової

ситуації, що дає оцінку власних ресурсів і можливостей

ВНЗ із урахуванням стану й потреб зовнішнього та внут-

рішнього оточення.

Одним з основних інструментів стратегічного управ-

ління є матриця SWOT-аналізу, що є зручним методом

структурного опису стратегічних характеристик середо-

вища ВНЗ [1]. Отже, підставою для побудови концеп-

туальних засад діяльності Національного університету

кораблебудування у ринковому середовищі є резуль-

тати проведеного автором SWOT-аналізу, при якому

були використані певні методи та джерела інформації

(рис. 1).

Проведений SWOT-аналіз заснований на методі

оцінок, який грунтується на аналізі діяльності вузу як

виробника продукції і послуг. Достовірність його ре-

зультатів та можливість застосування щодо інших на-



Інвестиції: практика та досвід № 6/201534

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

вчальних закладів можлива лише за наявності та вико-

нання ряду наступних робочих гіпотез, покладених в

основу аналізу:

1. Університет здійснює процеси стратегічного пла-

нування й розподілу ресурсів відповідно до довгостро-

кових напрямів розвитку, намірів зайняти провідні по-

зиції на ринку освітніх послуг відповідно до заявленої

місії, цілей і завдань.

2. Університет систематично збирає, накопичує й

аналізує інформацію про свою діяльність; проводить

оцінку сильних і слабких сторін ВНЗ (SWOT-аналіз), на

основі якого ректорат разом із Вченою радою визна-

чає політику й розробляє стратегічний і тактичний пла-

ни.

3. Розподіл ресурсів проводиться у відповідності зі

стратегією розвитку ВНЗ для здійснення заявленої місії;

4. Університет визначає свої пріоритети в плану-

ванні та оцінці відповідно до політики Міністерства ос-

віти та науки України, а також з урахуванням умов

зовнішнього, соціально-економічного середовища як в

Україні, так і за кордоном.

Концепція ринкової діяльності навчального закла-

ду на підставі SWOT-аналізу припускає наявність чітко

сформульованої місії і чітких стратегічних цілей, вироб-

лених в результаті усесторонніх досліджень потреб зов-

нішнього середовища в продукції ВНЗ.

У результаті дослідження діяльності за наведени-

ми критеріями нами були розроблені наступні Концеп-

туальні положення ринкової діяльності Національного

університету кораблебудування імені адмірала Макаро-

ва.

1. Загальні положення.

1.1. Концептуальні положення (далі — концепція)

ринкової діяльності Національного університету кораб-

лебудування імені адмірала Макарова (далі — універ-

ситету) визначає цілі, принципи, напрями і пріоритети

функціонування університету в умовах запровадження

ринку освітніх послуг і посилення конкуренції з боку

інших державних і недержавних вищих навчальних за-

кладів.

1.2. Обгрунтування концепції вимагає попередньо-

го аналізу поточної ринкової ситуації з метою визначен-

ня пріоритетних напрямів діяльності ВНЗ в умовах, що

склалися в сучасному освітньому середовищі.

2. Стан і тенденції розвитку ринку освітніх послуг.

2.1. Формування ринкових відносин у сфері освіти,

розвиток конкуренції і лібералізація державного регу-

лювання відбувалися на тлі різкого коливання пара-

метрів попиту, що існують у сфері освіти. Попит на рин-

ку освітніх послуг залежить від попиту на ринку праці.

На початку і в середині 90-х рр. у період стихійного

формування ринку в усіх галузях економіки і екстенсив-

ного розширення сфери підприємництва й бізнесу відбу-

лася різка реструктуризація традиційного попиту випус-

кників середніх шкіл на економічні та юридичні спе-

ціальності. Підсилив цю тенденцію приріст чисельності

абітурієнтів дорослого контингенту, що вже мав про-

фесійну освіту з інших спеціальностей. У той же час

зменшилася кількість абітурієнтів, що поступають на

технічні, природні, педагогічні спеціальності.

2.2. Стабілізація структури споживачів послуг вищої

освіти відбувається на тлі негативних демографічних

процесів. Із середини 80-х рр. минулого століття в Ми-

колаївській області спостерігається стійка тенденція

зниження народжуваності, що позначається на чисель-

ності потенційного контингенту випускників. Таким чи-

ном, абсолютна кількість потенційних споживачів має

стійку тенденцію до зменшення.

2.3. Основним ринковим сегментом, що забезпечує

попит на послуги університету в середньостроковій пер-

спективі, є випускники середніх шкіл. Попит не має яск-

раво вираженої регіональної локалізації,  тобто

більшість абітурієнтів — жителі не лише Миколаєва та

Миколаївської області, а в цілому України та з-за кор-

дону. Більшість випускників затребувана регіональним

ринком праці.

Рис. 1. Методи використані при проведенні SWOT@аналізу
Національного університету кораблебудування
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2.4. Основними якісними тенденціями параметрів

попиту на освітні послуги університету є:

— поступова стабілізація попиту на технічні спе-

ціальності;

— переорієнтація попиту з економічних на технічні

спеціальності, що мають чітко виражену прикладну

спрямованість;

— переорієнтація попиту на якісний, а не формаль-

ний аспект освітнього процесу (зростання реального

престижу дипломів з відзнакою, участі в наукових кон-

ференціях, наукових студентських публікацій);

— формування якісно нового попиту на систему без-

перервного спеціалізованого навчання — середнього

(ліцей), довузівського, середньоспеціального (коледж),

вузівського, а також додаткового, післявузівського.

Створення таких видів навчання на базі єдиного універ-

ситетського комплексу;

— формування стійкого попиту на послуги вищої

освіти в невеликих містах і сільській місцевості Мико-

лаївської області.

2.5. Основними споживчими суб'єктами, що створю-

ють попит на послуги університету, є держава як голов-

ний і основний замовник базових освітніх послуг; ви-

пускники середніх шкіл; випускники середніх спеціаль-

них закладів; фахівці, що вже мають вищу професійну

освіту іншого профілю; комерційні, некомерційні орга-

нізації та органи державної влади, що здобувають

освітні послуги для своїх співробітників.

2.6. Конкурентне середовище. Структуру ринку по-

слуг вищої освіти з боку пропозиції можна охарактери-

зувати як таку, що в цілому сформувалася. Провідну

роль продовжують відігравати державні вузи, які зумі-

ли зберегти свої позиції як за масштабами, так і якістю

пропонованих продуктів. За різними оцінками, їх част-

ка по основному виду послуг — першій вищій освіті —

становить від 60 (по економічних спеціальностях) до

100% (по медичних). Збереглася і їх традиційна галу-

зева спеціалізація. Не зважаючи на те, що багато вузів

відкрили в себе нові кон'юнктурні спеціальності, сфери

застосування знань їх випускників залишилися достат-

ньо диференційованими. Інакше кажучи, по більшості

базових спеціальностей на ринку Миколаївської області

конкуренції між традиційними галузевими лідерами або

немає, або вона має непрямий характер. Проте по ок-

ремих спеціальностях можливі прямі протистояння, що

ведуть до розподілу ринку. Особливістю освітніх послуг

цієї категорії вузів є традиційно високий рівень якості в

конкретній, базовій галузі. Проте в розширеному сенсі

великі масштаби прийому і навчання студентів знижу-

ють увагу до індивідуальних потреб.

2.7. Наступною категорією учасників ринку є недер-

жавні комерційні вузи, створені в 90-ті рр. на базі або

за участю державних вузів, що поступово набули само-

стійності, а також філії державних вузів, які пропону-

ють тільки платні послуги з кон'юнктурних спеціально-

стей і мають достатньо гнучкий механізм ціноутворен-

ня. Всі вони володіють необхідним формальним стату-

сом (ліцензії, акредитації і т. п.), а деякі сформували

достатню навчально-методичну, матеріальну базу і влас-

ний професорсько-викладацький склад як за участю

материнської компанії, так і самостійно. По затребува-

них напрямах їх частка доходить до 30%. Ці вузи здатні

швидко реагувати на кон'юнктуру і першими вводити

перспективні спеціальності, не представлені на ринку,

але не здатні тривалий час утримувати лідерство. Чут-

ливість до кон'юнктури примушує їх знижувати рівень

відбору абітурієнтів і пом'якшувати вимоги в період на-

вчання. В результаті їх рейтинг у споживачів і праце-

давців набагато відстає від державних вузів. Усі наве-

дені обставини орієнтують такі вузи на певний сегмент

споживачів — абітурієнтів, які не можуть за рівнем знань

претендувати на бюджетні місця державних вузів, а за

рівнем доходів — оплачувати своє навчання в них на

договірній основі.

Основним інструментом конкурентної боротьби цієї

категорії ВНЗ є цінова стратегія проходження за ліде-

ром. У той же час невеликим вузам з прозорою органі-

заційною структурою і помірними масштабами діяль-

ності вдається уважніше відноситися до індивідуальних

здібностей і потреб студентів, формувати партнерські

відносини "викладач — студент", створювати дружню

атмосферу з елементами виховної дії і контролю.

2.8. Третій тип учасників ринку — незалежні при-

ватні комерційні вузи. У своїй більшості їх виникнення

носило спекулятивний характер, не мало під собою до-

статньої матеріальної і навчально-методичної бази. На-

разі їх частка не досягає 10% і має тенденцію до ско-

рочення. Основним інструментом конкуренції є ціновий

демпінг при мінімально задовільній якості. В даному

випадку під ним розуміють видачу диплома державно-

го зразка і відстрочення від служби в армії. Їх існуван-

ня на ринку достатньо нетривале, а виживання можли-

во лише при злитті або поглинанні.

2.9. У цілому характер конкуренції, що складається

на ринку освітніх послуг Миколаївської області, тяжіє

до типу монополістичної конкуренції за якісною, так і

ціновою структурою пропозиції.

2.10. Основною тенденцією розвитку конкуренції на

середньострокову перспективу стане подальше зміцнен-

ня позицій державних вузів при розширенні пропоно-

ваних спеціальностей по першій вищій освіті і нових

форм довузівської і післявузівської професійної осві-

ти. В той же час диференціація та індивідуалізація пе-

реваг споживачів, підвищення вимог до додаткових па-

раметрів освітніх послуг обумовлюють формування не-

великих, чітко локалізованих сегментів, де ефективні-

шими можуть виявитися невеликі комерційні вузи.

2.11. Державне регулювання. Сьогодні не можна

говорити про подолання кризи державного регулюван-

ня сфери освіти і формування цілеспрямованої довго-

строкової освітньої політики, пріоритети в якій на се-

редньострокову перспективу віддаються державним

ВНЗ. Крім того, державні структури — споживачі

освітніх послуг гласно або негласно сприймають дер-

жавні вузи як безальтернативне кадрове джерело.

Фінансова підтримка освітньої політики не відпові-

дає реальним потребам і цілям. Проте надана держав-

ним вузам можливість прийому абітурієнтів на основі са-

мофінансування, а також розширення інших ринкових

можливостей дали змогу зняти гостроту проблеми

фінансування. Проте недостатність державного фінан-

сування некон'юнктурних спеціальностей призводить до

втрати матеріально-технічного, наукового і навчально-

методичного потенціалу важливих у соціальному та на-
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уковому аспектах напрямів, що в перспективі спричи-

нить втрату ними ринкових позицій.

3. Результати SWOT-аналізу ринкової діяльності

університету (табл. 1).

4. Ринкова філософія діяльності.

4.1. Генеральною метою функціонування універси-

тету як державної установи на ринку освітніх послуг є

формування ефективного стійкого механізму безперер-

вного розвитку якості вищої професійної підготовки

молодих фахівців з урахуванням інтересів держави і

суспільних груп.

4.2. Основними принципами діяльності університе-

ту мають стати:

— пріоритет державних і суспільних інтересів;

— безумовне сприяння в реалізації і вдосконаленні

державної освітньої політики;

— ефективна комунікативна взаємодія з усіма спо-

живчими сегментами ринку освітніх послуг і взаємови-

гідне партнерство з усіма зацікавленими особами, дер-

жавними структурами, громадськими і комерційними

організаціями;

— орієнтація на міжнародні стандарти якості вищої

освіти в усіх галузях;

— орієнтація на національне і міжнародне визнан-

ня диплома університету;

— сприяння розвитку науково-дослідної діяльності

як необхідної бази для вдосконалення якості освітніх

послуг, а також самостійного напряму на ринку інтелек-

туальних продуктів;

— постійне оновлення організаційної структури

управління університетом і підвищення ефективності

внутрішніх процесів;

Таблиця 1. Результати SWOT@аналізу ринкової діяльності університету

Сильні сторони діяльності 
(потенційні внутрішні переваги) 

Слабкі сторони діяльності 
(потенційні внутрішні недоліки) 

Проаналізовані чинники Виявлені результати Проаналізовані чинники Виявлені результати 
Позиція університету в 
освітньому сегменті 
регіону 
 

Наявність статусу державного 
класичного університету з тривалою 
історією існування і позитивною 
неформальною репутацією, яку 
вдалося зберегти в сучасних умовах 

Система управління
 
 
 

Громіздка, малодинамічна 
організаційно-управлінська 
структура з численними 
службами та елементами 
дублювання функцій, що 
проявляє тенденції до 
невиправданого зростання і 
завищення своєї значущості 

Фінансове забезпечення 
 
 

Створена в 90-ті рр. достатньо 
ефективна система 
самофінансування, що дозволила 
компенсувати дефіцит бюджетних 
коштів, зберегти і розвинути 
матеріальну базу навчального 
процесу 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Дефіцит аудиторного фонду 
при зростанні масштабів 
діяльності. Суть проблеми – 
втрата якості навчального 
процесу і зниження 
конкурентоспроможності в 
перспективі 

Наявність 
висококваліфікованого 
професорсько-
викладацького складу 
 

Активне використання 
позабюджетних можливостей 
підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу, 
зокрема за кордоном, істотно 
актуалізувало рівень знань порівняно 
з іншими вузами регіону 

Концепція роботи з клієнтами Масовий підхід до абітурієнтів. 
Прояв філософії монополіста 
"ми для вас, а не ви для нас", 
низький рівень урахування 
індивідуальних особливостей і 
переваг. Наслідок – можливе 
зниження 
конкурентоспроможності в 
довгостроковому аспекті 

Роль керівництва в 
організації робіт із 
забезпечення якості 
підготовки фахівців  

Зовнішній авторитет і впливовість 
вищого керівництва, які 
забезпечують рішення багатьох 
тактичних і стратегічних завдань у 
режимі найбільшого сприяння з боку 
місцевої і державної влади, 
національних і міжнародних 
наукових і освітніх інститутів та 
організацій 

Наявність системи маркетингу 
та стратегічного планування 

Низький рівень стратегічного 
планування. Відсутність 
комплексної, всебічно 
обгрунтованої концепції 
довгострокового розвитку у 
вигляді документа, відомого 
всім підрозділам і 
співробітникам університету 

Зовнішні сприятливі чинники  Зовнішні несприятливі чинники (загрози) 
Наявна ринкова 
кон’юнктура 

Зростання інтересу до 
фундаментальної освіти, пов'язаної із 
працевлаштуванням у сферах 
виробництва інтелектуальних 
продуктів. У цьому напрямі 
університет не є безумовним 
лідером, але має всі можливості 
закріпити позиції в конкурентному 
середовищі 

Можливість концентрації на 
швидко зростаючі сегменти 
ринку 

 Посилення конкуренції на 
окремих сегментах, 
диференціація попиту є 
об'єктивним процесом, коли 
зацікавлені зовнішні організації 
можуть виявитися 
ефективнішими на специфічних 
сегментах  

Система мотивації та оплати 
праці 

Формальний статус викладача 
університету високий, але не 
первинний у системі мотивації, 
тому низька, заснована на 
консервативній системі 
ступенів і звань, оплата праці 
призводить до 
незбалансованості інтересів і 
використання інтелектуального 
капіталу в конкуруючих 
структурах 

Державний вплив на 
діяльність Національного 
університету 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

Державна підтримка і лояльність 
державних структур. Поняття 
державний вуз в Україні ще декілька 
десятиліть матиме значення 
високого марочного імені, 
збереження бюджетного 
фінансування є найважливішою 
можливістю, що забезпечує 
довгострокову ринкову стабільність 
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— горизонтальна і вертикальна диверсифікація про-

понованих напрямів, форм, методів і умов отримання

вищої освіти;

— забезпечення можливостей безперервної про-

фесійної освіти на всіх стадіях життєвого циклу фахів-

ця;

— розумне використання додаткових фінансових

джерел розвитку матеріальної, наукової і навчально-

методичної бази університету;

— увага до проблем виховної роботи в студентсь-

кому середовищі;

— жорстка боротьба з проявами аморальної, не-

етичної або кримінальної поведінки в університетсько-

му середовищі.

4.3. Основними інструментами реалізації вказаних

принципів визнаються:

— репутація як головна інтегрована характеристи-

ка якості освітніх послуг і конкурентоспроможності дер-

жавного університету;

— професіоналізм і мотивація професорсько-ви-

кладацького складу та адміністративно-управлінського

персоналу як вирішальний чинник внутрішньої ефектив-

ності функціонування;

— динамічна та адаптивна організаційна структура

управління як важлива умова швидкої адаптації до зов-

нішнього середовища;

— стабільна матеріальна і фінансова база як осно-

ва забезпечення довгострокової ринкової стійкості.

5. Стратегічна маркетингова концепція.

5.1. Основною метою маркетингової діяльності ун-

іверситету на ринку освітніх послуг є досягнення стійкої

довгострокової рівноваги між потребами та інтересами

всіх споживчих груп, держави і суспільства в цілому

шляхом формування комплексної системи безперерв-

ної професійної освіти, що відповідає найвищим націо-

нальним і міжнародним стандартам.

5.2. Головним цільовим географічним сегментом

діяльності університету на середньостроковий період є

південь України.

5.3. Цільовими споживчими групами для універси-

тету визнаються всі індивідуальні і колективні спожи-

вачі, зацікавлені в отриманні вищої і додаткової профе-

сійної освіти, заснованої на фундаментальних наукових

знаннях.

5.4. Галузевим сегментом, на який у першу чергу

орієнтує свою діяльність університет, є сфера корабле-

будування.

6. Стратегія продукту.

6.1. Базовим продуктом діяльності університету за-

лишається підготовка фахівців вищої освіти. Останніми

роками університет постійно розширював асортимент

базового продукту, відкриваючи нові спеціальності.

Проте подальше, необгрунтоване збільшення кількості

спеціальностей може виявитися неефективним, особли-

во стосовно посилення конкурентного протистояння між

факультетами.

6.2. Для забезпечення чіткого іміджу університету

на регіональному ринку стратегія диверсифікації асор-

тименту освітніх послуг повинна орієнтуватися на підго-

товку фахівців для сфер діяльності, пов'язаних з вироб-

ництвом інтелектуальних продуктів, а не матеріальних

процесів. З метою адаптації до міжнародних стандартів

вищої освіти необхідно розвивати дворівневу систему

вищої освіти на базі програм бакалаврату і магістрату-

ри.

6.3. Передбачається розширювати перелік послуг з

усіх спеціальностей, що формують комплексну систе-

му безперервної професійної освіти. З цією метою не-

обхідно розвивати спеціальну освіту на базі спеціалізо-

ваних структурних підрозділів; вищу освіту на базі се-

редньої спеціальної і другу вищу освіту за звичайною і

прискореною формою; підготовку наукових кадрів в

аспірантурі і докторантурі; всі форми додаткової про-

фесійної освіти (підвищення кваліфікації, перепідготов-

ка, семінари з обміну досвідом, тренінги).

6.4. У соціально-економічних умовах, що склалися,

необхідно розвивати і зміцнювати мережу філій універ-

ситету. Важливим елементом розширеного сприйняття

якості освітніх послуг є відновлення і розвиток діяль-

ності, що сприяє пошуку вакансій і працевлаштуванню

випускників відповідно до їх кваліфікації.

6.5. З метою забезпечення довгострокових фунда-

ментальних умов якості освітніх послуг, підвищення їх

змістовності та актуальності університет вважає за до-

цільне здійснювати ринкове просування продуктів нау-

ково-дослідної і дослідно-конструкторської діяльності.

6.6. Основним принципом стратегії якості з усіх видів

освітніх послуг є прагнення до домінуючого регіональ-

ного лідерства в галузях спеціалізації з поступовим ви-

ходом на конкурентний рівень провідних національних

класичних університетів.

7. Цінова стратегія.

7.1. У довгостроковому періоді основою функціо-

нування державного університету є бюджетне фінан-

сування. Цінова стратегія університету з усіх видів

освітніх послуг не орієнтована на отримання і максим-

ізацію прибутку. Основним принципом ціноутворення

визнається формування цінової політики, що забезпе-

чує покриття прямих і непрямих витрат на виробницт-

во і розвиток освітніх та інтелектуальних продуктів ви-

сокої якості.

7.2. Для підтримки цінової конкурентоспроможності

необхідний диференційований і гнучкий підхід до ціно-

утворення на різних сегментах, для різних видів послуг

і спеціальностей. У той же час політика ціноутворення,

здійснювана різними структурними підрозділами універ-

ситету, повинна бути чітко скоординована, щоб уник-

нути внутрішньої конкурентної боротьби.

8. Стратегія просування

8.1. Основною метою стратегії просування універ-

ситету є формування неповторного іміджу провідного

державного вузу, що надає широкі можливості безкош-

товної і платної класичної професійної освіти високого

рівня.

8.2. Створенню сприятливого іміджу державного

університету сприяє проведення некомерційних пропа-

гандистських заходів (дні відкритих дверей, дні факуль-

тетів, зустрічі випускників, презентації в школах і колед-

жах, суспільні акції і заходи тощо). Для досягнення так-

тичної мети в короткостроковому періоді повинні вико-

ристовуватися можливості комерційного просування

(реклама). Проте слід дотримуватися вимог етичності,

неагресивності, відсутності будь-яких недостовірних

відомостей.
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9. Організаційна стратегія маркетингової діяльності.

9.1. У найближайший час маркетингова діяльність

повинна стати найважливішою функціональною складо-

вою системи функціонування університету разом з на-

вчальним процесом, науковими дослідженнями, кадро-

вим і матеріально-фінансовим забезпеченням.

9.2. До компетенції маркетингової підсистеми уні-

верситету слід віднести наступні функціональні напря-

ми: ринкові дослідження всіх форм і видів навчання,

вивчення поведінки споживачів освітніх послуг; розроб-

ка і постійне оновлення стратегічних і тактичних марке-

тингових планів; розробка і планування нових видів

освітніх послуг; розробка загальної політики ціноутво-

рення на платні послуги, координація ціноутворення

структурних підрозділів університету; організація і пла-

нування збутової політики в галузі освітніх послуг та

інтелектуальних продуктів; організація, планування і

координація заходів щодо просування сприятливого

іміджу результатів діяльності університету; забезпечен-

ня соціальної етичності і відповідальності роботи всіх

структурних підрозділів і університету в цілому.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи пропозиції щодо ринкових ме-

ханізмів відтворення інтелектуального потенціалу через

розробку та впровадження в діяльність вищих навчаль-

них закладів сучасних технологій аналізу та прийняття

стратегічних рішень щодо діяльності закладу, слід зау-

важити, що без запровадження таких новітніх техно-

логій подальший ефективний розвиток системи вищої

освіти неможливий. У зв'язку з цим на підставі існую-

чих моделей оцінки систем менеджменту якості розроб-

лено та апробовано на прикладі вищих навчальних зак-

ладів Миколаївської області методику SWOT-аналізу їх

діяльності, що забезпечить виявлення сильних та слаб-

ких сторін діяльності закладу та дасть змогу запрова-

дити на його підставі ринкову стратегію діяльності ВНЗ.

Концепція має забезпечить реалізацію принципів та

пріоритетів функціонування вищих навчальних закладів

в умовах запровадження ринку освітніх послуг і поси-

лення конкуренції з боку інших державних і недержав-

них вищих навчальних закладів.
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ВСТУП
Сучасна епоха — це пора інтенсивного формуван-

ня, нагромадження, поширення та використання освітніх

ресурсів. Саме тому освіта — це найцінніший національ-

ний ресурс, що визначає конкурентоспроможність будь-

якої країни в довгостроковому періоді. Виходячи з цьо-

го, створення та розвиток цього ресурсу є головним

стратегічним завданням країни. Таким чином, форму-

лювання вимог у реформуванні та розвитку освіти, зок-

рема, вищої (університетської) є провідним завданням

як політичної еліти держави, так і безпосередньо усьо-

го суспільства (науковців, викладачів, роботодавців, а

також студентів та їх батьків). Адже розбудова нової

державної політики в цій сфері, спрямованої на розви-

ток суспільства і держави, є надзвичайно актуальним.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успішна інтеграція України у світовий економічний,

політичний, науково-технологічний та освітній простір

безпосередньо залежить від якості її людського та інте-

лектуального капіталу. Формування останніх головним

чином відбувається завдяки системі освіти, що закла-

дає основні знання та вміння фахівців з відповідних про-

фесій. Саме тому формування основних рекомендацій

щодо процесу підготовки спеціалістів та до їх знань,

вмінь, навичок з урахуванням досвіду успішних країн

світу забезпечить збалансованість ринку праці та підви-

щить ефективність суспільного виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інституційні процеси підготовки та зайнятості

фахівців з вищою освітою знайшли відображення у
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нова І. Мартинюк, С. Мельник, та інших.

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтування основних вимог до фахівців, що го-

туються системою вищої освіти України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Діяльність вищих навчальних закладів спрямовано

на підготовку фахівців з вищою освітою, які відповіда-

ють низці вимог як до їх професійних, так і до їх особи-

стісних характеристик. Висококваліфікованими фахів-

цями вважаються спеціалісти з повною вищою освітою,

які володіють професійними знаннями і практичними

навичками діяльності в умовах динамічності зовніш-

нього середовища, обумовленої активним розвитком

науково-технічного прогресу. При визначенні сучасних

вимог до випускників вищих навчальних закладів різних

форм власності та рівнів акредитації, на нашу думку,

важливим є з'ясування основних вимог до проваджен-

ня державної політики у сфері вищої освіти.

Однією з головних рис сучасної системи вищої освіти

має бути її доступність для всіх бажаючих. Однак, принци-

повим при цьому є те, що надання послуг вищої освіти по-

винно здійснюватись, переважно, особам із відповідним

рівнем базової підготовки й інтелектуальних здібностей.

Відкритий доступ до вищої освіти не може означа-

ти зниження вимог до знань і вмінь абітурієнтів. Відбір

студентів вищих навчальних закладів із загальної

кількості абітурієнтів, на нашу думку, має здійснюватись

на конкурсних засадах за наперед розробленими єди-
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ними для всіх вступників на конкретну спеціальність ви-

могами.

Процес підготовки фахівців з вищою освітою має бути

незалежним від політичних, релігійних, расових та інших

переконань та упереджень. Навчальні програми у вищій

школі мають розроблятись виключно досвідченими нау-

ковцями та практиками у відповідній сфері діяльності за

обов'язкової умови відсутності будь-якого тиску з боку

державних, релігійних чи громадських організацій.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Укра-

їни приділяється значна увага питанню розширення зак-

ладами вищої освіти кола міжнародних контактів, а також

переведенню міжнародних договорів із розряду формаль-

них до практично-реалістичного формату їх реалізації.

Важливим кроком на шляху інтеграції вітчизняної

вищої освіти до європейського освітнього простору ста-

ло підписання Україною у травні 2005 р. Болонської дек-

ларації. Завдяки цьому кроку наша держава стала ба-

жаним учасником низки міжнародних проектів, ініційо-

ваних Європейським Союзом (Темпус, Еразмус Мундус,

програма імені Жана Моне, Леонардо до Вінчі, Сократ

та ін.).

Міжнародне співробітництво дозволяє українським

вищим навчальним закладам перейняти досвід підготов-

ки фахівців з вищою освітою у провідних країнах світу

з збереженням національної ідентичності та самобут-

ності української нації. У сфері вищої освіти доцільно

долучатись лише до найкращих і перевірених світових

стандартів, у жодному разі не нехтуючи при цьому до-

сягненнями вітчизняної вищої школи та обов'язково

враховуючи її специфічні особливості.

До системи вищої освіти України висуваються ви-

моги з розбудови ступеневої освіти, що сприяє впро-

вадженню принципів здобуття населенням освіти про-

тягом усього життя: з підготовчих класів у дитячих сад-

ках, у загальноосвітніх навчальних закладах, вищих

навчальних закладах І—ІV рівнів акредитації та у зак-

ладах післядипломної освіти. Ступеневість освіти перед-

бачає поетапне здобуття освіти за освітньо-кваліфіка-

ційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра.

Перспективою подальшого розвитку і вдосконален-

ня вищої освіти України є впровадження дипломів типу

А (що означають можливість подальшого проваджен-

ня науково-дослідної діяльності) і типу Б (означають на-

явність усіх знань і вмінь, необхідних для профес-

ійної діяльності). У будь-якому разі після закін-

чення вищого навчального закладу фахівці з ви-

щою освітою зацікавлені в регулярному оновленні

власних знань, що реалізується в системі після-

дипломної освіти.

Інтеграція України до світового співтовариства

обумовлює уніфікацію та стандартизацію навчаль-

них програм, завдяки чому випускники вітчизняних

вищих навчальних закладів можуть вільно вступа-

ти до іноземних університетів та працевлаштову-

ватись за кордоном з дипломом українського зраз-

ка, що визнаватиметься в інших країнах світу.

Актуальною для України є розробка єдиних

рамок кваліфікацій, які б органічно поєднували

вітчизняні та європейські надбання у підготовці

фахівців відповідного напряму та спеціалізації.

Подальшого вдосконалення з метою адаптації до

вітчизняної системи вищої освіти потребує кредитно-мо-

дульна система оцінювання рівня знань студентів

Вищі навчальні заклади мають створювати умови

для мобільності студентів протягом і після завершення

терміну навчання — короткотермінові (кілька місяців)

чи довгострокові (один чи кілька семестрів) курси на-

вчання за кордоном, або продовження здобуття вищої

освіти у зарубіжних університетах після закінчення

вітчизняних вищих навчальних закладів.

Фахівці з вищою освітою мають бути ініціативними

щодо стажування та продовження навчання як у вітчиз-

няних, так і в зарубіжних закладах вищої та післядип-

ломної освіти. Це має бути спрямованим на оновлення

знань, набуття навичок професійної діяльності з новіт-

німи іноземними технологіями та на обмін інформацією

й передовим досвідом зі спеціалістами різних країн. У

мобільності кадрів зацікавлені також і роботодавці,

оскільки це один із перспективних способів налагоджен-

ня міжнародних контактів, розширення кола зарубіж-

них партнерів і клієнтської бази.

Головним є індивідуальний підхід до кожного окре-

мого студента. Психічні та фізичні особливості особис-

тості спричинюють необхідність персоналізації вищої

освіти з метою розкриття здібностей і талантів молоді.

Сучасною вимогою до вищої освіти, беззаперечно,

є необхідність налагодження тісного взаємозв'язку з

наукою та виробництвом [6, с.124]. Актуальною сьо-

годні є мінімізація розриву між вищою освітою, акаде-

мічною наукою та практичною діяльністю, що

відрізняється своєю динамічністю та орієнтованістю на

інноваційний характер розвитку. Так званому "трикут-

нику знань" (наука — освіта — інновації) світовою

спільнотою приділяється велика увага як пріоритету

розвитку освітньої діяльності в усіх країнах (рис. 1).

Висока динамічність сучасного суспільно-економі-

чного розвитку, обумовлює гнучкість освітньої діяль-

ності та освітнього процесу за рахунок адаптивністю на-

вчальних планів і програм до мінливих умов зовнішньо-

го та внутрішнього середовища діяльності економічних

суб'єктів. Гнучкість мислення як риса має бути власти-

вою і фахівцям з вищою освітою, які виходять на ринок

праці.

Імідж, рейтинг, визнання системи вищої освіти в

цілому чи окремого вищого навчального закладу на

Рис. 1. Трикутник знань
Джерело: побудовано автором.
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внутрішньому й міжнародному ринках освітніх послуг

визначається, у першу чергу, якісними результатами їх

діяльності. Важливо, щоб випускники закладів вищої

освіти володіли усіма необхідними знаннями, профе-

сійною термінологією, мали навички практичної діяль-

ності у відповідній сфері, а також можливість постійно-

го вдосконалення власних фахових характеристик. Усе

вищевказане прямо залежить від якості навчання, що

визначається рівнем кваліфікації розробників навчаль-

них програм і планів, інноваційністю самих навчальних

програм, наявністю вільного доступу до новітніх досяг-

нень науково-технічного прогресу, інформаційною за-

безпеченістю навчального процесу, наявністю належно-

го матеріально-технічного забезпечення тощо.

Стрімка мінливість умов виробництва обумовлює

необхідність постійного вдосконалення й оновлення

знань, умінь і навичок працівників. У зв'язку з цим, на

всіх етапах освітнього процесу у студентів варто фор-

мувати прагнення до навчання протягом життя [5, с. 73].

У сучасному світі освіта розглядається не як кінце-

вий продукт одного з етапів життя людини, а як пост-

ійний і динамічний процес. Якщо раніше освіта обме-

жувалася достатньо коротким та чітко визначеним

відрізком трудового життя, по закінченню якого люди-

на виходила із системи освіти, то нині ситуація зазнала

кардинальних змін.

Швидке старіння знань за умов сьогоднішнього

динамічного середовища зумовлює необхідність їх

постійного оновлення та періодичного повернення до

навчання, що продовжується фактично впродовж всьо-

го трудового життя особистості. Щороку кілька проектів

(у тому числі, за участі українських вищих навчальних

закладів) отримують фінансування Європейської Комісії

на їх впровадження на практиці.

Фахівці з вищою освітою, незалежно від здобутого

освітньо-кваліфікаційного рівня, мають регулярно

підвищувати власну кваліфікацію. У даному контексті

особливої ваги набуває післядипломна освіта, яка може

реалізовуватись у формі перепідготовки (отримання

нової спеціальності), спеціалізації (здобуття нових

здібностей у межах спеціальності), підвищення квалі-

фікації (здобуття нових здібностей, необхідних для ви-

конання додаткових завдань та обов'язків у межах спе-

ціальності) і стажування (набуття практичних навичок

виконання певних функцій у межах спеціальності) [4].

Безперервне професійне навчання в різних його

формах здійснюється протягом усієї трудової діяльності

фахівця з вищою освітою. При цьому, перш за все, ви-

никає потреба у визначенні категорії тих, кого навча-

ють, вибору програм, форм, термінів та місця навчан-

ня, розробки відповідних програм і забезпечення на-

вчально-методичною документацією, кваліфікованими

кадрами та достатньою навчально-матеріальною базою.

Підвищення кваліфікації періодично має здійсню-

ватися з метою оновлення теоретичних і практичних

знань, умінь і навичок керівників та спеціалістів відпо-

відно до постійно зростаючих вимог державних освітніх

стандартів і особливостей розвитку економіки країни.

Підготовка фахівців з вищою освітою потребує дер-

жавної підтримки, що має бути зорієнтованою, у першу

чергу, на пріоритетні стратегічно важливі для розвитку

економіки чи суспільства напрями підготовки. Зважаю-

чи на те, що визначальною рисою вищих навчальних зак-

ладів третього та четвертого рівнів акредитації є прове-

дення ними наукової та науково-дослідної діяльності,

державну підтримку слід також орієнтувати на сприян-

ня здійсненню фундаментальних та прикладних дослі-

джень.

Державна підтримка має реалізовуватись у формі

фінансового сприяння (зокрема, державне замовлення

на підготовку спеціалістів і магістрів; надання пільг ок-

ремим групам населення на навчання у закладах вищої

освіти; фінансування науково-дослідних тем тощо).

Ключовими принципами визначення типу й обсягів дер-

жавної підтримки вищих навчальних закладів у напрямі

підготовки фахівців з вищою освітою, на нашу думку, є

прозорість і гласність цих процесів.

За умов жорсткої конкуренції на внутрішньому та

міжнародному ринках праці вища освіта отримала риси

масовості. Підтвердженням цього є результати моніто-

рингу кількості студентів у світі, проведеного ЮНЕСКО

у 203 країнах, що показує зростання чисельності сту-

дентського контингенту з 13 у 1960 р. до 111 млн осіб у

2005 р. Причому збільшення кількості студентів вищих

навчальних закладів відбувається на фоні загального

зменшення чисельності населення у багатьох країнах.

За прогнозами науковців, у 2020 р. чисельність сту-

дентів у світі ймовірно зросте то 130—140 млн осіб. У

зв'язку з цим, підвищення конкурентоспроможності фа-

хівця з вищою освітою на ринку праці передбачає його

відповідність низці вимог. Мається на увазі наявність і

постійне поглиблення знань відповідного професійно-

го спрямування, досконале володіння професійною тер-

мінологією. Щодо останнього варто відзначити, що ак-

тивний розвиток різних видів економічної діяльності,

науки та техніки призводить до частого виникнення но-

вих термінів, якими фахівці з вищою освітою повинні во-

лодіти на високому рівні, розуміючи їх сутність і вміючи

належним чином використовувати у діловому спілку-

ванні. Володіння теоретичними знаннями є необхідним,

оскільки саме на цій основі можливе опанування нової

інформації та опанування нюансами професійної діяль-

ності на практиці. Поряд з класичними науковими шко-

лами, працями всесвітньо визнаних науковців у

відповідній сфері діяльності, фахівці з вищою освітою

мають бути обізнаними з надбаннями сучасних учених,

регулярно відстежуючи публікації у провідних наукових

виданнях.

Виходячи на ринок праці, фахівці з вищою освітою,

окрім теоретичних знань, повинні володіти навичками

та вміннями практичної діяльності у відповідній сфері.

Унікальність кожного окремого підприємства передба-

чає здобуття новим працівником особливих навичок ро-

боти. Незважаючи на це, при працевлаштуванні фахівець

з вищою освітою має показати роботодавцям свої про-

фесійні здібності та вміння ефективно працювати як у

стандартних, так і в непередбачуваних, ризикованих си-

туаціях [1, с. 296].

Вміння швидко адаптуватись до нових умов, стре-

состійкість, комунікабельність, прагнення до навчання

протягом усього життя є принциповою вимогою. Особ-

ливо цінуються спеціалісти, які володіють нестандарт-

ним мисленням, креативні, мають творчі здібності та

вміють їх реалізувати у професійній діяльності [3, с. 77].
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Окрім того, загальноприйнятими вимогами до фахівців

з вищою освітою, що є актуальними і за сучасних умов,

є толерантність, дисциплінованість, пунктуальність,

впевненість у собі, уміння адекватно оцінювати вироб-

ничі ситуації. Незаперечною вимогою є наявність прак-

тичних навичок роботи з новітніми технологіями, у пер-

шу чергу — комп'ютерними.

Здатність до навчання й оперативного освоєння

новацій, наявність інноваційного мислення нерідко виз-

начає високий професіоналізм фахівця . У процесі підго-

товки фахівців з вищою освітою у вищих навчальних

закладах у студентів мають формуватись здібності до

інноваційної діяльності. З цією метою навчальні плани

та програми мають регулярно оновлюватись відповід-

но до змін, спричинених науково-технічним прогресом.

Необхідно ретельно розробляти програми проход-

ження студентами навчальної, виробничої та переддип-

ломної практик, які слід орієнтувати на здобуття молод-

дю практичних навичок роботи на новітньому облад-

нанні, за інноваційними технологіями. Актуальною є

організація стажування студентів на інноваційно актив-

них підприємствах. Останнє має низку переваг.

У студентів формуються навички діяльності у тру-

довому колективі, виникає реальна можливість реалі-

зувати власні креативні ідеї та підвищити професійний

рівень.

Інноваційно активні підприємства отримують змогу

відібрати потенційних працівників, які володіють низ-

кою специфічних рис і задовольняють висунуті робото-

давцями вимоги.

Якщо випускники користуються попитом на ринку

праці фахівців з вищою освітою, то поліпшується імідж

та підвищується рейтинг вищого навчального закладу.

Важливим є формування у свідомості студентів ідеї про

необхідність постійного опанування новітніх методів,

методик, техніки, технологій, способів господарюван-

ня, а також розробки власних пропозицій щодо вдос-

коналення професійної діяльності у відповідній сфері.

Фахівці з вищою освітою повинні уміти працювати в ко-

лективі, мати критичне мислення, об'єктивну самооцін-

ку, адекватну амбіційність, задатки стратегічного мис-

лення, навички провадження науково-дослідної діяль-

ності, реалістично сприймати економічні процеси, умі-

ти накопичувати, аналізувати й орієнтуватись у масивах

інформації тощо.

ВИСНОВКИ
Побудова і розвиток суспільства знань висуває до

процесу підготовки фахівців з вищою освітою низку

вимог. Розуміння змісту цих вимог потребує виявлення

основних рис суспільства знань, зокрема: ключова роль

освіти та знань у соціально-економічному розвитку краї-

ни, зростання значення інформаційно-комп'ютерних

технологій, персоніфікація вищої освіти з метою роз-

криття внутрішніх резервів та потенціалу особистості,

саморозвиток, самоконтроль, самодисципліна, само-

вдосконалення висококваліфікованого фахівця, ди-

намічність і гнучкість вищої освіти тощо.

Врахування чинників динамічності зовнішнього се-

редовища, інтелектуалізації праці, активного впровад-

ження інноваційних технологій дозволяє конкретизува-

ти основні вимоги до сучасних фахівців з вищою осві-

тою: наявність теоретичної та практичної професійної

підготовки, високий рівень володіння інформаційно-

комунікативними технологіями, креативність, здатність

і готовність до постійного навчання і т.п.

Ринок праці фахівців з вищою освітою висуває ви-

моги і до процесу перепідготовки кадрів як у системі

освіти, так і безпосередньо на виробництві, акцентую-

чи особливу увагу на необхідності широкого застосу-

вання новітніх методик викладання, формування креа-

тивного типу мислення тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цілком виправдано сучасна глобальна економіка вва-

жається економікою корпоративною — акціонерний капі-

тал проник в усі без виключення сфери економічного, пол-

ітичного та соціального буття суспільства. Проте такі про-

цеси мають як своїх прихильників, так і противників. Різно-

манітні антиглобалістські течії та рухи своє несприйняття

існуючої дійсності багато в чому аргументують невиправда-

ним засиллям транснаціональних корпорацій (ТНК), їх не-

стримним бажанням максимізувати власні економічні виго-

ди. З іншого боку, без діяльності ТНК неможливо уявити

економічний та технологічний прогрес, вирішення надзви-

чайно складних проблем, що стоять перед людством. Існу-

юча дилема визначає подальші наукові пошуки в питанні

функціонування корпорацій, їх відносин з іншими економі-

чними агентами.

УДК 336.76
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DOMINANT OF CORPORATIONS IN THE MODERN ECONOMY: FINANCIAL FACTORS

У статті досліджуються економічні та правові ознаки сучасних корпорацій. Встановлено, що
серед науковців та в законодавстві різних країн використовуються різні підходи до визначення
ознак корпорації, проте абсолютна більшість з них враховує особливості формування капіталу
за рахунок акцій, відділення власності від управління. Визначено позитивні та негативні харак�
теристики корпорацій ( в тому числі — з позиції корпоративних фінансів) та їх вплив на доміну�
вання корпоративної форми організації бізнесу в сучасній глобальній економіці. Охарактери�
зовано головні протиріччя, що притаманні діяльності корпорацій, та можливості їх розв'язання
за допомогою різних інструментів з метою стимулювання корпоративного бізнесу та суспіль�
ного розвитку.

This article deals with economic and legal features of modern corporations. It is found, that between
scientists and in the legislation of different countries, different approaches to the definition of the
corporation features are used, but most of them take into account the features of formation of capital
through shares, separation of ownership from management. The positive and negative characteristics
of corporations (including, from the position of corporate finance) and their influence on the
domination of corporate form of business in the modern global economy are determined. The main
contradictions, which are inherent to the activity of corporations are characterized and their possible
solution with the help of different tools with the aim to stimulate corporate business and social
development.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання сутності корпорацій та корпоративних фінансів,

зважаючи на їх значимість для сучасної економічної науки

та практики, постійно знаходяться в центрі закордонних та

вітчизняних науковців. Зокрема слід згадати роботи В.

Віннікової, К. Гладчук, Н. Дєєвої, М. Мальської, Г. Назаро-

вої, В. Небрата, О. Подцерковного, В.Потій, І. Шульги, В.

Яцури.

Разом з тим, визнаючи вагомість доробку вказаних вче-

них, слід зазначити, що питання переваг та недоліків корпо-

ративної форми організації підприємництва залишається

відкритим. Більше того, останні економічні кризи засвідчи-

ли, що домінанта корпорацій, насамперед — транснаціо-

нальних, у глобальній економіці несе в собі цілий ряд заг-

роз та викликів.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є на основі аналізу сутності корпорації як

форми організації підприємництва виділити її переваги та

недоліки, в тому числі — обумовлені фінансовими чинника-

ми, та визначити сценарії впливу корпорацій на глобальну

економіку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Незважаючи на те, що корпорації протягом тривалого

періоду були в центрі уваги провідних науковців, єдності

щодо визначення їх змістових характеристик, принципів і,

що особливо важливо, результатів діяльності, досі не до-

сягнуто. У цьому зв'язку великий інтерес становить безпо-

середньо наукова полеміка стосовно визначення дефініції

"корпорація".

Цю проблему потрібно розглядати в двох ракурсах: по-

перше, з погляду усталених підходів у науковій літературі;

по-друге, з позиції фінансового права (визначення корпо-

рацій та її ознаки, зафіксовані на рівні законодавства окре-

мих країн).

В "Економічній енциклопедії" наведено таке визначен-

ня: "Корпорація — колективна форма капіталістичних

підприємств, яка існує у формі акціонерних товариств

відкритого і закритого типу" [1, c. 85—86]. Незважаючи на

те, що автори наведеного визначення акцентують увагу на

одній із найважливіших ознак корпорацій — колективному

характері, який передбачає насамперед об'єднання капі-

талів, на наш погляд, некоректним є твердження, що корпо-

рація існує виключно у формі акціонерних товариств. Цілко-

вито ототожнювати ці поняття не варто.

В "Енциклопедичному словнику" наведено два підходи

до визначення сутності корпорації, згідно з якими корпора-

ція характеризується:

— як акціонерна форма власності, що передбачає ко-

лективне володіння власністю (капіталом), концентрацію

функцій управління підприємством у професійних уп-

равлінців (менеджерів);

— як спільнота, союз, група осіб, об'єднаних профес-

ійними та іншими інтересами для досягнення певних цілей,

які не суперечать законодавству [2, c. 225].

Як бачимо, науковці вважають за необхідне виділити й

іншу сторону корпорацій — їх діяльність як певного об'єднан-

ня, спільноти осіб, які можуть і не ставити за мету ведення

господарської діяльності. Така позиція підтримується й інши-

ми авторами, зокрема О. Румянцевою, на думку якої, корпо-

рація є об'єднанням, спільнотою осіб, які поєднані спільністю

професійних або інших інтересів [3, c. 229].

В іншому виданні наводиться таке визначення: "Корпо-

рація — колективна організація, що займається господарсь-

кою діяльністю, є позивачем і відповідачем у суді, платить

податки як самостійний суб'єкт права, який відрізняється від

осіб, котрі управляють корпорацією або працюють в ній [4,

c. 274]. Отже, автори цього визначення передусім акценту-

ють увагу на правосуб'єктності корпорації, її відокремленні

від акціонерів, менеджерів та працівників.

Звернемо увагу також на те, що протягом тривалого часу

в українській фінансовій науці навіть на рівні дефініцій до-

мінувало поняття "фінанси підприємств". На нашу думку,

такий підхід не тільки не відповідає вимогам часу, а й стра-

тегічно помилковий. Саме корпорація займає чільне місце в

підприємницькому секторі, і тільки вона уособлює у своїй

діяльності всі атрибути сучасного підприємництва.

По суті корпоратизація економічних відносин привела

до формування на сучасному етапі особливої, корпоратив-

ної економіки. Це обумовлює необхідність переорієнтації

вітчизняної фінансової науки на вивчення та дослідження

саме корпоративних фінансів, а не фінансів підприємств.

Разом з тим слід визнати, що в законодавствах окре-

мих країн термін "корпорація" вживається поряд з іншими

поняттями, що відображають правові підходи до визначен-

ня фірми.

Зокрема, Закон про компанії 2006 р. у Великій Британії

[5] визначає можливість функціонування таких типів ком-

паній1:

— приватна компанія з відповідальністю, що обмежена

акціями (рrivate company limited by shares). Її статутний ка-

пітал поділений на акції, а акціонери несуть відповідальність

у межах неоплаченої частини акцій, якими вони володіють;

— приватна компанія з відповідальністю, що обмежена

розміром гарантії (рrivate company limited by guarantee),

тобто відповідальність акціонерів обмежена сумою, яку вони

згодні внести в активи компанії в разі її ліквідації;

— приватна компанія з необмеженою відповідальністю

(рrivate unlimited company);

— компанія відкритого типу з обмеженою відповідаль-

ністю (рublic limited company). Статутний капітал такої ком-

панії поділяється на акції, які можуть бути у відкритому про-

дажу, а відповідальність акціонерів обмежена сумою, що не

виплачена за акціями, якими вони володіють (limited by

shares), або сумою, яку вони згодні внести в активи компанії

в разі її ліквідації (limited by guarantee);

— компанія суспільного інтересу (community interest

company). Це компанії з відповідальністю, обмеженою акц-

іями, а також компанії з відповідальністю, обмеженою роз-

міром гарантії. Вони можуть мати акціонерний капітал або

не мати його.

У США відсутній єдиний федеральний закон про кор-

порації, оскільки це питання віднесено до компетенції штатів,

які вводили в дію свої власні закони про реєстрацію і регу-

лювання діяльності корпорацій. Аналізуючи підходи до тлу-

мачення поняття "корпорація" в США, варто більшою мірою

орієнтуватися на певні правові їх трактування, ніж на суто

економічні та фінансові. Наприклад, провідні юристи США

виділяють такі ознаки корпорації:

1) корпорація є юридичною особою, створеною відпо-

відно до закону;

2) існує право купувати, користуватися і розпоряджати-

ся власністю від імені корпорації;

3) існує можливість бути позивачем і відповідачем у суді

від імені корпорації;

4) централізоване керівництво всіма справами корпо-

рації, яке перебуває в руках ради директорів і управляю-

чих, тоді як власники акцій можуть не мати прямого контро-

лю над діями членів ради директорів;

5) постійний характер існування корпорації;

6) наявність акцій, що можуть передаватися іншим осо-

бам;

7) обмеження відповідальності корпорації розміром

наявного в неї майна та неможливість звернення кредито-

рами додаткового стягнення на власність акціонерів [6].

У США можуть функціонувати такі види корпорацій:

a) business corporations — підприємницькі корпорації,

тобто корпорації, що мають на меті отримання прибутку, який

може розподілятися між акціонерами у формі дивідендів;

б) public (governmental) corporations — публічні (уря-

дові) корпорації, засновані урядом для реалізації суспіль-

них цілей;

в) non-profit corporations — корпорації, які не мають

на меті отримання прибутку, зазвичай ставлять перед собою

релігійні, благодійні, соціальні чи навчальні цілі;

г) close (closed, closely held) corporations — закриті кор-

порації, підприємницькі корпорації, у яких акції зазвичай не

розповсюджуються публічно і належать одній особі, родині

або невеликій групі людей;

____________________________
1 Зауважимо, що в законодавстві Великої Британії вживається саме термін "компанія", а не "корпорація".
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д) professional corporations — професійні корпорації,

створені для здійснення певної професійної діяльності [7].

Складність та багатогранність сучасної корпорації обу-

мовлюють існування в економічній науці альтернативних

концепцій, які пояснюють еволюцію цієї організаційно-пра-

вової форми підприємництва. Щодо цього питання в літера-

турі поширені різні наукові позиції. Окремі акцентують ува-

гу на важливості застосування поняття "корпорація" ("акці-

онерна компанія", "акціонерне товариство" і т. п.) тільки для

підприємницьких об'єднань, інші вважають, що термін "кор-

порація" став настільки загальновживаним, що часто вико-

ристовується до компаній, які не повною мірою є такими за

сукупністю правових ознак.

Підсумовуючи, зазначимо, що можна цілком погодити-

ся з тими науковцями, які вважають, що корпорацію слід

розглядати як:

— по-перше, як певну організовану групу суб'єктів, які

діють у рамках спільних інтересів;

— по-друге, як організацію, що здійснює економічну

діяльність, яка контролюється групою суб'єктів — співвлас-

ників капіталу відповідно до їхніх майнових часток (паїв,

пакетів акцій) [8, c. 178—179];

— по-третє, як провідний інститут з ідентифікації, реа-

лізації здібностей і талантів людини та перетворення їх у

вартість;

— по-четверте, як множину певних контрактів, причо-

му будь-яка фірма є корпорацією [9].

Аналізуючи процес становлення корпоративного секто-

ру України саме з цих позицій, слід орієнтуватися більшою

мірою не на існуючі в законодавстві правові конструкції, а

на сукупність ознак, за якими публічні акціонерні товари-

ства в Україні можна розглядати як аналогічні публічним

корпораціям в інших країнах.

Утім, варто зауважити, що відповідно до Цивільного ко-

дексу України корпорацією визнається договірне об'єднан-

ня, створене на основі поєднання виробничих, наукових і ко-

мерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегу-

ванням ними окремих повноважень централізованого регу-

лювання діяльності кожного з учасників органам управління

корпорації [10]. Такий підхід до визначення корпорації в ук-

раїнському законодавстві лише частково відповідає загаль-

носвітовій практиці, оскільки в ньому відсутній один із

найважливіших елементів цієї організаційно-правової фор-

ми підприємництва — випуск акцій та формування акціонер-

ного капіталу, хоча і підкреслюється елемент об'єднання.

Дискусійний характер уявлень про корпорацію адекват-

но відбивається і на наукових поглядах щодо визначення

змісту корпоративних фінансів. У цьо-

му питанні, на наш погляд, необхідно

виходити з основних якісних характе-

ристик корпорації як економічного

агента та її фінансових відносин. Таки-

ми характеристиками є:

— відособленість від своїх влас-

ників (правосуб'єктність), тобто корпо-

рація є самостійною юридичною осо-

бою, її активи належать їй самій. У свою

чергу, власники корпорації володіють

простими і привілейованими акціями.

Правосуб'єктність корпорації обумов-

лює і виникнення певного конфлікту

інтересів між нею як юридичною осо-

бою й акціонерами та/або засновни-

ками, а також визначає важливу роль

контрактів у її функціонуванні;

— обмежена відповідальність ак-

ціонерів за зобов'язаннями корпорації.

Майнова відповідальність акціонера

обмежена розміром його внеску до

власного капіталу, тому максимально можливі втрати —

ціна, що була ним сплачена при придбанні акцій у самої кор-

порації (під час первинного розміщення) або на вторинно-

му ринку;

— відокремлення власності від управління. Власники

корпорації часто не є її менеджерами, більше того, практи-

ка корпоративного управління змусила ввести в законодав-

ство норму про необхідність відповідності критеріям неза-

лежності окремих менеджерів;

— можливість передання або продажу іншим особам

акцій, які належать акціонерам, що забезпечується такими

якісними характеристиками пайових цінних паперів, як рин-

ковість та ліквідність. Окрім того, як і будь-які інші цінні па-

пери, акції мають дуальну природу — економічну та правову.

Наведені вище характеристики корпорації великою

мірою визначають її здатність формувати значні капітали та

вирішувати глобальні господарські й соціальні завдання. Це

і є головною, визначальною рисою сучасних корпорацій, а

питання масштабності їхньої діяльності, переваг і недоліків

корпоративної форми організації бізнесу та її фінансів на-

лежать до найактуальніших у сучасній економічній та фінан-

совій науці.

Соціалізація економічних відносин, їх ускладнення,

підвищення ролі корпорацій в економічних процесах на ме-

тарівні викликали об'єктивне зростання ролі соціальної

складової в діяльності корпорацій. Отже, призначення кор-

поративних фінансів — це не тільки забезпечення зростан-

ня кількісних і якісних параметрів економічної діяльності

корпорацій, а й виконання певних соціальних завдань, зок-

рема і за допомогою різноманітного фінансового інструмен-

тарію.

Принципи, що характеризують корпоративні фінанси,

їх переваги порівняно з іншими організаційно-правовими

формами підприємництва і визначають домінування корпо-

ративного сектору в сучасній економіці можна подати так

(рис. 1).

Зазначені позитивні характеристики корпоративних

фінансів дають можливість забезпечити домінування кор-

порації насамперед з погляду здатності акумулювати значні

капітали та розв'язувати масштабні завдання у сфері вироб-

ництва товарів або надання послуг.

Серед переваг сучасного корпоративного сектору мож-

на назвати і високий рівень упровадження технологій у

виробництво, пов'язані з цим інновації, у тому числі й фінан-

сові. Проте технологічні переваги сучасних корпорацій не

можна оцінювати однозначно позитивно, оскільки вони суп-

роводжуються нерівномірним розвитком технологій у мас-
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Рис. 1. Переваги корпоративної форми організації бізнесу
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штабах глобальної економіки. Так, за даними OECD, спос-

терігається явна тенденція до домінування у цій площині кор-

порацій зі США, Японії та ЄС, тоді як корпорації інших країн

їм значно поступаються (наприклад, сукупна частка патентів,

що припадає на інші країни, не перевищує 20 % від їх за-

гальної кількості) [11].

Поряд із наведеними перевагами корпорації мають і

певні недоліки. Найчастіше до них відносять:

— складність та тривалість утворення, що визначається

високим рівнем законодавчої регламентації цього процесу;

— складність управління та значні витрати, пов'язані з

прийняттям та реалізацією управлінських рішень;

— можливість ігнорування інтересів міноритарних ак-

ціонерів;

— подвійне оподаткування (на рівні доходів товариства

як юридичної особи та на рівні акціонерів, які отримали ди-

віденди та/або курсовий дохід від володіння акціями).

Загалом аналіз якісних характеристик корпорації

свідчить про те, що більшість із них є дуальними за своєю

суттю. Наприклад, високий рівень державного контролю за

діяльністю корпорацій, з одного боку, значно ускладнює

процес прийняття фінансових рішень на рівні конкретної

корпорації та збільшує пов'язані з цим витрати, з другого

— дає можливість об'єднувати невеликі заощадження, влас-

ники яких не можуть забезпечити самостійно достатнього

контролю у процесі здійснення своїх інвестицій у корпора-

тивні цінні папери.

Можна погодитися з тими науковцями, які вважають, що

основними передумовами розвитку корпоративної форми

підприємництва стали:

— розвиток науково-технічного прогресу та впровад-

ження нових технологій, які можуть повною мірою застосо-

вуватися тільки тими корпораціями, які здатні використати

власні переваги у формуванні капіталу та його інвестуванні;

— виникнення великого виробництва на основі нау-

ково-технічних досягнень;

— розвиток правової бази, яка забезпечувала захист

майнових інтересів акціонерів та їх немайнових прав;

— розвиток ринку цінних паперів, насамперед ринку

акцій та боргових цінних паперів;

— розвиток вільної конкуренції [12].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна зазначити, що розвиток корпо-

рацій та корпоративних фінансів на певному етапі став по

суті проявом пошуку альтернатив для ведення бізнесу: його

орієнтації на розв'язання глобальних завдань та одночасно

на постійне зростання, у тому числі через збільшення акціо-

нерного капіталу.

На наш погляд, саме здатність до акумуляції капіталу та

його зростання в процесі функціонування є домінуючою ри-

сою сучасних корпорацій. Розвиток технологій, постійне

ускладнення навіть простих, на перший погляд, виробничих

процесів потребували і потребують адекватних змін в орган-

ізаційному та правовому оформленні підприємництва. І

тільки корпорація, незважаючи на окремі недоліки, прита-

манні її діяльності, здатна задовольнити такі потреби.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здатність підприємств протистояти негативному

впливу зовнішнього середовища, забезпечувати стійкий

розвиток за рахунок оптимального освоєння фінансо-

вих та виробничих ресурсів є запорукою ефективного

функціонування суб'єктів господарювання і високого

рівня їх економічної стійкості. У процесі прийняття

управлінських рішень з питань підтримки оптимального

рівня економічної стійкості підприємств перед керівниц-

твом та власниками постає необхідність в оперуванні
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
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У статті на основі опрацювання теоретичних та методичних базисів теорій інвестування щодо
забезпечення високого рівня економічної стійкості підприємств виявлено відсутність чіткого підходу
до їх градації та оцінювання. Результати наукового аналізу вказали на необхідність їх класифікації
з позиції часового проміжку, періоду збереження вихідного рівня стійкості та з урахування всіх сфер
діяльності підприємств. Враховуючи проблематику даного дослідження обгрунтовані методи виз�
начення потреби у структуруванні видів економічної стійкості підприємств та доповнення інстру�
ментарію їх оцінки з метою нейтралізації внутрішніх та зовнішніх загроз, підвищення ліквідності,
платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності виробничо�економічних систем. Зап�
ропоновано удосконалення методичного підходу до оцінювання економічної стійкості підприємств,
який на відміну від існуючих включає комплекс співвідносних та інтеграційних показників фінансо�
вої, виробничої, кадрової, маркетингової та інвестиційної стійкості, що дозволяє створювати цілісну
систему аналізу, яка базується на експрес�діагностиці включно з методами фундаментального
аналізу та методі експертних оцінок для обгрунтування критичних значень показників економічної
стабільності. Результати апробації визначеного підходу довели актуальність проблеми порушен�
ня стійкості економічного розвитку промислових підприємств.

In the article on the basis of theoretical and methodological bases of investment theories study to
ensure a high level of economic sustainability is revealed a lack of clear approach to their grading and
evaluation. The results of scientific analysis highlighted the need for classification taking into account
the timeframe, retention period of the sustainability initial level and considering all areas of enterprises'
activity. Taking into account the problems of this study is reasoned the methods for determining the
need for structuring of enterprises' economic sustainability and supplement their assessment tools to
neutralize internal and external threats, increase liquidity, solvency, financial stability and profitability
of industrial and economic systems. Is proposed the improvements of methodical approach to the
evaluation of economic sustainability, which is in contrast to the existing includes complex of correlative
and integration parameters of financial, production, human resources, marketing and investment
sustainability, allowing to create a complete analysis system based on rapid diagnostic techniques
including fundamental analysis method and expert evaluations to justify the critical values of economic
sustainability. The results of defined approach approbation had proven the urgency of the problem of
sustainability infringement of the industry enterprise's economic development.
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результатами про ступінь платоспроможності, фінансо-

вої стійкості, ділової активності та прибутковості їх

діяльності. У світлі таких потреб актуальним постає пи-

тання щодо удосконалення методичних підходів оціню-

вання економічної стійкості підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням методів оцінки економічної стійкості

підприємств приділяли увагу такі вчені, як: Ареф'єва О.В.,
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Абрютина М.С., Анохін С.Н., Брянцева И.В., Грачова А.В.,

Гіляровська Л.Т., Гончарова А.Г., Городинський Д.М.

Гринькова В.М, Іванов В.Л., Єзерська С.Г., Зайцев О.Н.,

Неживенко Е.А., Пергамент М.Д., Поліщук О.А., По-

лозова А.Н., Пястолов С.М., Соченко В.М., Стоянови

Е.А. і Е.С., Хорев А.І., Фролова Н.В., Шандова Н.В.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є удосконалення науково-мето-

дичних підходів щодо оцінювання рівня економічної

стійкості суб'єктів господарювання в процесі їх функц-

іонування.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ
Сучасні реалії розвитку економіки країни вимагають

від суб'єктів господарювання розробки дієвих ме-

ханізмів управління фінансово-господарською діяльні-

стю, які б забезпечували їх ефективний та довгостро-

ковий розвиток шляхом забезпечення належного рівня

економічної стійкості підприємств. Взагалі в економічній

літературі наводяться різні підходи до трактування еко-

номічної стійкості функціонування та розвитку під-

приємств.

Перший підхід розглядає економічну стійкість з по-

зиції терміна "steady state" (стійкий стан), що відобра-

жає умови динамічної рівноваги економічної системи.

Такого підходу дотримувалися Р. Солоу С. Анохін,

І. Бланк, А. Загорулькін, Б. Колас, О. Колодізєв, К. Нуж-

ний, В. Рощін, Ю. Сімех, В. Сумін [1; 10; 16]. В основу

другого підходу покладено ототожнення економічної

стійкості з фінансовою, тобто з фінансовим станом

підприємства. Крім того варто зазначити, що такого

підходу дотримуються більшість зарубіжних науковців,

а серед російських та вітчизняних дослідників Т. Сухо-

рукова, З. Коробкова, Є. Коротков, А. Шеремет, Ю. Мас-

ленко та Н. Кульбака [11], І. Недін, І. Сенько.

Третій підхід базується на концепції стійкого роз-

витку "sustainable development", ратифіковоної звітом

Міжнародної комісії ООН з навколишнього середови-

ща і розвитку (1987 р.). Суть даного підходу полягає в

урівноваженні та інтеграції економічних, екологічних та

соціальних цілей які спрямовані на покращення якості

життя. Прихильниками такої концепції є Л. Мельник,

А. Семенов та А. Фадеєва. І останній четвертий підхід

передбачає стійкість з позиції максимального економі-

чного зростання підприємства за рахунок мінімального

її відхилення від стану рівноваги. Дотримувалися тако-

го трактування Дж. С. Міль, Й. Шумпетер, Р. Харррод,

Ф. Котлер, Д. Морріс.

Виходячи з багатоаспектності формулювання по-

няття економічної стійкості підприємства існують різні

підходи до її градації. Так, Іванов Л.В. виокремлює зов-

нішню та внутрішню економічну стійкість, в структурі

якої виділяє фінансово-економічну, виробничо-еконо-

мічну та організаційно-економічну складову.

Зовнішня економічна стійкість характеризується здат-

ністю підприємства адаптуватися до впливу природних,

економічних, політичних, соціальних, демографічних і ви-

робничо-технологічних факторів зовнішнього середови-

ща. При цьому її рівень залежить від обраної підприєм-

ством позиції на зовнішньому ринку: реанімація втраченої

стійкості може вирішуватися за рахунок кредитів і позик;

збереження досягнутого рівня через пристосування до

існуючих умов; підвищення рівня стійкості.

Внутрішня економічна стабільності інтерпретується

як здатність підприємства відповідати на зміну вироб-

ничих, інформаційних, трудових, фінансових ресурсів і

ресурсів соціальної сфери найбільш оптимальними

рішеннями. Забезпечення таких результатів пов'язано

з можливістю застосування методів математичного та

морального заохочення.

Гіляровська Л.Т., Пястолов С.М. та Гринькова В.М.

крім внутрішньої, та зовнішньої виокремлюють успад-

ковану, фінансову і загальну стійкість [4; 14; 5]. В ос-

новному така класифікація здійснюється для абстракт-

ного, без урахування галузевої належності підприєм-

ства, та не відображає сутності формування кожного з

видів стійкості (наприклад, терміни виникнення, насліду-

вання), видів діяльності підприємства (наприклад, фінан-

сова стійкість). Наявність галузевої спеціалізації нада-

ла би можливість знаходити оптимальні співвідношен-

ня при взаємодії з іншими підприємствами в процесі

інтеграції інтересів.

У роботах Абрютина М.С., Гончарова А.Г., Грачо-

ва А.В. і Неживенко Е.А. виділяють такі види стійкості:

надзвичайно стійкий економічний стан підприємства, що

означає його абсолютну платоспроможність, при якій

вартість немобільних активів (фінансових і нефінансо-

вих) не перевищує вартість власного капіталу; абсолют-

ну економічну стійкість, в розрізі якої обсяг власного

капіталу є достатнім для формування необоротних ак-

тивів і запасів, при якому короткострокові зобов'язан-

ня можуть бути покриті високоліквідними активами;

відносно безпечну економічну стійкість підприємства,

за якої вартість власного капіталу більше неліквідних

фінансових активів, але менша нефінансових активів;

прийнятну економічну стійкість, де величина власного

капіталу є достатньою для формування необоротних

активів і більшої частини запасів, а всі короткострокові

зобов'язання підприємства можуть бути покриті мобіль-

ними активами; допустиму економічну стійкість, яка ха-

рактерна тим, що власний капітал покриває необоротні

активи та частину запасів, а всі короткострокові зобо-

в'язання підприємства забезпечуються за рахунок усіх

поточних активів; нестійкий економічний стан підприє-

мства, за якого обсяг власного капіталу спрямовується

на формування необоротних активів підприємства, а всі

короткострокові зобов'язання перекриваються за ра-

хунок поточних активів; кризовий економічний стан

підприємства та неспроможність його зміни означає, що

власного капіталу недостатню для формування необо-

ротних активів підприємства та всі короткострокові зо-

бов'язання можуть бути покриті тільки шляхом прода-

жу частини необоротних активів [1; 5].

Досить важливе значення має тривалість періоду

збереження вихідного рівня економічної стійкості. У

цьому випадку з позиції часу утворення стійкість можна

розглядати як: ретроспективну, тобто стійкість, сфор-

мовану в минулий період часу; поточну — утворену за

аналізований період; прогнозовану, яка розраховуєть-

ся і формується за допомогою техніко-виробничих та

управлінських рішень на короткострокову перспективу;

стратегічну стійкість, що розраховується при довгост-

роковому плануванні підприємства, здатну забезпечи-
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ти підприємству не лише стабільне існування, але й по-

дальший розвиток.

Анохін С.Н. представляє економічну стійкість з по-

зиція рівноваги при якій економічні та управлінські

рішення повинні регулювати такі фактори стійкого ста-

ну, як управління, виробництво, фінанси, персонал та

ризики. Логічно, що складовими такої стійкості виділе-

но: управлінську, виробничу, фінансову стійкість, а та-

кож стійкість ділової активності та рентабельності.

Брянцева И.В. вважає, що економічна стійкість по-

винна формуватися в процесі виробництва на етапі за-

безпечення реалізації та розподілу продукції. Саме

тому, автор [3] виділила 2 блоки економічної стабіль-

ності: виробничо-технічна стійкість, яка складається з

стійкості техніко-технологічного рівня, кадрового скла-

ду, рівня організації виробництва та фінансово-еконо-

мічна стійкість, що включає фінансову стійкість,

стійкість ділової активності та рівня рентабельності.

Єзерська С.Г. в своїх дослідженнях градації еконо-

мічної стійкості підприємства пропонує її розглядати з

позиції виробничої та фінансово-економічної складо-

вої [7]. Поліщук А.О. стверджує, що крім виробничої,

ресурсної, фінансової та соціальної складової варто

також виокремити ринкову, інтерфейсну та екологічну

[13]. Зайцев О.Н. виділив техніко-технологічну, соціаль-

ну, організаційну та фінансово-економічну стійкість [8].

Враховуючи різноманітність підходів до структуруван-

ня економічної стійкості, визначено необхідність розгля-

ду методів оцінювання економічної стійкості підприємства

з урахування того, що за їх результатами керівництву не-

обхідно приймати рішення щодо забезпечення стійкості

функціонування виробничо-економічної системи.

Взагалі сукупність методів оцінки економічної стій-

кості підприємства поділяється на дві групи: експрес-

діагностика та фундаментальна діагностика стійкості

роботи господарюючого суб'єкта.

Експрес-діагностика проводиться на базі фінансо-

вої звітності та містить попередній аналіз економічної

стійкості підприємства. Даний метод передбачає аналіз

спеціалізації підприємства, його ресурсного забезпечен-

ня, виробничої та фінансової діяльності. На основі пер-

винної статистичної інформації розраховується су-

купність традиційних показників рівня забезпеченості

основними виробничими ресурсами, ефективності

діяльності підприємства та його фінансового стану. Тоб-

то розглядаються не тільки фактори, що впливають на

ступінь економічної стійкості, а можливі варіанти роз-

витку подій на основі прийнятих управлінських рішень.

При цьому дана методика забезпечує раннє виявлення

ознак кризи розвитку підприємства та дозволяє здійсни-

ти оперативні заходи для її нейтралізації [6].

Досить розповсюдженим у процесі дослідження

рівня економічної стійкості підприємств є використан-

ня методик оцінки їх фінансово-економічної стійкості

на основі аналізу фінансового стану та ймовірності бан-

крутства [13]. У зарубіжній і вітчизняній економічній

літературі пропонується ряд методик і математичних

моделей оцінки економічної стійкості з позиції діагнос-

тики ймовірності настання банкрутства.

Ряд вчених не виділяють у рамках економічної

стійкості підприємств окремі складові, за якими потім

формується набір показників оцінки. Зокрема Золо-

тов А.А. запропонував певний перелік показників, що

відображають негативні тенденції економічної діяль-

ності підприємства. В основному цей перелік складаєть-

ся з показників, що характеризують фінансову складо-

ву господарської діяльності підприємства [9].

Полозова А.Н., Хорев А.І., Фролова Н.В. вивели нор-

мативне співвідношення, яке відображає умову стійкого

розвитку промислового підприємства, яке має вигляд:

Тп>Тв > Твитр > Тоз > Тоф > Тч (1),

де Тп — темп росту прибутку;

Тв — темп росту виручки;

Твитр — темп росту витрат;

Тоз — темп росту оборотних засобів;

Тоф — темп росту основних фондів;

Тч — темп росту чисельності робітників [18].

Шандова Н.В. зазначила, що в основу визначення

рівня економічної стійкості підприємств покладено

аналізі ланцюжка показників, які характеризують тем-

пи зростання основних результатів фінансової та гос-

подарської діяльності:

Т
В
 < Т

ЧП
 < Т

К
 < Т

ІТ
(2),

де Т
В
 — темп зростання валової виручки;

Т
ЧП

 — темп зростання чистого прибутку;

Т
К
 — темп зростання авансованого капіталу;

Т
ІТ
 — темп зростання інноваційних технологій [19].

Стоянови Е.А. і Е.С. виділяють 16 показників еко-

номічної стійкості підприємства: рентабельність власних

засобів, запас фінансової стійкості підприємства, ефект

фінансового важеля, плече фінансового важеля, кое-

фіцієнти маневрування власних засобів, накопичення

амортизації, фінансової незалежності, довготривалого

залучення позикових засобів, реальної вартості основ-

них і матеріальних оборотних засобів, покриття інвес-

тицій, співвідношення залучених засобів і здатності са-

мофінансування, співвідношення здатності самофінан-

сування і додаткової вартості [15].

Пергамент М.Д. пропонує оцінювати економічну

стійкість підприємства за допомогою 6 показників: за-

вантаження підприємства, прибутковість, технічна ос-

нащеність, ефективність управління, фінансове поло-

ження, ділова активність. Завершальним етапом дослі-

дження є розрахунок коефіцієнта економічної стійкості

(інтегральний показник) як середнє геометричне показ-

ників економічної стійкості [12].

Дослідник Соченко В.М. [17] запропонувала допов-

нити методику експрес-аналізу економічної стійкості

показником рівня економічної стійкості підприємства.

Його економічний зміст відображає частку виручки в

максимальному обсязі реалізації, яка покриває усі ви-

трати на виробництво і реалізацію) продукції. Алгоритм

розрахунку показника економічної стійкості у вартісно-

му і натуральному виразі має вигляд:

maxV
V

K кр
у = (3);

maxQ
Q

K кр
у = (4);

 max
max зм

пост
у ЗV

ЗK
−

= (5);
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(6),

де К
у
 — коефіцієнт економічної стійкості;

V
кр

, V
max

 — критичний і максимальний обсяг реалі-

зації продукції у вартісному виразі;

Q
кр

, Q
max

 — критичний і максимальний обсяг реалі-

зації продукції у натуральному виразі;

З
пост

 — постійні витрати (які не залежать від обсягу

виробництва);

З
зм

max

  
— змінні витрати на виробництво максимально

можливого для реалізації обсягу продукції;

П
max

 — прибуток, отриманий від реалізації макси-

мального обсягу продукції.

Чим нижче значення показника рівня економічної

стійкості, тим стійкішим є підприємство до змін ринко-

вої кон'юнктури і тим вищий запас економічної стійкості

[17].

При поглибленні кризових явищ на підприємстві,

які призводять до порушення стану його економіч-

ної стійкості, експрес-діагностика повинна бути до-

повнена системою фундаментальної діагностики. В

процесі проведення фундаментального аналізу

діяльності підприємства використовують методи

моделювання та оцінки сучасного стану на базі екс-

пертних оцінок.

Застосування симбіозу експрес-діагностики із

фундаментальним аналізом представлено в роботах

Ареф'єва О.В. та Городинського Д.М.. В своїх дослі-

дження вони визначають економічну стійкість як "пев-

ний комплекс властивостей організаційної, інновац-

ійної, логічної, виробничої, фінансово-кредитної

діяльності з урахуванням їхньої взаємодії і взає-мов-

пливу, а також кількість продукції, яка випускається,

та її новаторські властивості, науково-технічна роз-

виненість матеріальної бази, стабільність усього спек-

тра ресурсного забезпечення, розвиненість кадрово-

го і інтелектуального потенціалів, наявність інновац-

ійного менеджменту" [2]. Оцінювання економічної

стійкості пропонують проводити шляхом порівняння

інтегральних показників, які характеризують досяг-

нення стратегічних цілей та здійснюються за ознака-

ми ефективної підприємницької діяльності, викорис-

танням капіталу за здатністю суб'єкта управління

відтворювати і повною мірою використовувати вироб-

ничі, фінансові, маркетингові та інвестиційні можли-

вості.

Економічну стійкість підприємства визначають за

формулою:

(7),

де ЕСП — економічна стійкість підприємства;

С
i
 — структурні складові економічної стійкості

підприємства;

j
i
 — коефіцієнт ваги кожної структурної складо-

вої;

i — кількість структурних складових.

Структурні складові економічної стійкості підприє-

мства об'єднуються в певну групу часткових показників,

кожен з яких має різну статистичну вагу і визначаються

таким чином:

(8),

де Р
t
 — частковий показник;

q
t
 — кількість показників;

t — вага t-го часткового показника.

Вага кожного показника визначають методом ква-

ліметричного моделювання, а структурні складові —

методом експертних оцінок [2].

Взявши за основу вищезазначену методику, запро-

поновано оцінювати економічну стійкість підприємства

на основі таких основних складових та формул їх роз-

рахунку, як:

1. Фінансова стійкість (здатність підприємства пра-

цювати з високим рівнем рентабельності, підтримувати

оптимальний рівень ліквідності та платоспроможності,

мати джерела забезпечення стабільного прогресивно-

го розвитку):

       (9),
де К

ФА
 — коефіцієнт фінансової автономії;

К
ФЗ

 — коефіцієнт фінансової залежності;

К
ФР

 — коефіцієнт фінансового ризику;

К
ФС

 — коефіцієнт фінансової стабільності;

К
ЛП

 — коефіцієнт ліквідної платоспроможності;

К
ОДЗ

 — коефіцієнт оборотності дебіторської забор-

гованості;

К
ОКЗ

 — коефіцієнт кредиторської заборгованості;

q
i
 — вага 1-го часткового показника.

2. Виробнича стійкість (спроможність підприємства

підтримувати виробничий потенціал на рівні, що дозво-

ляє забезпечити беззбитковий обсяг виробництва та

безперебійний процес виготовлення продукції з низь-

ким відсотком браку та виробничих втрат, враховуючи

потреби ринку):

П
ВСП

 = q
1 
.P

B
 + q

2 
. P

П
 + q

3 
.П

П
 +q

4 
.М

П
 +q

5 
.Ф

В
       (10),

де Р
В
 — рентабельність виробництва;

Р
П
 — рентабельність продукції;

П
П
 — продуктивність праці;

М
П
 — матеріаломісткість продукції

Ф
В
 — фондовіддача;

q
i
 — вага 1-го часткового показника.

До даної складової пропонуємо також включити

показник продуктивності праці, який на відміну від по-

казника доданої вартості працівників надасть більш

точні результати.

3. Кадрова стійкість (здатність підприємства підтри-

мувати низькій рівень плинності кадрів та високий мо-

тиваційний рівень персоналу):

П
КСС

 = q
1 
.К

ПК
+ q

2 
. К

ОК
 + q

3 
.К

СПЗ
+q

4 
.К

СКЗ
 +

+ q
5 
.Р

ОП
  +q

6 
.СВ

СВП
 + q

7 
.Р

ЗСПС
      (11),

де К
ПК

 — коефіцієнт плинності кадрів;

К
ОК

 — коефіцієнт оновлення кадрів;

К
СПЗ

 — коефіцієнт співвідношення прийнятих та

звільнених кадрів;

К
СЗК

 — коефіцієнт стабільності забезпечення кадрів;

Р
ОП

 — рівень освіти працюючих;

С
ВСВП

 — співвідношення соціальної відповідальності

до обсягу реалізованої продукції на одного працюючого;
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Р
ЗПСП

 — рівень забезпечення працівників соціальним

пакетом;

q
i
 — вага 1-го часткового показника.

4. Маркетингова стійкість (сукупність маркетин-

гових стратегій, націлених на отримання інформації

щодо попиту на продукцію, ринкових змін, ефектив-

ності рекламної діяльності, реагування на маркетин-

гові ризику):

П
МСТ

 = q
1 
.Р

ПР 
+ q

2 
.Т

ЗР
+ q

3 
.З

ГП
+ q

4 
.СВ

ВСЗ
+ q

5 
.СВ

ВМД
   (12),

де Р
ПР

 — рентабельність продажу;

Т
ЗР

 — темп зростання обсягів реалізованої про-

дукції;

З
ГП

 — залишок готової продукції на складі до за-

гального обсягу реалізованої продукції;

СВ
ВСЗ

 — співвідношення витрат на стимулювання

збуту й обсяг реалізованої продукції;

СВ
ВМД

 — співвідношення витрат на маркетингові дос-

лідження і загального обсягу реалізованої продукції;

q
i
 — вага 1-го часткового показника.

5. Інвестиційна стійкість (ефективність інвестиційної

діяльності підприємства):

П
ІСП

 =+ q
1 
.О

ІВ
+ q

2 
.Р

ФІ
+ q

3 
.К

ПВК
+ q

4 
.К

ПА
       (13),

де О
ІВ

 — обсяг інвестицій у виробництво загально-

го обсягу виробленої продукції;

Р
ФІ

 — рентабельність фінансових інвестицій;

К
ПВК

 — коефіцієнт прибутковості власного капіталу;

К
ПА

 — коефіцієнт прибутковості активів;

q
i
 — вага 1-го часткового показника.

Виходячи з представлених складових, економічна

стійкість розраховується за формулою:

П
ЕСТ

 = q
1 
.П

ФСП
+ q

2 
.П

ВСП 
+ q

3 
.К

КСП
+ q

4 
.П

МСП
+ q

5 
.П

ІСП
        (14),

Для отримання більш точних результатів оцінки

пропонуємо використовувати метод Правила Фішбер-

на для визначення вагових коефіцієнтів, згідно з яким

показник визначення економічної стійкості матиме виг-

ляд:

П
ЕСТ

 = 0,33.П
ФСП

+ 0,27
 

.П
ВСП 

+ 0,07.К
КСП

+ 0,13
 

.П
МСП

+ 0,2
 

.П
ІСП

     (15).

Залежності від отриманих результатів виділено 4

рівні стійкості підприємства, які мають такі діапазони

критичних значень:

0,00—0,25 — нестійкість підприємства;

0,26 — 0,50 — критична економічна стійкість

підприємства;

Таблиця 1. Величина інтегральних показників структурних компонентів економічної стійкості
за 2009—2013 рр.
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0,51 — 0,75 — нормальна економічна стійкість

підприємства;

0,76 — 1,00 — висока економічна стійкість підприє-

мства

Апробація окресленої моделі оцінювання економі-

чної стійкості представлено в табл. 1 на прикладі маши-

нобудівних підприємств ПАТ "Харківський машинобу-

дівний завод "Світло шахтаря", ПАТ "Електромашина"

та ПрАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" 2009—2013 рр.

На основі розрахунків наведених в табл.1 побудо-

вано графік зміни рівня економічної стійкості дослі-

джуваних підприємств за період 2009—2013 рр.

На основі розрахунків наведених в табл. 1 побудо-

вано графік зміни рівня економічної стійкості дослід-

жуваних підприємств за період 2009—2013 рр.

Так ПАТ "Харківський машинобудівний завод

"Світло шахтаря" протягом 2009—2010 рр. мало ви-

сокий рівень економічної стійкості, який знизився до

нормального в 2011—2013 рр. "ПАТ "Електромашина"

та ПрАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" протягом 2009—

2012 рр. знаходилися в діапазоні нормальної еконо-

мічної стійкості, а вже в 2013 р. в критичному, що свід-

чить про зниження їх виробничого та фінансового по-

тенціалів.

Дослідження економічної стійкості підприємств про-

мисловості засвідчили актуальність проблеми порушен-

ня стійкості їх розвитку. Особливу увагу необхідно при-

діляти фінансовій та виробничій складовій економічної

стійкості, які відповідають за виробничу сферу підприє-

мства, яка є стимулом ефективності функціонування

суб'єкта господарювання.

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження економічної

стійкості підприємств вказали на потребу доповнення

інструментарії оцінки її рівня з метою нейтралізації

внутрішніх та зовнішніх загроз та позитивного впливу

на фінансовий стан виробничо-економічних систем.

Така необхідність спонукала до удосконалення мето-

дичного підходу до оцінювання економічної стійкості

підприємства, який на відміну від існуючих включає ком-

плекс співвідносних та інтеграційних показників, що

створюють цілісну систему аналізу, яка базується на ек-

спрес-діагностиці включно з методами фундаменталь-

ного аналізу та методі експертних оцінок для обгрунту-

вання критичних значень показників економічної

стійкості.

Подальшого дослідження в цьому напрямі потре-

бує поєднання результатів оцінки економічної стійкості

підприємств з дослідженням їх потенціалу, в контексті

розробки та реалізації інноваційно-інвестиційної стра-

тегії розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній комерційній і фінансовій практиці реалі-

зація продукції в кредит (з відстрочкою платежу за неї)

одержала широке поширення як у нашій країні, так і в

країнах з розвиненою ринковою економікою. Формуван-

ня принципів кредитної політики відображає умови цієї

практики і спрямоване на підвищення ефективності опе-

раційної та фінансової діяльності підприємства. Синхро-

нізація надходження грошових коштів від покупців і пла-

тежів постачальникам з одночасним збільшенням вало-

вого грошового потоку й прибутку компанії — основне

завдання кредитної політики. Значення кредитної пол-

ітики підприємства визначається великою часткою дебі-
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FEATURES OF FORMATION OF COMPANY CREDIT POLICY IN RELATION TO CUSTOMERS

Кредитна політика спрямована на підвищення ефективності операційної та фінансової діяль�
ності підприємства. З метою забезпечення конкурентоспроможності та привабливості товару, що
продається в сучасній практиці реалізація товарів у кредит (з відстрочкою платежу) отримала ши�
рокий розвиток.

Стаття присвячена розгляду процесу формування кредитної політики по відношенню до покупців.
Автор аналізує управління дебіторською заборгованістю, визначає етапи, фактори та критерії фор�
мування кредитної політики по відношенню до дебіторів, типи кредитної політики підприємства
головні критерії її ефективності.

Головний критерій ефективності кредитної політики — зростання прибутковості з основної діяль�
ності компанії внаслідок збільшення обсягів продажів (буде здійснюватися при лібералізації кре�
дитування) або шляхом прискорення оборотності дебіторської заборгованості (цьому сприяє
жорсткість кредитної політики). До складу формування умов системи кредитних відносин входять
наступні елементи: термін надання кредиту (кредитний період); розмір кредиту (кредитний ліміт);
вартість надання кредиту (система цінових знижок при здійсненні негайних розрахунків за прид�
бану продукцію); система штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань покупцями.

The credit policy is aimed at improving the efficiency of operating and financial performance of the
company. In order to ensure the competitiveness and attractiveness of goods sold in the modern practice
of sale of goods on credit (with deferred payment) widely developed.

The article examines the process of forming a credit policy towards customers. The author analyzes
accounts receivable management, defines stages, factors and criteria for the formation of credit policy
towards debtors types of credit policy of the company main criteria for effectiveness.

The main criterion for effectiveness of credit policy — increase the profitability of the core activities of
the company due to the increase in sales (to be carried out with the liberalization of credit) or by
accelerating the turnover of receivables (this contributes to the stiffness of credit policy). The structure
formation conditions of credit relations system includes the following elements: the term of the loan
(loan period); amount of credit (credit limit); the cost of the loan (system price discounts when making
immediate payment for the purchased products); system of penalties for late performance of buyer.
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торської та кредиторської заборгованості в структурі

його активів і пасивів, а також тим, що основними скла-

довими грошових потоків є надходження від покупців і

платежі постачальникам товарів, сировини, матеріалів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній та закордонній літературі накопичено

значний досвід дослідження проблем та основних пи-

тань щодо кредитної політики підприємства. Вагомий

вклад у вирішення даної проблеми внесли: Кужель В.В.,

Махмудов Х.З., Гришов В.В., Негоденко В.С., Новіко-

ва Н.М., Черненко Л.В. [1—6] та інші.
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Деякі науковці [5; 6] ототожнюють кредитну політи-

ку з політикою управління дебіторською заборговані-

стю. Вважаємо, що це не зовсім коректно та правомірно,

адже кредитна політика є складовою системи управлін-

ня дебіторською заборгованістю, яка є ширшою за неї,

оскільки включає в себе як кредитну політику, так і по-

літику інкасації дебіторської заборгованості.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз процесу формування кредит-

ної політики по відношенню до покупців, визначення

етапів, факторів та критеріїв формування кредитної

політики по відношенню до дебіторів, типів кредитної

політики підприємства, головних критеріїв її ефектив-

ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою забезпечення конкурентоспроможності та при-

вабливості товару, що продається в сучасній практиці реал-

ізація товарів у кредит (з відстрочкою платежу) отримала

широкий розвиток.

У процесі формування принципів кредитної політики по

відношенню до покупців товарів вирішуються два основних

питання:

— в яких формах здійснювати реалізацію товарів у кре-

дит;

— який тип кредитної політики варто обрати організації.

Управління дебіторською заборгованістю передбачає,

перш за все, контроль за оборотністю коштів у розрахун-

ках; реалізується в ході формування кредитної політики

підприємства.

Етапи формування кредитної політики по відношенню

до дебіторів наступні.

1. Визначення принципів кредитної політики по відно-

шенню до дебіторів, в процесі якої вирішується, який тип

кредитної політики (безризиковий, помірний або ризико-

вий) слід обрати підприємству.

2. Формування системи кредитних умов, до складу яких

входять наступні елементи: термін надання кредиту; розмір

кредиту; вартість надання кредиту; система штрафних

санкцій за прострочення виконання зобов'язання покупця-

ми.

3. Формування стандартів оцінки покупців і диферен-

ціація умов надання кредиту (в основі встановлення таких

стандартів оцінки покупців лежить їх кредитоспроможність).

4. Формування процедури інкасації дебіторської забор-

гованості (у складі цієї процедури повинні бути передбачені

терміни і форми попереднього і наступного нагадувань по-

купцям про дату платежів; можливості та умови продовжен-

ня термінів повернення боргу за наданим кредитом; умови

порушення справи про банкрутство неспроможних дебі-

торів).

5. Забезпечення використання на підприємстві своєчас-

них форм рефінансування дебіторської заборгованості

(розвиток ринкових відносин та інфраструктури фінансо-

вого ринку дозволяє використовувати в практиці фінансо-

вого менеджменту ряд нових форм управління дебіторсь-

кою заборгованістю — її рефінансування, тобто прискоре-

ний переказ в інші форми оборотних активів підприємства:

грошові кошти і високоліквідні короткострокові цінні папе-

ри).

Основу управління дебіторською заборгованістю ста-

новить кредитна політика. Остання передбачає відповідь на

три основні питання: кому надавати кредит, на яких умовах

і в якій кількості.

Головний критерій ефективності кредитної політики —

зростання прибутковості з основної діяльності компанії

внаслідок збільшення обсягів продажів (буде здійснювати-

ся при лібералізації кредитування) або шляхом прискорен-

ня оборотності дебіторської заборгованості (цьому сприяє

жорсткість кредитної політики).

Розрахувати оптимальну точку в комерційному кре-

дитуванні допомагає використання граничного аналізу,

орієнтованого на знаходження бажаної рівноваги в об-

сягах і термінах надання відстрочки платежу. Лібералі-

зація кредитної політики виправдана доти, поки додат-

кові вигоди від збільшення обсягу реалізації не зрівня-

ються з додатковими витратами за наданим комерційним

кредитом. Зазвичай закордонні підприємства з метою ут-

римання конкурентоспроможності проводять широко-

масштабні компанії, виграючи десяту або навіть соту

долю відсотків у поліпшенні тих чи інших показників.

При виборі типу кредитної політики повинні враховува-

тися такі основні фактори:

— сучасна комерційна і фінансова практика здійснення

торгових операцій;

— загальний стан економіки, що визначає фінансові

можливості покупців, рівень їх платоспроможності;

— кон'юнктура товарного ринку, що склалася, стан

попиту на продукцію підприємства;

— потенційна здатність підприємства нарощувати об-

сяг виробництва продукції при розширенні можливостей її

реалізації за рахунок надання кредиту;

— правові умови забезпечення стягнення дебіторської

заборгованості;

— фінансові можливості підприємства в частині відво-

лікання коштів у дебіторську заборгованість;

— фінансовий менталітет власників і менеджерів

підприємства, їхнє ставлення до рівня допустимого ризику

в процесі здійснення господарської діяльності.

Створення кредитної політики на підприємстві щодо

покупців має підвищити ефективність інвестування коштів у

дебіторську заборгованість, збільшити обсяг продажів (при-

бутку від продажів) і віддачу на вкладені кошти.

Крім формалізації цілей управління дебіторською

заборгованістю в кредитній політиці, слід визначити зав-

дання, вирішення яких дозволить досягти цільових зна-

чень (наприклад, вихід на нові ринки збуту, завоювання

більшої частки існуючого ринку, формування репутації,

мінімізація вартості кредитних ресурсів). Кожна сфор-

мульована задача повинна мати кількісний вимір і тер-

міни виконання.

Розрізняють три принципових типи кредитної політики

підприємства стосовно покупців продукції — консерватив-

ний, помірний і агресивний, які характеризують принципові

підходи до її здійснення з позиції співвідношення рівнів при-

бутковості і ризику кредитної діяльності підприємства.

Консервативний тип кредитної політики підприємства

спрямований на мінімізацію кредитного ризику. Така

мінімізація розглядається як пріоритетна мета здійснення

його кредитної діяльності. Механізмом реалізації політики

такого типу є суттєве скорочення кола покупців продукції в

кредит за рахунок груп підвищеного ризику; мінімізації
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термінів надання кредиту та його розміру; жорсткість умов

надання кредиту та підвищення його вартості; використан-

ня жорстких процедур погашення дебіторської заборгова-

ності.

Помірний тип кредитної політики підприємства харак-

теризує умови її здійснення відповідно до прийнятої комер-

ційної та фінансової практикою і орієнтується на середній

рівень кредитного ризику під час продажу продукції з

відстрочкою платежу.

Агресивний (м'який) тип кредитної політики підприєм-

ства пріоритетною метою кредитної політики ставить мак-

симізацію додаткового прибутку за рахунок розширення

обсягу реалізації продукції в кредит, не рахуючись з висо-

ким рівнем кредитного ризику, який супроводжує ці опе-

рації. Механізмом реалізації політики такого типу є поши-

рення кредиту на більш ризиковані групи покупців продукції;

збільшення періоду надання кредиту до мінімально допус-

тимих розмірів; надання покупцям можливості пролонго-

ваного кредиту [6, с. 79].

Для вибору оптимальної кредитної політики компанія

повинна порівняти потенційні вигоди від збільшення обсягу

продажів із вартістю надання додаткових торгових кредитів

(кредитних перевірок, додаткових адміністративних витрат

і т.д.) і ризиком можливої несплати.

Кредитна політика може бути заснована як на формаль-

них, так і не формальних критеріях:

1. Купівельна і платіжна історія покупців. Платіжна істо-

рія може бути отримана через неформальні контакти з бан-

ками та іншими партнерами клієнта.

2. Платоспроможність покупців може бути оцінена на

основі кредитної історії взаємин покупців підприємства.

3. Поточний аналіз і перспективна оцінка фінансової

стабільності покупців. Для цього можуть бути використані

ті ж джерела інформації, які зазначені вище, а також не-

формальні думки знайомих професіоналів, що працюють в

галузі клієнта, рекомендації незалежних аналітиків, нови-

ни та звіти.

При визначенні можливої суми фінансових коштів,

що інвестуються в дебіторську заборгованість за товар-

ним (комерційним) і споживчим кредитом необхідно

враховувати:

— заплановані обсяги реалізації продукції в кредит;

— середній період надання відстрочки платежу за ок-

ремими формами кредиту;

— середній період прострочення платежів, виходячи із

ситуації, господарської практики (він визначається за ре-

зультатами аналізу дебіторської заборгованості в поперед-

ньому періоді);

— коефіцієнт співвідношення собівартості і ціни реалі-

зованої в кредит продукції.

Якщо фінансові можливості організації не дозволяють

інвестувати розрахункову суму коштів у повному обсязі, то

при незмінності умов кредитування повинен бути відповід-

но скоригований планований обсяг реалізації продукції в

кредит.

До складу формування умов системи кредитних відно-

син входять наступні елементи:

— термін надання кредиту (кредитний період);

— розмір кредиту (кредитний ліміт);

— вартість надання кредиту (система цінових знижок

при здійсненні негайних розрахунків за придбану продук-

цію);

— система штрафних санкцій за прострочення вико-

нання зобов'язань покупцями.

Термін надання кредиту (кредитний період) характери-

зує граничний період, на який покупцю надається відстроч-

ка платежу за реалізовану продукцію. Збільшення терміну

надання кредиту стимулює обсяг реалізації продукції (за

інших рівних умов), однак приводить в той же час до

збільшення суми фінансових коштів, що інвестуються в де-

біторську заборгованість, і збільшенню тривалості фінан-

сового і всього операційного циклу організації. Тому, вста-

новлюючи розмір кредитного періоду, необхідно оцінюва-

ти його вплив на результати господарської діяльності в ком-

плексі.

Розмір наданого кредиту (кредитний ліміт) характери-

зує максимальна межа суми заборгованості покупця за на-

даним товарним (комерційним) або споживчим кредитом.

Він встановлюється з урахуванням типу здійснюваної кре-

дитної політики (рівня прийнятного ризику), планованого

обсягу реалізації продукції на умовах відстрочки платежів,

середнього обсягу угод з реалізації готової продукції (при

споживчому кредиті — середньої вартості реалізованих у

кредит товарів), фінансового стану організації — кредито-

ра та інших факторів. Кредитний ліміт диференціюється за

формами наданого кредиту та видами реалізованої про-

дукції.

Вартість надання кредиту характеризується системою

цінових знижок при здійсненні негайних розрахунків за

придбану продукцію. У поєднанні з терміном надання кре-

диту така цінова знижка характеризує норму процентної

ставки за наданий кредит, що розраховується для зістав-

лення в річному численні.

Встановлюючи вартість товарного (комерційного) або

споживчого кредиту, необхідно мати на увазі, що його

розмір не повинен перевищувати рівень процентної ставки

з короткострокового фінансового (банківського) кредиту.

В іншому випадку він не буде стимулювати реалізацію про-

дукції в кредит, бо покупцю буде вигідніше взяти короткос-

троковий кредит у банку (на строк, що дорівнює кредитно-

му періоду, установленому продавцем) і розрахуватися за

придбану продукцію при її покупці.

Система штрафних санкцій за прострочення вико-

нання зобов'язань покупцями, формована в процесі роз-

робки кредитних умов, повинна передбачати відповід-

на пеня, штрафи і неустойки. Розміри цих штрафних

санкцій мають повністю відшкодовувати всі фінансові

втрати організації-кредитора (втрату доходу, інфляційні

втрати, відшкодування ризику зниження рівня плато-

спроможності та інші).

В основі встановлення стандартів оцінки покупців ле-

жить їх кредитоспроможність. Кредитоспроможність покуп-

ця характеризує систему умов, що визначають його

здатність залучати кредит у різних формах і в повному об-

сязі у передбачені терміни виконувати всі пов'язані з ним

фінансові зобов'язання.

Формування системи стандартів оцінки покупців вклю-

чає такі основні елементи:

— визначення системи характеристик, що оцінюють

кредитоспроможність окремих груп покупців;

— формування та експертизу інформаційної бази про-

ведення оцінки кредитоспроможності покупців;

— вибір методів оцінки окремих характеристик креди-

тоспроможності покупців;
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— угрупування покупців продукції за рівнем кредитос-

проможності;

— диференціацію кредитних умов відповідно до рівня

кредитоспроможності покупців.

Формування стандартів оцінки покупців і диференціа-

ція кредитних умов здійснюються роздільно за різними

формами кредиту — товарному і споживчому. Визначення

системи характеристик, що оцінюють кредитоспроможність

окремих груп покупців, є початковим етапом побудови сис-

теми стандартів їх оцінки.

За товарним (комерційним) кредитом така оцінка

здійснюється звичайно за наступними критеріями:

— обсяг господарських операцій з покупцем і

стабільність їх здійснення;

— репутація покупця в діловому світі;

— платоспроможність покупця;

— результативність господарської діяльності покупця;

— стан кон'юнктури товарного ринку, на якому поку-

пець здійснює свою операційну діяльність;

— обсяг і склад чистих активів, які можуть становити

забезпечення кредиту при неплатоспроможності покупця і

порушенні справи про його банкрутство.

За споживчим кредитом оцінка здійснюється звичайно

за наступними критеріями:

— дієздатність покупця;

— рівень доходів покупця і регулярність їх формуван-

ня;

— склад особистого майна покупця, яке може стано-

вити забезпечення кредиту при стягненні суми боргу в су-

довому порядку.

Мета формування та експертизи інформаційної бази

проведення оцінки кредитоспроможності покупців — за-

безпечення її достовірності. Інформаційна база, яка вико-

ристовується для цих цілей, складається:

— з відомостей, наданих безпосередньо покупцем (їх

перелік диференціюється в розрізі форм кредиту);

— з даних, сформованих із внутрішніх джерел (якщо

угоди з покупцем носять постійний характер);

— з інформації, що формується із зовнішніх джерел

(комерційного банку, що обслуговує покупця; інших його

партнерів з операцій тощо).

Експертиза отриманої інформації здійснюється

шляхом логічної її перевірки, в процесі ведення комер-

ційних переговорів з покупцями, шляхом безпосеред-

нього відвідування клієнта (за споживчим кредитом) з

метою перевірки стану його майна і в інших формах

відповідно до обсягу кредитування. Вибір методів оці-

нки окремих характеристик кредитоспроможності по-

купців визначається змістом оцінюваних характеристик.

Для таких цілей при оцінці окремих характеристик кре-

дитоспроможності покупців, розглянутих раніше, мо-

жуть бути використані статистичний, нормативний, екс-

пертний, бальний та інші методи.

Угруповання покупців продукції за рівнем кредитосп-

роможності грунтується на результатах її оцінки і передба-

чає зазвичай виділення наступних їх категорій:

— покупці, яким кредит може бути наданий у макси-

мальному обсязі, тобто на рівні встановленого кредитного

ліміту (група "першокласних позичальників");

— покупці, яким кредит може бути наданий в обмежено-

му обсязі, визначеному рівнем допустимого ризику непо-

вернення боргу;

— покупці, яким кредит не надається (при неприпусти-

мому рівні ризику неповернення боргу, що визначається

типом обраної кредитної політики) [1, с. 232].

Диференціація кредитних умов відповідно до рівня кре-

дитоспроможності покупців поряд з розміром кредитного

ліміту може здійснюватися за такими параметрами, як:

термін надання кредиту; необхідність страхування кредиту

за рахунок покупців; форми штрафних санкцій і т.п.

Формування процедури інкасації дебіторської забор-

гованості відбувається наступним чином.

У складі цієї процедури повинні бути передбачені терм-

іни і форми попереднього і наступного нагадувань покуп-

цям про дату платежів, можливості та умови пролонгуван-

ня боргу за наданим кредитом, умови порушення справи

про банкрутство неспроможних дебіторів. Прощення бор-

гу визначається як спосіб припинення зобов'язання за до-

помогою звільнення кредитором від обов'язків. Угода,

згідно з якою сторона звільняє або зобов'язується звільни-

ти іншу сторону від майнового обов'язку перед собою, ква-

ліфікується як дарування.

Таким чином, згідно із зазначеним підходом включен-

ня в договір умови про надання знижки не змінює величину

спочатку встановленого зобов'язання, тобто ціну товару, що

купується, а направлено на часткове звільнення покупця від

майнового обов'язку перед продавцем.

Кваліфікація надається покупцю знижки у вигляді змен-

шення заборгованості покупця з оплати поставлених товарів

як часткове звільнення покупця від грошового зобов'язан-

ня з оплати товарів може бути проведена за таких обста-

вин:

— відсутність в договорі чіткої вказівки на те, що на-

дані покупцеві знижки зменшують спочатку встановлену ціну

товарів;

— вказівка в первинних облікових документах (наклад-

них на відвантаження), а також рахунку-фактурі розміру цін

на реалізовані товари без урахування представлених зни-

жок;

— визначення величини знижки в ході врегулювання

взаємних зобов'язань з оплати товарів актом заліку в на-

ступному звітному періоді (тобто при погашенні виниклих

зобов'язань з оплати товарів).

При цьому, як правило, взаємини покупця і продавця в

зв'язку з наданням знижки складаються таким чином.

Розмір суми наданих знижок визначається розрахун-

ковим шляхом. У зв'язку з цим як документальна підстава

підтвердження розміру знижки, що надається за відповід-

ний розрахунковий період, визнається спеціальний розра-

хунок. Після узгодження сторонами величини представле-

ної в даному періоді знижки в кінці кварталу чи місяця на

підставі вказаного розрахунку-повідомлення визначається

обсяг заборгованості покупця за проданий товар і

здійснюється процедура вивірки взаємних розрахунків у

формі заліку взаємних вимог або повернення покупцю час-

тини первісної вартості оплаченого товару, зменшеної в

результаті розрахунку суми знижки.

Незважаючи на те, що банківський кредит все частіше

використовується для покриття дефіциту оборотних коштів,

як і раніше широко поширений і комерційний кредит

(відстрочка платежу контрагенту). Це пояснюється як

мінімум двома причинами. По-перше, труднощами, з якими

стикаються невеликі компанії при отриманні банківського

кредиту. По-друге, маркетинговою природою комерційно-
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го кредиту, яка полягає в тому, що надання відстрочки пла-

тежу є додатковою конкурентною перевагою.

Сьогодні практично всі компанії змушені кредитувати

своїх покупців, внаслідок чого більшість функціонує за ра-

хунок перекредитування. Тому вкрай важливо, щоб орган-

ізації вибирали оптимальні для себе способи кредитування

покупців, тим самим підтримуючи весь ланцюжок прямо або

побічно взаємозалежних компаній. А почати слід з аналізу

дебіторської заборгованості, до утворення якої призводить

виданий комерційний кредит. Потім результати аналізу бу-

дуть покладені в основу кредитної політики компанії, яка

повинна стати інструментом управління дебіторською

заборгованістю.

Основне завдання аналізу — визначити оптимальний

термін кредитування покупців. Це важливо для того, щоб

згодом своєчасно погашати зобов'язання перед кредито-

рами. У даному прикладі вся увага буде приділена тому, як

на підприємстві відбувається кредитування покупців за ос-

новним видом діяльності. Для того, щоб показники потім

можна було порівнювати, краще взяти період у два-три роки.

Якщо такої можливості немає, то, як мінімум, в один рік. В

аналізі дебіторської заборгованості використовується ко-

ефіцієнтний метод. Показники і методики їх розрахунку

можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов ро-

боти компанії, головне, щоб отриманий результат якомога

більше відповідав дійсності.

Погіршення показників не завжди свідчить про знижен-

ня ефективності управління. Це може бути наслідком

здійснення більш м'якої політики кредитування покупців.

Таке рішення могло бути прийняте як стимулювання про-

дажів або як крок у відповідь на дії конкурентів.

Для оцінки результатів аналізу потрібно порівняти із

середньогалузевими або власними показниками за попе-

редні періоди. Перше не завжди доступно, а якщо і доступ-

но, то може бути недостовірно, тому краще покладатися на

аналогічні показники цієї ж компанії за попередні періоди.

Правда, можуть виникнути складнощі і з їх отриманням —

зміна програмного забезпечення, різні методики розрахун-

ку (якщо подібний аналіз проводився раніше) та інші фак-

тори призводять до того, що відправною точкою для по-

точного і наступних аналізів стають коефіцієнти, розрахо-

вані за останній рік. Однак навіть вони скажуть багато чого,

тому що відображають ті умови, в яких фактично працює

компанія. Ці умови можна порівняти з тими, в яких вона по-

винна функціонувати (наприклад, у відповідності з діючи-

ми договорами). Для такого порівняння найкраще підійде

показник оборотності дебіторської заборгованості в днях.

Перш за все потрібно подивитися: по-перше, наскільки обо-

ротність в днях відповідає термінам кредитування, встанов-

леними у договорах з покупцями. Розібратися допоможе

складання списку по всіх клієнтів, з якими укладені догово-

ри.

По-друге, чи може компанія дозволити собі отриману

оборотність в днях. Для цього потрібно провести аналіз

джерел, за рахунок яких є можливість кредитувати покупців.

Основними джерелами, як правило, є кредиторська забор-

гованість і короткострокові кредити банків (аванси покупців

можна виключити, так як вони вже були враховані в дебе-

товому сальдо по рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і

замовниками" при розрахунку показників оборотності).

Як правило, висновки невтішні: фактичний термін кре-

дитування покупців перевищує терміни, встановлені дого-

ворами (або ж застосовувані за замовчуванням у разі відсут-

ності договору), джерелами для фінансування дебіторсь-

кої заборгованості є кредитори, яким теж потрібні кошти.

А в підсумку компанія втрачає час і гроші.

Після того, як були виявлені розбіжності між тим, що

повинно бути і що є насправді, слід скоротити розбіжності

до можливого мінімуму і побудувати ефективну систему

кредитування покупців. Для цього необхідно:

— підвищити ефективність кредитного контролю. А

простіше кажучи, потрібно зробити терміни платежів у до-

говорах діючими, а не номінальними. На практиці це озна-

чає відстеження термінів платежу з кожного виставленого

рахунку;

— забезпечити наявність необхідних даних. Може бути

й так, що кредитний контролер або той, хто виконує його

функції, трудиться добре, але є причини, які не дають йому

робити це ефективно. Так, несвоєчасне надходження да-

них з бухгалтерії може звести нанівець зусилля десятка кре-

дитних контролерів;

— відслідковувати зміни ринкових умов. Можливо, ри-

нок уже не вимагає таких великих термінів кредитування

покупців. Значить, їх потрібно скорочувати, інакше компа-

нія буде неефективно використовувати кошти, занадто ба-

гато вкладаючи в дебіторську заборгованість;

— правильно прописувати терміни оплати в договорі.

Наприклад, було прийнято рішення надати новому покуп-

цеві 15 робочих днів кредиту, зрозуміло з моменту отри-

мання ним рахунку. А в договорі клієнт наполягає на дещо

іншому формулюванні: "Всі рахунки повинні бути оплачені

Клієнтом протягом 15 робочих днів з дня отримання рахун-

ку або дня прийняття відповідного акта Клієнтом — залеж-

но від того, яка з дат настане пізніше". Момент прийняття

(тобто підписання) акту клієнтом проконтролювати прак-

тично неможливо. Якщо ж у договорі встановлений термін

розгляду акту п'ять днів, то можна бути впевненими, що

клієнт обов'язково скористається цими додатковими п'ять-

ма днями кредиту. Все це говорить про те, що треба вста-

новлювати такі терміни оплати, які згодом можна буде

відстежити.

Звичайно, будь-який показник, навіть якщо він розра-

хований майже в "лабораторних" умовах, буде лише мак-

симально наближений до того, що є насправді. Щоб визна-

чити оптимальний термін кредитування покупців, крім ана-

лізу показників оборотності необхідно врахувати і факто-

ри зовнішнього середовища. Проте аналіз оборотності де-

біторської заборгованості може бути дуже корисний, якщо

компанія закріпить методику розрахунку основних показ-

ників і буде проводити його в майбутньому на регулярній

основі.

Виробляючи політику кредитування покупців своєї про-

дукції, організація повинна визначитися за наступними клю-

човими питаннями:

— термін надання кредиту (найчастіше в організації

існує кілька типових договорів, які передбачають гранич-

ний термін оплати продукції);

— стандарти кредитоспроможності (критерії, за яки-

ми постачальник визначає фінансову спроможність покуп-

ця і що випливають звідси можливі варіанти оплати);

— система створення резервів із сумнівних боргів

(передбачається, що, як би не була налагоджена систе-

ма роботи з дебіторами, завжди існує ризик неотриман-

ня платежу, хоча б через форс-мажорні обставини;
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тому, виходячи з принципу обережності, необхідно заз-

далегідь створювати резерв на втрати в зв'язку з неспро-

можністю покупця);

— система збору платежів (сюди входять процедури

взаємодії з покупцями у разі порушення умов оплати, су-

купність показників, що свідчать про суттєвості порушень в

оплаті, система покарання недобросовісних контрагентів і

ін.);

— система знижок.

Як би не була ефективна система відбору покупців, у

ході взаємодії з ними не виключаються усілякі накладки,

тому організація змушена створити деяку систему контро-

лю за виконанням покупцями платіжної дисципліни.

Обережність при виборі кредитної політики підприєм-

ства обумовлена тим, що ведення підприємницької діяль-

ності в нинішніх умовах пов'язане із наявною економічною

нестабільністю, численними комерційними ризиками. Саме

в такій обстановці підприємства повинні приймати відпові-

дальні рішення, які зачіпають не тільки їх матеріальні інте-

реси, але і відповідно інтереси партнерів. Так що розгляну-

та проблема вибору кредитної політики по відношенню до

покупців продукції є важливою практично для всіх, хто зай-

мається підприємницькою діяльністю.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Основною господарською одиницею в економіці будь-

якої держави є підприємство, яке виступає в самих різних

організаційно-правових формах: одноосібні господарства,

повне товариство, товариства з обмеженою відповідальні-

стю, акціонерні товариства і т.д. Спільним для них є те, що

відповідно до чинного законодавства вони зобов'язані по-

давати в державні органи певний набір інформації про свою

господарську діяльність. І несуть за її точність матеріальну

і адміністративну відповідальність. Всі інші економічні по-

казники, як правило, ховаються організаціями під приво-

дом комерційної таємниці, доступ до якої можливий лише

оперативним шляхом.

Звідси випливає один з важливих методологічних вис-

новків: економічні показники діяльності організацій є не-

повними, отримати їх досить важко. Тільки акціонерні то-

вариства надають досить велику інформацію про себе в

своїх річних звітах перед акціонерами. Це робить істотний

вплив на формування кредитної політики по відношенню

до конкретного покупця. Очевидно, що в умовах великої

кількості неплатежів, чим менше інформації про свою ко-

мерційної діяльності готове надати підприємство-покупець,

тим жорсткіше буде по відношенню до нього кредитна по-

літика з боку продавця.

Відкрита інформація при відповідному застосуванні

методів економічного аналізу може дати підприємству-про-

давцю можливість зробити більш точні висновки про стан

виробничої, збутової і фінансової програми організації, яка

виступає в ролі покупця.

Підприємствам, визначаючи тип кредитної політики,

слід мати на увазі, що жорсткий її варіант негативно впли-

ває на ріст обсягу їх операційної діяльності та формування

стійких комерційних зв'язків. У той же час м'який варіант

кредитної політики підприємства може викликати надмірне

відволікання фінансових коштів, знизити рівень платоспро-

можності підприємства, викликати згодом значні витрати

по стягненню боргів, а в кінцевому підсумку знизити рента-

бельність оборотних коштів і використовуваного капіталу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні тенденції розвитку міжнародного та вітчиз-

няного туристичного ринку, зміни на ринку праці спону-

кають до розробки перспективних моделей підготовки

конкурентоспроможних фахівців, здатних забезпечува-

ти надання якісних туристичних послуг. Одним із

новітніх форм туризму, який акумулює значний соціаль-

но-економічний потенціал, є медичний. Він виконує низ-

ку функцій, серед яких першочергово слід відзначити

виконання важливої соціальної функції з лікування та

профілактики захворювань населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукових досліджень Бігдан М.Г. [5, с. 27],

Гринько С.А. [6, с. 244], Дробиш Л.В. [7, с. 12], Федор-

ченко В.К. [9, с. 311] свідчить про суттєві проблеми щодо

кадрового забезпечення сфери туризму України, що

впливає на якість надання комплексного туристичного

продукту суб'єктами туристичної індустрії.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є розробка стратегічних напрямів

формування системи підготовки кадрів з медичного ту-

ризму в Україні. Досягнення цієї мети зумовило не-
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обхідність вирішення наступних задач: характеристика

персоналу туристичних підприємств України; дослід-

ження розвитку медичного туризму в провідних країнах

світу; розробка циклу вибору та проведення навчання

персоналу туристичної організації; розробка структур-

но-логічної схеми теоретичної підготовки фахівців для

сфери медичного туризму.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Підготовка фахівців для індустрії туризму є важли-

вою складовою вітчизняної системи освіти. Концепту-

альні ідеї щодо змісту та організації професійної підго-

товки майбутніх фахівців для сфери туризму базують-

ся на положеннях Конституції України, Законів Украї-

ни "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про

вищу освіту", "Про внесення змін до Закону України

"Про туризм", а також Національної доктрини розвитку

освіти та Державної цільової соціальної програми роз-

витку в Україні спортивної та туристичної інфраструк-

тури у 2011—2022 роках [1], в яких визначено пріори-

тетну роль освіти в державній політиці, обгрунтовано

стратегію та основні напрями розвитку освіти в нашій

державі, зокрема підготовки висококваліфікованих

фахівців для туристичної галузі.
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 Аналіз даних Державної служби ста-

тистики України, наведених в таблиці 1,

свідчить, що майже половина працівників

туристичних підприємств не мають спе-

ціальної освіти з напряму "Туризм".

В усьому світі підготовці кадрів тури-

стичного бізнесу приділяється значна

увага. По даним Всесвітньої туристичної

організації на початку 90-х років ХХ ст.

нараховувалось 105 вищих та 139 се-

редніх освітніх закладів туристичного

профілю, в Америці — відповідно 6 та 17,

в Азії та районі Тихого океану — 13 та

35. Найбільше освітніх закладів, що го-

тують персонал сфери туризму, в Вели-

кобританії 37, Іспанії та Італії — по 28,

Франції — 22; на американському кон-

тиненті виділяються Канада — 25, США — 22 та Чілі —

12, а в азійсько-тихоокеанському регіоні — Австралія

— 16, Китай — 6, Філіппіни — 5 та Японія — 4. В Ук-

раїні понад 200 навчальних закладів готують фахівців

туризму та сфери обслуговування [6, с. 244]. Недоліком

в підготовці фахівців для сфери туризму є відсутність

підготовки кадрів для новітнього напряму — медично-

го туризму.

Під медичним туризмом розуміють вид господарсь-

кої діяльності, спрямований на організацію турів, з ме-

тою отримання туристами послуг з діагностики, лікуван-

ня та профілактики захворювань за межами країни про-

живання. При деяких видах медичного туризму отриман-

ня висококваліфікованої медичної послуги поєднуєть-

ся з відпочинком.

У ХХІ сторіччі медичний туризм перетворився в ок-

ремий вид туристичної індустрії. За прогнозами Все-

світньої організації охорони здоров'я до 2022 року ту-

ризм та охорона здоров'я мають стати провідними га-

лузями світо господарства. Вже в 2012 році світова інду-

стрія медичного туризму акумулювала близько 400 млрд

доларів США. Очікується зростання прибутків від цієї

галузі в 2015 році до 500 млрд доларів США. Основни-

ми країнами в'їзного та виїзного медичного туризму є

США, Німеччина, Туреччина, Індія, Таїланд, Канада, Ве-

ликобританія, Франція, Іспанія, Йорданія, ОАЕ, Сінга-

пур, Японія, Корея, Філіппіни, Південно-Африканська

республіка. Основні прибутки від медичного туризму

отримують США, Німеччина, Туреччина, Індія та Таїланд

[9]. Наприклад, такий лідер ринку медичного туризму

як Турречина, в 2012 році прийняв 6712 тисяч медичних

туристів та отримав прибуток 4,2 млрд доларів США.

За прогнозами Турецької Асоціації медичного туризму,

до 2015 року країна планує збільшити потік медичного

туризму до 1 млн осіб з доходом до 10 млрд доларів

[10]. Враховуючи вищезазначене, можна зробити вис-

новок, що в недалекому майбутньому на ринку праці

виникне потреба у фахівцях, орієнтованих на надання

послуг в сфері медичного туризму.

Професійна підготовка фахівців для сфери медич-

ного туризму має включати такі компоненти: пізнаваль-

ний, функціональний, діяльнісний, особистісний. При

цьому: пізнавальний компонент відображає зміст про-

фесійної підготовки фахівців сфери медичного туриз-

му; функціональний — професійну підготовку фахівців

сфери медичного туризму до виконання професійних

функцій; діяльнісний — професійну підготовку май-

бутніх фахівців сфери медичного туризму до здійснен-

ня різних видів професійної діяльності в умовах орган-

ізації міжнародних турів з оздоровчого та медичного

туризму; особистісний — формування особистості фа-

хівця сфери медичного туризму, його особистісних яко-

стей та професійної культури та біоетики.

При підготовці фахівців, орієнтованих на сферу ме-

дичного туризму, мають враховуватись вимоги націо-

нального стандарту ДСТУ ISO 9004:2012. У п.6.3.2 яко-

го визначається, що організація має гарантувати відпо-

відну компетентність та з цією метою встановлювати та

підтримувати план розвитку персоналу та пов'язані з цим

процеси [2].

Окремим міжнародним стандартом ISO 10015:1999

та згармонізованим до нього національним стандартом

ДСТУ ІSO 10015:2008 "Управління якістю. Настанови

щодо навчання персоналу" визначено, що систематич-

ний процес навчання може внести суттєвий внесок в

досягненні організацією цілей, спрямованих на пол-

іпшення системи управління якістю та реалізації бізнес-

стратегій [3; 4]. У відповідності до вищезазначеного

стандарту туристична організація має постійно аналізу-

вати компетентність персоналу та виявляти розходжен-

ня між існуючою його компетентністю та тією, що вима-

гається базовими стандартами ISO. Цикл вибору та про-

ведення навчання персоналу туристичної організації за

чотирьохступеневим процесом, передбаченим стандар-

том ДСТУ ІSO 10015:2008, наведено на рисунку1. Ну-

мерація стадій циклу на рисунку відповідає нумерації

розділів та підрозділів в ISO 10015:1999.

У відповідності до п.4.2 ДСТУ ІSO 10015:2008 на

першій стадії циклу туристична організація має визна-

чити компетентність, яка необхідна для фахівця з ме-

дичного туризму. Після цього оцінюється компе-

тентність працюючого персоналу та розробляються пла-

ни щодо усунення невідповідностей в компетентності в

сфері медичного туризму.

Управлінське рішення щодо скорочення невідпові-

дностей в компетентності персоналу в сфері медичного

туризму приймається туристичним підприємством згідно

з вимогами ДСТУ ІSO 10015:2008. Туристичне підприє-

мство може прийняти такі рішення: проведення навчан-

ня персоналу; набір нового персоналу, компетентність

Показник Всього 
Суб’єкт туристичної діяльності
Тур-

оператори 
Тур-
агенти СУД• 

Юридичні особи
Середньооблікова кількість штатних 
працівників  

11545 6080 4908 557

Кількість працівників, які мають 
дипломи молодших спеціалістів, базову, 
повну вищу освіту в сфері туризму  

4590 2314 2147 129

Фізичні особи - підприємці 
Середньооблікова кількість штатних 
працівників  

2866 - 2280 586

Кількість працівників, які мають 
дипломи молодших спеціалістів, базову, 
повну вищу освіту в сфері туризму  

1261  - 1091 170

Таблиця 1. Характеристика персоналу туристичних
підприємств України

• СУД — суб'єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність.

* Розроблено автором за матеріалами Державної служби статистики України
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якого повністю відповідає задачам медичного туризму;

аутсорсінг персоналу; ротація робіт або актуалізація ро-

бочих методик; повторне проектування турів та турис-

тичних маршрутів.

На стадії проектування та планування навчання

визначається як групи персоналу, які потребують на-

вчання, так й змістовні модулі, які вони мають опану-

вати.

Доцільно використовувати всі можливі види навчан-

ня персоналу з медичного туризму: тематичні курси та

семінари; семінари — практикуми; семінари — навчан-

ня, тощо. Школи з медичного туризму, як правило, про-

водяться в рамках Міжнародних конгресів з медичного

туризму та Міжнародних виставок з медичного туриз-

му, які проводяться Асоціацію медичного туризму

(Medical Tourism Association), міжнародною Асоціацією

медичного туризму (International Medical Travel

Association), Всесвітньою асоціацією медичного туриз-

му (Global Healthcare Travel Council). В останні роки на-

вчанням персоналу з медичного туризму опікуєть-

ся також Українська асоціація медичного туриз-

му. Провідне місце в розвитку сфери оздоровчо-

го та медичного туризму займає MTEC.Kiev —

Medical Travel Exhibition and Conference, який

сприяє об'єднанню фахівців з індустрії медично-

го туризму, обміну досвідом та підвищенням ква-

ліфікації персоналу.

Рядові співробітники туристичного підприєм-

ства можуть проходити навчання з медичного ту-

ризму безпосередньо в організації. З цією метою,

працівники, які пройшли навчання та отримали

відповідні сертифікати, можуть підготувати та про-

вести відповідні лекції. В бюджеті туристичного

підприємства витрати на навчання з медичного ту-

ризму можуть бути віднесені до статті витрат "На-

вчання персоналу".

 Розвиток медичного туризму в Україні має пе-

редбачати відповідну підготовку не тільки на рівні після-

дипломної, проте й на рівні дипломної освіти. Форму-

вання компетенцій з медичного туризму можна перед-

бачити за рахунок введення нової спеціалізації "Медич-

ний туризм" в рамках підготовки магістрів зі спеціаль-

ності 8.14010301 "Туризмознавство".

Структурно-логічну схему теоретичної підготовки

фахівців для сфери медичного туризму представлено

на рисунку 2.

Підготовка фахівців з медичного туризму передба-

чає набуття компетенцій з організації діяльності в сфері

медичного (лікувального) та оздоровчого туризму. Фор-

мування вищезазначених компетенцій базується на

знаннях, отриманих при навчанні на бакалавраті за на-

прямом "Туризм".

У відповідності до Галузевого стандарту вищої осв-

іти України з напряму 6.140103 "Туризм" до норматив-

ного циклу відносяться навчальні дисципліни "Геогра-

фія туризму" та "Рекреаційні комплекси". Одним з ос-

новних завдань вивчення дисципліни "Гео-

графія туризму" є теоретична та практич-

на підготовка майбутніх туризмознавців з

питань з комплексної географічної харак-

теристики спеціалізованих видів туризму,

в тому числі медичного туризму. Основною

метою вивчення студентами-бакалаврами

навчальної дисципліни "Рекреаційні ком-

плекси світу" є вивчення умов формуван-

ня, розвитку та розміщення територіаль-

но-рекреаційних комплексів, ознайомлен-

ня з системами організації туристичної

діяльності, спрямованих на відновлення та

збереження здоров'я. Набуття компе-

тенцій після вивчення вищезазначених на-

вчальних дисциплін є базисом для навчан-

ня в магістратурі за спеціалізацією "Медич-

ний туризм".

Галузевий державний стандарт вищої

освіти України з спеціальності 8.14010301

"Туризмознавство" передбачає вивчення

навчальних дисциплін "Міжнародний ту-

ризм" та "Управління проектами в ту-

ризмі". В рамках вивчення цих навчальних

дисциплін передбачаються окремі зміс-
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Рис. 1. Цикл вибору та проведення навчання
персоналу туристичної організації

за ДСТУ ІSO 10015:2008
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Рис. 2. Структурно@логічна схема теоретичної підготовки
фахівців для сфери медичного туризму
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товні модулі, спрямовані на набуття компетенцій з

здійснення досліджень глобальних та регіональних

ринків медичних туристичних послуг та управління про-

ектами з медичного та оздоровчого туризму .

Вивчення трьох навчальних дисциплін з варіативної

частини навчальної програми підготовки магістрів з ме-

дичного туризму "Організація оздоровчого туризму",

"Організація медичного туризму" та "Маркетинг медич-

ного туризму" мають за мету формування необхідних

знань та професійних навичок з організації подорожей

з медичного та оздоровчого туризму. Основними зав-

даннями вищезазначених навчальних дисциплін є тео-

ретична і практична підготовка майбутніх магістрів з

питань: основних видів медичного туризму; типів ту-

ристів; специфічних особливостей туристичного продук-

ту з наданням діагностичних, лікувальних та оздоров-

чих послуг; сегментації ринку медичного туризму; тури-

стичне посередництво в медичному туризмі; ресурси

медичного туризму; механізм державного регулюван-

ня медичного туризму; принципи формування програм-

ного обслуговування в медичному та оздоровчому ту-

ризмі; організація транспортних подорожей та переве-

зень в медичному туризмі; технології організації та умо-

ви здійснення туристичних подорожей з метою діагно-

стики, лікування та оздоровлення, тощо.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток медичного туризмі в Україні має перед-

бачати надання гарантій туристичного підприємства

щодо відповідної компетентності його персоналу та з

цією метою встановлювати та підтримувати план роз-

витку персоналу з організації медичного та оздоровчо-

го туризму та пов'язані з цим процеси. Основні етапи

циклу вибору та проведення навчання персоналу турис-

тичної організації з питань організації медичного туриз-

му мають відповідати ДСТУ ІSO 10015:2008.

Навчання фахівців з медичного туризму має бути

безперервним та проводитись на рівнях дипломної та

післядипломної освіти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження маркетингової діяльності оптових

підприємств, яка направлена на підвищення ефективності

діяльності підприємства, викладено в працях багатьох нау-

ковців.

Разом з тим аналіз останніх розробок щодо організації

та здійснення маркетингової діяльності у оптових підприє-

мствах засвідчує, що багато теоретичних та практичних

підходів є недосконалими та неоднозначними в трактуванні,

через що є предметом дискусій науковців та експертів в даній

галузі. Отже, за таких умов посилюється необхідність роз-

робки методологічних підходів удосконалення маркетинго-

вої діяльності оптових торговельно-посередницьких

підприємств направлених на підвищення їх обсягів прода-

жу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему використання маркетингу в діяльності торгі-

вельно-посередницьких підприємств досліджували видатні

вітчизняні та іноземні науковці: Л.В. Балбанова, О.М. Аза-

рян, А.А. Мазаракі, І.Л. Решетнікова, В.П. Пилипчук, Т.О.

Примак, С.М. Ілляшенко, Є.В. Крикавський, М.А. Окландер,

В.М. Мальченко, Ф.Котлер, Жан-Жак Ламбен, М. Мак-До-

нальд, А.Д. Чандлер та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідити основні методи прогнозування обсягів про-

дажу торговельно-посередницьких підприємств в Івано-

Франківській області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний ринок слід розглядати як складну систему

господарських зв'язків між його учасниками, а також склад-

ним механізмом виявлення та узгодження їх економічних

інтересів. Практичне здійснення цих зв'язків, з урахуванням

інтересів усіх учасників товарного обігу, беруть на себе тор-

говельні посередники.

УДК 339.33

І. С. Земляков,
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ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ
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PREDICTION OF THE MARKETING OF INTERMEDIARY ENTERPRISES

У статті досліджено різноманітні методи прогнозування обсягів продажу посередницьких
підприємств. Виділено основні правила при прогнозуванні результатів діяльності оптового
підприємства. Розроблено алгоритм прогнозування обсягів продажу оптових підприємств на
основі методів економіко�математичного моделювання.

This article explores the various methods of forecasting sales intermediary companies. The basic
rule in predicting performance wholesalers. The algorithm of forecasting sales of wholesale
enterprises based on economic and mathematical methods.
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Точність прогнозу — величина неабсолютна, вона сут-

тєво залежить як від довжини прогнозованого періоду, так і

від характеру використовуваних дослідниками методів. На-

томість врахування наявності чи відсутності необхідної вих-

ідної інформації може сприяти вибору методів кількісного

(за її наявності) чи якісного (за її відсутності) прогнозуван-

ня збуту. Крім цього, прогнозування збуту — це доволі

складний процес, який потребує наявності певних ресурсів.

Часто критично важливим ресурсом виявляється час на його

підготовку та проведення, відтак інколи дослідникам дово-

диться свідомо йти на зменшення достовірності отриманих

прогнозів.

Саме тому, в спеціальній літературі обгрунтовується

думка, що найефективнішим у процесі прогнозування збуту

продукції підприємства буде розумне поєднання наведених

вище методів. За аналогією з методами збирання первин-

ної маркетингової інформації, кількісні й некількісні підхо-

ди до прогнозування обсягів продажу потенційно здатні за-

безпечити дослідників більш репрезентативною інформа-

цією. Причому потрібно приділяти увагу не лише постійно-

му напрацюванню корпоративних баз даних, а й аналізува-

ти точність розроблених у такий спосіб прогнозів, з'ясову-

вати причини можливих відхилень прогнозованих величин

від фактичних [1].

У сучасній літературі існує багато рекомендацій щодо

формування прогнозу обсягів продажу фірми. Так, на дум-

ку М. Колісника, для побудови правильного прогнозу об-

сягів реалізації фірми потрібно враховувати не лише

iсторичнi дані про минулi обсяги продажу фірми, але й об-

'єктивні тенденції, які проявляються на ринку у цей час.

Взагалі, у процесі прогнозування варто врахувати також

ряд важливих правил, сутність яких викладена нижче:

1. Прогнози розробляються окремо для кожної товар-

ної групи, якою займається компанія, оскільки умови росту

продажів різних брендів компанії можуть істотно

вiдрiзнятися.

2. Прогнози варто розробляти не лише окремо для

кожного бренду фірми, але й окремо для кожного ринку
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чи його сегмента, на якому відбувається продаж даного

продукту. Рiзнi ринки диктують рiзнi умови для продукції

фірми.

3. Необхідно враховувати умови реалізації продуктів на

кожному окремому ринку, наявність i рівень розвитку ди-

лерської мережі, акції по просуванню товару, рекламні кам-

панії тощо.

4. Важливим моментом є облік впливу інфляційної скла-

дової на ціну продукту, бо якщо iнфляцiйний вплив на струк-

туру витрат фірми i ціни готової продукції різний, то у струк-

туру фінансового плану фірми варто внести необхiднi ко-

ригувальні розрахунки.

Прогнози розробляються окремо для кожного ринку i

бренду, а потім додаються. Отриманий результат варто по-

рівняти з окремо розробленим сукупним прогнозом розвит-

ку обсягу продажу фірми у цілому. На його пiдставi будуть

визначені остаточні цифри прогнозованого обсягу продажів,

які закладатимуться у фінансовий план [2].

Найпростішим способом прогнозування ринкової ситу-

ації є екстраполяція, тобто поширення тенденцій, сформо-

ваних у минулому на майбутнє. Сформовані об'єктивні тен-

денції зміни економічних показників певною мірою визна-

чають їх величину в майбутньому. До того ж багато ринко-

вих процесів характеризуються певною інерційністю. Особ-

ливо це проявляється у короткостроковому прогнозуванні.

У той же час прогноз на довгостроковий період повинен

максимально брати до уваги ймовірність зміни умов, в яких

буде функціонувати ринок.

У науковій літературі описано різноманітні методи про-

гнозування обсягу продажу, які можна умовно розділити на

три основні групи:

— методи експертних оцінок;

— методи аналізу та прогнозування часових рядів;

— казуальні (причинно-наслідкові) методи.

Методи експертних оцінок грунтуються на суб'єктивній

оцінці поточного моменту і перспектив розвитку. Ці методи

доцільно використовувати для кон'юнктурних оцінок, особ-

ливо у випадках, коли неможливо одержати безпосередню

інформацію про якесь явище чи процес.

Друга і третя групи методів засновані на аналізі

кількісних показників, але вони істотно відрізняються один

від одного.

Методи аналізу та прогнозування динамічних рядів по-

в'язані з дослідженням ізольованих один від одного показ-

ників, кожен з яких складається з двох елементів. Розроб-

ка першого прогнозу не складає великих труднощів, якщо

визначено основну тенденцію розвитку і можлива її подаль-

ша екстраполяція. Прогнозувати випадковий компонент

складніше, так як його появу можна оцінити лише з деякою

ймовірністю.

В основі казуальних методів лежить спроба знайти чин-

ники, що визначають поведінку прогнозованого показника.

Слід зазначити, що застосування багатофакторного прогно-

зування вимагає розв'язання складної проблеми вибору

факторів, яка не може бути вирішена чисто статистичним

шляхом, а пов'язана з необхідністю глибокого вивчення еко-

номічного змісту розглянутого явища або процесу. І тут важ-

ливо підкреслити перевагу економічного аналізу перед суто

статистичними методами вивчення процесу.

Кожна з розглянутих груп методів має певні переваги і

недоліки. Їх застосування ефективніше в короткостроково-

му прогнозуванні, оскільки вони у певній мірі спрощують

Рис. 1. Прогнозування обсягів продажу оптових підприємств на основі методів економіко@
математичного моделювання

Джерело:  [4].

Формування моделей взаємозв’язку впливу досліджуваних факторів на обсяги продажу оптових підприємств 

( nn xaxaxaaY ++++= ...22110   ) 
Побудова матриці парних коефіцієнтів кореляції для побудованих моделей та перевірка їх на значущість за допомогою 

t-критерію Стьюдента ( 2
22

−
−

= n
l

r
t p    ). Усунення автокореляції ( ( )txxxxfY n ,,...,,, 321=   ) 

Перевірка сформованих моделей на адекватність  за F-критерієм Фішера   (
2
2

2
1

σ
σ

=F    ) 

адекватнанеадекватна 

Перевірка на наявність лагу в 
залежності досліджуваних факторів та 

обсягів продажу 

Прогнозування зміни відібраних факторів методом середнього темпу росту  (  
L

pn TyY ⋅=  ) 

Прогнозування зміни обсягу продажу торговельно-посередницьких підприємств у залежності від зміни досліджуваних 

факторів    (  прогnnпрогпрогпрог xaxaxaaY ++++= ....22.110.  ) 

Попередній відбір факторів на основі аналізу маркетингового середовища, маркетингової діяльності оптових 
підприємств та евристичного методу для побудови моделей взаємозв’язку 

Поділ факторів на групи за способом впливу на обсяги продажу торговельно-посередницьких підприємств в Івано-
Франківській області



Інвестиції: практика та досвід № 6/201566

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

реальні процеси. Проте для усунення недоліків слід забез-

печувати одночасне використання кількісних і якісних ме-

тодів прогнозування [3].

Врахування безсистемних або разових подій, здатних

істотно вплинути на досліджувані показники, здійснюють у

межах застосування так званого альтернативного підходу до

прогнозування. Це комплекс найсучасніших уявлень про саму

природу прогнозування показників за умов ринкової невизна-

ченості. Головне твердження при цьому таке: ринкове середо-

вище постійно змінюється, тому розвиток підприємства може

відбуватися не лише поступово, а й у вигляді певних стрибків

окремих показників його діяльності. Таким чином, найімовір-

ніший результат прогнозування полягає у створенні сценаріїв

майбутнього, які охоплюють аналіз багатьох взаємозалежних

чинників, завдяки чому створюється комплексна картина май-

бутнього з використанням різних варіантів розвитку дослід-

жуваних явищ. При цьому дослідник може спиратися як на

кількісні, так і некількісні методи прогнозування.

Прогнозування обсягу продажу ми пропонуємо на основі

методів економіко-математичного моделювання. Метою зап-

ропонованої методики є дослідження об'єктивно існуючих

зв'язків між маркетинговими факторами та обсягом прода-

жу оптових торговельно-посередницьких підприємств. Для

виявлення наявності зв'язку, його характеру і напрямку ви-

користано статистичний метод кореляції і регресії (рис. 1).

На першому етапі пропонується здійснити попередній

відбір маркетингових факторів, які, згідно з припущенням,

можуть впливати на обсяги продажу оптових торговельно-

посередницьких підприємств. Проблема попереднього

відбору факторних ознак для побудови моделей взаємозв-

'язку в роботі вирішена на основі евристичного (інтуїтивно-

логічного) методу аналізу, аналізу динаміки ринку, марке-

тингової діяльності досліджуваних підприємств та інших

факторів маркетингового середовища.

За впливом виділені фактори можна розділити на гру-

пи, що впливають окремо на обсяги продажу торговельно-

посередницьких підприємств по різних сегментах досліджу-

ваного регіону загалом. Тому, ми прийняли рішення побу-

дувати моделі кореляційно-регресійного аналізу для трьох,

зазначених сегментів: обсяги продажу по місту, по області

та по регіону загалом.

Враховуючи те, що максимальне число параметрів

рівняння множинної регресії при обсягу вибірки, наприклад,

шість років не може становити більше чотирьох, ми вважає-

мо за потрібне, при побудові моделей згрупувати виділені

фактори за критерієм характер впливу.

Для оцінювання щільності зв'язку між маркетинговими

факторами та обсягом продажу досліджуваних підприємств

ми використаємо найпоширеніший коефіцієнт кореляції

Пірсона. Проаналізовані матриці парних коефіцієнтів в ко-

реляції,  ( )ii yrx , значущість яких перевірена на основі t-кри-

терію Стьюдента:

Для обсягу вибірки, наприклад, n = 6 років, рівня значу-

щості α = 5 % і ступеня вільності v = n – 1= 6 – 1 = 5

критичне значення t-критерію складає t
0,95

(5) = 2,571. Таким

чином, істотними мають бути визнані лише такі значення пар-

них коефіцієнтів кореляції, які перевищують 0,70.

Інтерпретація побудованих моделей регресії здійснена на

основі теорії і практики маркетингу, а також статистичної оцін-

ки рівняння регресії в цілому та оцінки залежності факторних

ознак, які входять у модель, тобто з'ясування як вони вплива-

ють на величину результативної ознаки. Перевірка сформова-

них моделей на адекватність за F-критерієм Фішера.
Вимагає перевірки припущення, що певні фактори мо-

жуть впливати на обсяги продажу досліджуваних під-

приємств з певним лагом. Оскільки корелювання з лагом при

незмінній довжині динамічних рядів, наприклад, (n=6) не

забезпечує цілковитої порівняльності рівнів, пропонується

проводити корелювання з лагом, коли в процесі зсуву на 1,

2, 3 роки довжина динамічних рядів ставала коротшою і ста-

новила відповідно 5, 4 і 3 роки.

Отже, прогнозування обсягів продажу під впливом фак-

торів маркетингового середовища на основі методів еконо-

міко-математичного моделювання є важливим напрямком

підвищення ефективності діяльності підприємства. Даний

підхід ми рекомендуємо використовувати для формування

маркетингових стратегій оптових торговельно-посередниць-

ких підприємств.

Очевидно, що методи прогнозування продажу далеко не

вичерпуються наведеними вище, проте для фірми буде особ-

ливо важливо вибрати власний, найкращий саме для неї.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Посередницькі підприємства в сучасних умовах здійсню-

ють свою діяльність в складній системі господарських

зв'язків з іншими учасниками ринку. На повсякденну

діяльність досліджуваних підприємств впливає безліч фак-

торів маркетингового середовища. Тому, щоб досягти успі-

ху на ринку потрібно не тільки передбачати результати впли-

ву ринкових факторів на діяльність посередницьких

підприємств, а й прогнозувати результати своєї діяльності,

як наслідок такого впливу. Враховуючи сучасний стан рин-

ку, дослідження даної проблеми є вкрай необхідними для

подальшого розвитку посередницьких підприємств.

До основних питань, які все ще потребують вирішення,

належить проблеми створення ефективних методів прогно-

зування продажу на основі спеціалізованих програм та елек-

тронно-обчислювальної техніки. Використання таких про-

грам зробить процес прогнозування більш доступним та не

вимагатиме спеціальних вмінь і навичок.

Література:

1. Кількісні методи прогнозування збуту [Електронний

ресурс] / Маркетинг дослідження. — Режим доступу: http:/

/iliadabeachhotel-corfu.com

2. Колісник М. Методи прогнозування продаж [Елект-

ронний ресурс]. — Режим доступу: http://

innovations.com.ua/ua/articles/13498/temp

3. Бушуєва Л.І. Методи прогнозування обсягу продажів

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://alls.in.ua/

48843-metodi-prognozuvannya-obsyagu-prodazhiv.html

4. Земляков І.С. Прогнозування обсягів продажу опто-

вих торговельно-посередницьких підприємств / І.С. Зем-

ляков, С.А. Побігун // Особенности развития регионов

Украины в новых экономических условиях: І Всеукраинс-

кая научная web-конференция молодых уч. 4 марта 2010 г.

— Сімферополь: Зб. матеріалів. — Вид-во ДИАЙПИ, 2010.

— С. 191—193.

References:

1. Marketing research, "Quantitative Methods forecasting

sales", available at: http://iliadabeachhotel-corfu.com

2. Innovations.com.ua, " Methods forecasting sales ",

available at: http://innovations.com.ua/ua/articles/13498/

temp

3. Аlls.in.ua, "Methods forecasting sales", available at:

http://alls.in.ua/48843-metodi-prognozuvannya-obsyagu-

prodazhiv.html

4. Zemliakov, I.S. and Pobihun, S.A. (2010), "Forecasting

sales of wholesale trade and intermediary enterprises",

Osobennosti razvitija regionov Ukrainy v novyh jekonomi-

cheskih uslovijah [Features of development of Ukraine's

regions in the new economy], 1 Vseukrainskaja nauchnaja web-

konferencija molodyh uchennyh [The 1 web-Ukrainian scientific

conference of young scientists], Simferopol, Ukraine, pp.

191—193.

Стаття надійшла до редакції 17.03.2015 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

67

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток фінансового ринку як механізму накопи-

чення та інвестування капіталів — необхідна умова по-

долання кризових явищ в економіці України. Особли-

вим сегментом фінансового ринку є ринок цінних па-

перів, який впливає не лише на перерозподіл власності,

а й на рух вільних коштів між підприємствами різних

видів економічної діяльності. Ринок цінних паперів та-
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ANALYSIS OF SECURITIES JSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE"

В статті проведено аналіз операцій з цінними паперами ПАТ "Державний ощадний банк
України". Розглянуто облігації, випущені пов'язаним державним підприємством Національною
акціонерною компанією "Нафтогаз України", випуск яких був забезпечений державною гаран�
тією, придбані акції ПАТ "Національний депозитарій України", кредити, отримані від НБУ (в тому
числі за угодами РЕПО забезпечені борговими цінними паперами, наявними для продажу, ви�
пуск єврооблігацій у формі 5�річних, облігацій оплата нових акцій державними борговими цінни�
ми паперами — облігаціями внутрішньої державної позики спеціальної емісії.

The paper analyzes securities transactions PJSC "State Savings Bank of Ukraine". Considered
bonds issued by related state enterprise National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine", whose
production was provided by the State guarantee acquired shares JSC "National Depository of Ukraine"
loans from the National Bank of Ukraine (including repurchase agreements secured debt securities
available for sale Eurobond issue in the form of 5�year�olds, bonds pay new shares by public debt
securities — T�bills special issue.

Ключові слова: акції, боргові цінні папери, єврооблігації, комерційний банк, цінні папери, структура пор&

тфеля цінних паперів, ринок цінних паперів, облігації.
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кож дає можливість інвесторам отримувати доходи не

тільки від вкладання коштів безпосередньо у виробниц-

тво, а й від надання грошей у користування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розробкою методики оцінки та аналізу цінних па-

перів займалися західні вчені, такі як Дж. Вільямс,
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М. Гордон, Г. Марковітц, Дж. Лінтнер, Дж. Тобін, Дж. Трей-

нор, В. Шарп. З появою фондових ринків у постсоціа-

лістичних країнах проблематику інвестицій у цінні папе-

ри вивчають вчені-економісти І.А. Бланк, В.В. Ковальов,

Ю.Я. Кравченко, О.В. Мертенс, Я.М. Міркін, О.М. Моз-

говий, Е.Л. Найман, А.А. Пересада, Л.О. Примостка,

В.М. Суторміна, В.М.Федосов. Незважаючи на тривалі

дискусії, що точаться серед науковців та практиків, єди-

ний підхід щодо систематизації методик аналізу цінних

паперів поки що не опрацьований, і це перешкоджає їх

впровадженню у практику українських банків.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є комплексне дослідження теорети-

ко-методологічних питань фінансових інвестицій та про-

ведення аналізу операцій ПАТ "Державний ощадний

банк України" з цінними паперами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються

інвестором з метою збільшення прибутку (відсотків, ди-

відендів тощо), зростання вартості капіталу або інших

вигод для інвестора. До таких активів зазвичай відно-

сяться цінні папери, зокрема, акції, облігації, депозитні

сертифікати, казначейські зобов'язання.

 Згідно із Законом України "Про цінні папери і фон-

довий ринок" цінні папери — це документи встановле-

ної форми з відповідними реквізитами, що посвідчують

грошові або інші майнові права, визначають взаємовід-

носини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та

передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами

їх розміщення, а також можливість передачі прав, що

випливають із цих документів, іншим особам.

 Банк є правонаступником Державного спеціалізо-

ваного комерційного ощадного банку України, зареє-

строваного Національним банком України (надалі —

"НБУ") 31 грудня 1991 року за № 4. Відкрите акціо-

нерне товариство "Державний ощадний банк України"

було утворене відповідно до Розпорядження Прези-

дента України № 106 від 20 травня 1999 року та По-

станови Кабінету Міністрів України № 876 від 21 трав-

ня 1999 року шляхом перетворення Державного спец-

іалізованого комерційного ощадного банку України в

Державний ощадний банк України у формі відкритого

акціонерного товариства. Відкрите акціонерне товари-

ство "Державний ощадний банк України" було зареє-

стровано НБУ 26 травня 1999 року за № 4. Зміна на-

зви Банку на публічне акціонерне товариство "Держав-

ний ощадний банк України" була зареєстрована 7 чер-

вня 2011 року. Банк з 5 жовтня 2011 року, працює на

підставі банківської ліцензії, виданої Національним

банком України. Банк має генеральну ліцензію Націо-

нального банку України на здійснення валютних опе-

рацій та ліцензію Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку на здійснення операцій із цінними

паперами.

Основна діяльність Банку полягає у веденні банкі-

вських рахунків та залученні депозитів юридичних та

фізичних осіб, наданні кредитів, здійсненні платежів,

торгівлі цінними паперами та у здійсненні операцій з іно-

земними валютами. Протягом 2013 року Група придба-

ла облігації, випущені пов'язаним державним підприє-

мством Національною акціонерною компанією "Нафто-

газ України", із балансовою вартістю станом на 31 груд-

ня 2013 року 4 409 648 тисяч гривень, що складає 13%

від загального портфеля інвестицій, наявних для про-

дажу, до вирахування резерву на покриття збитків від

знецінення. Випуск цих облігацій був забезпечений

державною гарантією. Станом на 31 грудня 2013 та

2012 років боргові цінні папери із балансової вартістю

998 869 тисяч гривень та 2 280 283 тисячі гривень, відпо-

відно, були використанні як забезпечення за кредита-

ми, отриманими від Національного банку України. Ста-

ном на 31 грудня 2013 року після передачі права голосу

довіреним особам, Банк втратив суттєвий вплив на ПАТ

"Національний депозитарій України", без зміни прав

власності, тому інвестиції Банку у акції ПАТ "Національ-

ний депозитарій України" у сумі 26 143 тисяч гривень

були рекласифіковані до інвестицій, наявних для про-

дажу. У 2012 році Банк придбав акції ПАТ "Національ-

ний депозитарій України" і станом на 31 грудня 2012

року частка Банку у капіталі ПАТ "Національний депо-

зитарій України" становила 24.99%. У 2013 році ПАТ

"Національний депозитарій України" набув статусу Цен-

трального депозитарію в установленому законодав-

ством порядку. Відповідно до статті 9, частини 4 Зако-

ну України "Про депозитарну систему України", у ста-

тутному капіталі Центрального депозитарію частка од-

ного акціонера разом із пов'язаними особами повинна

становити не більш як 5%. З метою забезпечення відпо-

відності вимогам Закону, у відповідності до рішення

НКЦПФР від 15 жовтня 2013 року, довіреним особам

членам НКЦПФР було передано право голосу за 2 063

акціями, що належали Банку. Таким чином, станом на

31 грудня 2013 року після передачі права голосу дові-

реним особам, у Банку залишилося право голосу за 516

акціями, що становить 5% статутного фонду ПАТ "На-

ціональний депозитарій України". Відповідно, Банк

втратив суттєвий вплив на Центральний депозитарій

цінних паперів, без зміни прав власності. Станом на 31

грудня 2013 року інвестиції Банку у акції ПАТ "Націо-

нальний депозитарій України" були рекласифіковані до

інвестицій, наявних для продажу. Станом на 31 грудня

2013 року кредити, отримані від НБУ (в тому числі за

угодами РЕПО), у сумі 20 637 789 тисяч гривень були

забезпечені борговими цінними паперами, наявними для

продажу, які обліковуються на балансі Групи, із спра-

ведливою вартістю 998 869 тисяч гривень, кредитами,

наданими пов'язаному державному підприємству Націо-

нальна акціонерна компанія "Нафтогаз України", із ба-

лансовою вартістю 12 445 616 тисяч гривень та креди-

тами, наданими іншим позичальникам із балансовою

вартістю 897 616 тисяч гривень та грошовими коштами

на рахунку в Національному банку України із балансо-

вою вартістю 425 000 тисяч гривень. Станом на 31 груд-

ня 2012 року кредити, отримані від НБУ (в тому числі за

угодами РЕПО), у сумі 18 127 915 тисяч гривень були

забезпечені борговими цінними паперами, наявними для

продажу, які обліковуються на балансі Групи, із спра-

ведливою вартістю 280 283 тисячі гривень, борговими

цінними паперами у власності Групи, які обліковуються

на позабалансових рахунках, із справедливою вартістю

2 523 874 тисячі гривень, кредитами, наданими пов'яза-
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ному державному підприємству Національна акціонер-

на компанія "Нафтогаз України", із балансовою варті-

стю 16 578 157 тисяч гривень та кредитами, наданими

іншим позичальникам із балансовою вартістю 1 516 108

тисяч гривень та грошовими коштами на рахунку в

Національному банку України із балансовою вартістю

425 000 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2013 та 2012

років рахунки клієнтів включали нараховані процентні

витрати у сумі 880 031 тисяча гривень та 810 385 тисяч

гривень, відповідно. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 ро-

ків загальний залишок по рахунках десяти найбільших

клієнтів складав 5 971 806 тисяч гривень та 5 631 800

тисяч гривень, що становить 13% та 14%, відповідно.

У березні 2011 року Банк отримав кредит від SSB NO.1

Plc у сумі 500 мільйонів доларів США за ставкою

8.250% річних з терміном погашення у 2016 році. На-

дання кредиту було профінансоване SSB NO.1 Plc шля-

хом випуску єврооблігацій у формі 5-річних облігацій

участі в кредиті номінальною вартістю 500 мільйонів

доларів США з фіксованою ставкою купону 8.250%

річних. У липні 2011 року SSB NO.1 Plc надав Банку кре-

дит у сумі 200 мільйонів доларів США за ставкою

8.250% річних з терміном погашення у 2016 році, для

чого додатково були випущені єврооблігації номіна-

льною вартістю 200 мільйонів доларів США, які були

об'єднані в єдину серію облігацій участі в кредиті на за-

гальну суму 700 мільйонів доларів США з терміном по-

гашення у 2016 році. Єврооблігації перебувають у

лістингу на Ірландській фондовій біржі. У березні 2013

року Банк отримав кредит від SSB NO.1 Plc у сумі 500

мільйонів доларів США за ставкою 8.875% річних з тер-

міном погашення у 2018 році. Надання кредиту було

профінансоване SSB NO.1 Plc шляхом випуску єврооб-

лігацій у формі 5-річних облігацій участі в кредиті ном-

інальною вартістю 500 мільйонів доларів США з фіксо-

ваною ставкою купону 8.875% річних. Єврооблігації

перебувають у лістингу на Ірландській фондовій біржі.

Проценти за випущеними єврооблігаціями з терміном

погашення у 2016 році, мають сплачуватись кожні півро-

ку в кінці періоду рівними частинами 10 вересня та 10

березня кожного року, починаючи з 10 вересня 2011

року. Проценти за випущеними єврооблігаціями з тер-

міном погашення у 2018 році, мають сплачуватись кожні

півроку в кінці періоду рівними частинами 20 вересня та

20 березня кожного року, починаючи з 20 вересня 2013

року. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років випущені

єврооблігації, включали нараховані процентні витрати

у сумі 242 754 тисячі гривень та 144 089 тисяч гривень,

відповідно. Банк має дотримуватися зобов'язань, які

зазначені у кредитних угодах з SSB NO.1 Plc по відно-

шенню до випущених єврооблігацій. Ці зобов'язання

включають: вимогу надавати фінансову звітність відпо-

відно до графіку, вказаного нижче, обмеження оголо-

шувати та сплачувати дивіденди або інші виплати у ви-

падку, якщо може виникнути затримка по виплатам за

єврооблігаціями або якщо такі виплати сукупно пере-

вищують 30% від чистого прибутку Групи за результа-

тами відповідного періоду (розрахованого відповідно

до законодавства України), певні обмеження на операції

з пов'язаними особами та інші. Станом на 31 грудня

2013 та 2012 років випущені боргові цінні папери вклю-

чали нараховані процентні витрати у сумі нуль гривень

та 4 142 тисячі гривень, відповідно. Станом на 31 груд-

ня 2013 та 2012 років номінальна вартість акцій стано-

вила 1 092 000 гривень та 1 000 000 гривень за акцію,

відповідно. Усі акції відносяться до одного класу та

мають право на один голос. Дана консолідована фінан-

сова звітність відображає суму сплаченого акціонерно-

го капіталу за вартістю, яка скоригована на ефект гіпе-

рінфляції у сумі 252 140 тисяч гривень, яка мала місце

до 31 грудня 2000 року. 20 жовтня 2011 року Уряд

України прийняв рішення про збільшення акціонерного

капіталу Банку на суму 1 041 900 тисяч гривень за раху-

нок капіталізації нерозподіленого прибутку Банку шля-

хом збільшення номінальної вартості акцій. Відповідні

зміни до Статуту Банку погоджені НБУ 4 травня 2012

року та зареєстровані Державним реєстратором Пе-

черської районної у м. Києві державної адміністрації 8

травня 2012 року. НКЦПФР зареєструвала це збільшен-

ня 9 квітня 2013 року. 12 червня 2013 року Уряд Украї-

ни прийняв рішення про збільшення акціонерного капі-

талу Банку на суму 291 732 тисячі гривень за рахунок

капіталізації нерозподіленого прибутку Банку шляхом

збільшення номінальної вартості акцій. Відповідні зміни

до Статуту Банку погоджені НБУ 12 липня 2013 року та

зареєстровані Державним реєстратором юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців Головного управлін-

ня юстиції у місті Києві 17 липня 2013 року. НКЦПФР

зареєструвала це збільшення 27 вересня 2013 року.

3 липня 2013 року Уряд України прийняв рішення про

збільшення акціонерного капіталу Банку шляхом

здійснення емісії 1 282 нових акцій із номінальною вар-

тістю однієї нової акції 1092 000 гривень. Оплата нових

акцій Банку була здійснена 10 грудня 2013 року дер-

жавними борговими цінними паперами — облігаціями

внутрішньої державної позики спеціальної емісії номі-

нальною вартістю 1 400 000 тисяч гривень. Різницю між

номінальною вартістю отриманих ОВДП та номінальною

вартістю акцій Банку, випущених відповідно до цього

рішення, в сумі 56 тисяч гривень було перераховано до

Державного бюджету України. Станом на 31 грудня

2013 року це збільшення акціонерного капіталу ще не

зареєстроване Державним реєстратором юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців Головного управління

юстиції у місті Києві, НБУ та НКЦПФР. У 2013 та 2012 ро-

ках Банк виплатив частку прибутку на основі фінан-

сових результатів 2012 та 2011 років до загального фон-

ду Державного бюджету України відповідно до вимог

статті Закону України від 21 вересня 2006 року №185

"Про управління об'єктами державної власності" в сумі

198 794 тисячі гривень та 151 253 тисячі гривень, відпо-

відно. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років резерви

під гарантії та інші зобов'язання становили 186 206 ти-

сяч гривень та 60 148 тисяч гривень, відповідно. Станом

на 31 грудня 2013 року видані гарантії та інші аналогічні

зобов'язання включали підтверджені резервні акреди-

тиви інших банків у сумі 331 246 тисяч гривень.

Збільшення кредитів клієнтам в межах зобов'язань за

кредитами та лімітів кредитних ліній затверджується

Групою індивідуально у кожному випадку і залежить від

фінансового стану позичальника, якості обслуговуван-

ня боргу та інших факторів. Станом на 31 грудня 2013

та 2012 років загальна сума таких відкличних зобов'я-

зань складала 10 986 093 тисячі гривень та 5 840 695
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тисяч гривень, відповідно. Станом на 31 грудня 2013

року у порівнянні з 31 грудня 2012 року боргові цінні

папери зі справедливою вартістю 225 198 тисяч гривень

були переміщені з Рівня 2 в Рівень 1 внаслідок появи

даних активного ринку. Боргові цінні папери зі спра-

ведливою вартістю 1 396 955 тисяч гривень станом на

31 грудня 2013 року у порівнянні з 31 грудня 2012 року

були переміщені з 3 Рівня до 2 Рівня ієрархії справед-

ливої вартості внаслідок зміни спостережних ринкових

даних. Протягом року, що закінчився 31 грудня 2012

року, по цим цінним паперам були відсутні котирування

та інші ринкові дані, які піддаються спостереженню,

тому оцінка їх справедливої вартості була здійснена за

допомогою методів оцінки, що використовують інфор-

мацію, яка відрізняється від ринкових даних, які підда-

ються спостереженню. Боргові цінні папери зі спра-

ведливою вартістю 1 176 495 тисяч гривень станом на

31 грудня 2012 року у порівнянні з 31 грудня 2011 року

були переміщені з 2 Рівня до 3 Рівня ієрархії справед-

ливої вартості внаслідок зміни спостережних ринкових

даних. Протягом року, що закінчився 31 грудня 2012

року, по цим цінним паперам були відсутні котирування

та інші ринкові дані, які піддаються спостереженню,

тому оцінка їх справедливої вартості була здійснена за

допомогою методів оцінки, що використовують інфор-

мацію, яка відрізняється від ринкових даних, які підда-

ються спостереженню. Справедлива вартість фінансо-

вих активів та фінансових зобов'язань, які не оцінюють-

ся за справедливою вартістю на постійній основі (але

розкриття інформації про справедливу вартість є обо-

в'язковим). Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років зне-

цінені кредити включали кредити, прострочені більше

трьох місяців, на суму 6 968 256 тисяч гривень та 4 458

533 тисячі гривень, що складає 10.8% та 7.3% від за-

гальної суми кредитного портфеля до вирахування ре-

зерву, відповідно. Банк очікує, що значна частина кре-

дитів, за якими має місце прострочення платежів більше

ніж 3 місяці, будуть погашені за рахунок власних над-

ходжень позичальників або реалізації забезпечення.

Такі очікування Банку грунтуються на тому, що значна

частина прострочених корпоративних кредитів забезпе-

чена ліквідною заставою, та надана підприємствам, які

мають потенційну можливість відновити власну платос-

проможність. Спроможність Банку отримати платежі по

простроченим кредитами фізичних осіб пояснюється

тим, що такі кредити переважно забезпечені нерухомі-

стю або транспортними засобами. Більше того, навіть у

разі недостатньої вартості забезпечення для погашен-

ня кредиту, Банк не втрачає права вимоги на отримання

платежів від позичальника до повного погашення кре-

диту. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років нарахо-

вані відсотки по кредитах, наданих клієнтам, вклю-

чали нараховані відсотки по знецінених кредитах у сумі

1 525 865 тисяч гривень та 1213 246 тисяч гривень, відпо-

відно. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років залишки

на рахунках в НБУ становили 2630 544 тисячі гривень

та 2 216 597 тисяч гривень, відповідно. Кредитний рей-

тинг України, згідно з класифікацією міжнародних

рейтингових агентств станом на 31 грудня 2013 року,

відповідав спекулятивному рівню B. Станом на 31 груд-

ня 2013 та 2012 років незнижувані залишки на поточних

рахунках оцінювалися в сумі 8 970 905 тисяч гривень та

8 915 931 тисяча гривень, відповідно. На основі припу-

щення щодо здатності продовжувати свою діяльність

на безперервній основі фактичний термін погашення не-

знижуваного залишку вважається невизначеним. Ста-

ном на 31 грудня 2013 року справедлива вартість цінних

паперів, які можуть вважатись покриттям кумулятивно-

го розриву ліквідності за часовим кошиком "до 1 року"

(до їх складу входять відповідні цінні папери зі строком

погашення більше 1 року та цінні папери, отримані за

операціями РЕПО з переходом права власності) скла-

дає 10 484 229 тисяч гривень.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Головною проблемою є нерозвиненість самого

ринку цінних паперів, то необхідно вдосконалювати

його інфраструктуру, а також проводити ефективну

державну політику щодо оподаткування операцій на

ринку цінних паперів. У цілому можна говорити про

позитивну тенденцію в діяльності ПАТ "Державний

ощадний банк України" на ринку цінних паперів. Про-

те існують певні негативні фактори, які гальмують

процес проведення банками операцій з цінними па-

перами і тому виникає потреба розробки шляхів їх

подолання. Необхідно вдосконалювати законодавчу

базу, яка регулює діяльність банків, а також створю-

вати сприятливі умови для роботи банків з цінними

паперами. Розвиток операцій з цінними паперами

може стати одним із провідних елементів забезпечен-

ня інтеграції банківської системи України у світовий

економічний простір.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови розвитку бізнесу, його глобалізація, по-

силення конкуренції спонукають підприємства знаходити

можливості для забезпечення їх конкурентоспроможності.

Сьогодні, коли відбуваються значні зміни природи конку-

ренції, форми її прояву, проблема формування конкурен-

тоспроможних переваг повинна зайняти вагоме місце у сис-

темі стратегічного управління підприємством. Надзвичайно

актуальним, з цього приводу, є питання щодо джерел фор-

мування конкурентоспроможності для кожного господарю-

ючого суб'єкта. У вітчизняних наукових виданнях нарощу-

ванню конкурентних позицій підприємств приділяється до-

статньо уваги, але серед ключових факторів їх досягнення

не розглядається роль і значення людського капіталу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування ролі людського капіталу

у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства,

аналіз існуючих тлумачень щодо визначення сутності понят-

тя "людський капітал", визначення основних напрямів спря-

мування інвестицій в його формування, розвиток і реаліза-

цію.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Багато вчених приділяють значну увагу конкурентним

позиціям вітчизняних підприємств як на внутрішньому, так і

на зовнішньому ринках. В. Мазур, О. Скороход, Н. Меджи-

бовська, Т. Мацибора, Н. Тарнавська наполягають на зна-

чимості цієї проблеми, визначають ключові фактори наро-

щування конкурентних переваг, надають пропозиції щодо

застосування сучасних методів і моделей інтегральної оцін-

ки їх конкурентоспроможності. Дослідженням проблем
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людського капіталу займались такі науковці, як: А. Галь-

чинський, В. Геєць, Е. Лібанова, Н. Притуляк, А. Чухно, І.

Швець.

Однак умови сьогодення спонукають дослідників розг-

лядати проблему посилення кокурентних позицій

підприємств у взаємозв'язку з реалізацією можливостей

людського капіталу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У теперішній час, коли відбулися докорінні зміни у ха-

рактері конкурентної боротьби та формах її прояву, про-

блематика конкурентних переваг займає чільне місце у сис-

темі стратегічного управління підприємством. В.Д. Марко-

ва і С.А. Кузнецова наголошують, що стратегічне управлін-

ня доцільно розглядати як управління конкурентними пере-

вагами [9, c.125].

Виходячи з визначення М. Портером конкурентних пе-

реваг як основи ефективної діяльності суб'єктів господарю-

вання у довгостроковій перспективі можна стверджувати,

що конкурентоспроможність суб'єкта господарювання за-

безпечується його конкурентними перевагами, які є реалі-

зованою компетенцією такого суб'єкта. Наявність конкурен-

тної переваги дає можливість запропонувати споживачеві

товару з очевидною для нього цінністю, зберегти його при-

хильників до товарів конкретного суб'єкта господарювання

протягом тривалого часу і на основі цього забезпечити по-

долання сил конкуренції [15, c. 16].

На нашу думку, в умовах виникнення революційних тех-

нологій зазнали значної трансформації характер і принципи

ведення конкурентної боротьби. Тому надзвичайно актуаль-

ним постає питання щодо джерел формування конкурентос-

проможності для кожного суб'єкта економічної діяльності.
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Загалом поняття конкурентоспроможності можна оха-

рактеризувати як властивість об'єкта повніше задовольня-

ти певну конкретну потребу порівняно з аналогічними об-

'єктами даного ринку [3, c. 350]. На рівні країни — це

здатність її економіки в умовах вільної торгівлі виробляти

товари й послуги, що відповідають вимогам світового рин-

ку, реалізація яких підвищує добробут країни і окремих її

громадян [12, c. 39].

Що стосується мікрорівня (рівня окремих підприємств),

то їх конкурентоспроможність визначається перевагами

підприємств порівняно з іншими підприємствами цієї ж га-

лузі всередині країни, або за її межами, тобто їх здатністю

виробляти конкурентноспроможні на конкретному ринку

товари та послуги, а також перевагами самого виробленого

товару, який може витримати конкуренцію з аналогічними

товарами на даному ринку [16, c. 18, 183, 184].

Враховуючи важливість досягнення для наших вітчиз-

няних підприємств конкурентоспроможності як на внутріш-

ньому, так і на зовнішньому ринках у наукових джерелах

цьому питанню останнім часом приділяється багато уваги.

Більшість публікацій присвячена проблемам щодо сутності

та джерелам формування конкурентних переваг підприємств

різних галузей економіки, надаються пропозиції щодо їх

оцінки, напрямам досягнення конкурентоспроможності. Як

вважають В. Мазур, О. Скороход, щоб уникнути помилок у

прийнятті стратегічних і тактичних рішень необхідно підви-

щувати відповідність існуючих методів і моделей оцінки кон-

курентоспроможності вітчизняних підприємств та обгрунто-

ваності рішень, які приймаються у ході реалізації стратегій

розвитку підприєства [10, c. 5]. Ними ж запропонована ком-

плексна модель інтегральної оцінки конкурентної позиції

підприємства [10, c. 7] (рис. 1).

Не меншої уваги приділяється визначенням ключових

факторів підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Н. Меджибовська до ключових факторів підвищення конку-

рентних переваг підприємства відносить: зниження витрат,

диференціацію продукції, систему інтеграції. Остання має

на меті усунення асиметрії в інформаційному обміні між

бізнес-партнерами, тобто розвиток відкритого обміну рані-

ше конфіденційної інформації, яка є визначальною для роз-

витку партнерських взаємовідносин [11, c. 39].

Безперечно, що з такими підходами можна погодитися.

Однак, на наше глибоке переконання, сьогодні конку-

рентні переваги отримують ті підприємства, які гнучко реагу-

ють на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, які

зробили ставку на людський капітал. Так, за висновками екс-

пертів ООН, якщо декілька десятиліть тому конкурентні пере-

ваги країн визначалися, головним чином, багатими природни-

ми ресурсами та капіталом, то у теперішній час формування

постіндустріального суспільства економічне зростання розви-

нутих країн на 64% залежить від рівня людського капіталу, на

20% — від природних ресурсів та на 16% — від капіталу [8, c.

45]. Тобто рівень розвитку людського капіталу є вагомим чин-

ником економічного зростання, а проблема його забезпечен-

ня — одна з найважливіших як для держави, так і для наших

підприємств, від розв'язання котрої в значній мірі залежить

успішне формування їх конкурентоспроможності.

Ефективне управління людським капіталом дає мож-

ливість істотно підвищити керованість бізнесу, безпеку, кон-

курентоспроможність, ринкову вартість і дохідність бізне-

су, а також відкриває нові перспективи для його динамічно-

го зростання й розвитку.

Поняття "людський капітал" має давнє коріння в історії

економічної думки. Одне з його перших формулювань зна-

ходиться ще в "Політичній арифметиці" В. Петті. Пізніше

воно дістане своє відображення в працях "Дослідження про

природу і причинах багатства народів" А. Смітта, "Принци-

пи політичної економії" А. Маршалла, працях інших вчених.

Однак як самостійний розділ економічного аналізу теорія

людського капіталу сформувалася тільки у 50—60-ті роки

ХХ сторіччя. Заслуга в цьому належить американському

економісту Т. Шульцу, а базова теоретична модель була роз-

роблена і викладена Т. Беккером у книзі "Людський капі-

тал". Саме ця праця й стала основною для всіх подальших

досліджень у цій сфері та була визнана класикою сучасної

економічної науки [1, c. 5—6].

У вітчизняній економічній літературі теорії людського

капіталу почали приділяти увагу тільки впродовж останніх

десятиліть. Серед економістів, які займаються досліджен-

ням окремих питань формування та розвитку людського

капіталу, вагоме місце належить В. Антонюк, Д. Богині, В.

Близнюку, Л. Безтелесній, А. Гальчинському, В. Геєць, Е.

Лібановій, Н. Притуляку, А. Чухно та іншим. Проте й досі

існує багато дискусійних питань щодо сутності, складу і

якості людського капіталу, способів його формування та

розвитку. Подальших досліджень потребує питання щодо

методики оцінки вартості людського капіталу, джерел і

форм його відтворення, особливостей і доцільності інвес-

тування в людський капітал, критеріїв оцінки ефективності

таких капіталовкладень.

Слід зазначити, що категорія "людський капітал" являє

собою надзвичайно складне та багатогранне поняття. Еко-

номічна література містить широке різноманіття його виз-

начень. В основу більшості з них покладено класичне уяв-

лення про його сутність.

А.А. Чухно розглядає людський капітал як одну зі скла-

дових інтелектуального капіталу, втілений в працівниках

компанії у вигляді досвіду, знань, навичок, здібностей до

нововведень, а також у загальній культурі, філософії фірми,

її внутрішніх цінностей, прикладених до виконання поточ-

них завдань. Іншими його складовими є моральні цінності

компаній, культура праці і культура уравління, загальний

підхід до справи: "… Людський капітал тоді, коли людина

(можливо з допомогою рідних), інвестує в самого себе, оп-

лачуючи освіту та придбання кваліфікації. Інвестиції в людсь-

кий капітал з часом окупаються, даючи віддачу у вигляді

більш високої заробітної плати або здатності виконувати ро-

боту, яка приносить більше задоволення" [19, c. 357—358].

У деяких джерелах наголошується, що людський капі-

тал — це якісні характеристики працівника, що ефективно

використовуються з метою зростання продуктивності праці

та, відповідно, впливають на доходи власника.

Дуже поширене тлумачення людського капіталу щодо його

зв'язку з освітою та кваліфікацією. Термін "людський капітал"

використовується як синонім освітньо-кваліфікаційного потен-

ціалу національної економіки. Це надзвичайно вузьке розумі-

ння даної категорії [20, c.17].

З приводу такого підходу, А.А. Чухно стверджує, що

капітал — це не річ, а суспільні відносини, хоча носієм кап-

італу є речі й гроші, проте не можна ототожнювати сутність

і форми прояву. Якщо це важливо для розуміння капіталу

традиційно, то тим більше воно стосується людського капі-

талу. Для перетворення робочої сили у людський капітал

необхідно, щоб змінилися суспільно-виробничі відносини.

Мова йде про необхідність розкриття сутності категорії

"людський капітал" на підставі конкретного історичного

підходу, виявляючи істотні причинно-наслідкові залежності

економічної системи на певному історичному етапі її роз-

витку. Тобто не можна трактувати категорію "людський ка-

пітал" позаісторично [20, c. 17].

Найбільш розповсюдженим підходом щодо сутності

людського капіталу, що панує у наукових публікаціях, є його

розуміння як сукупність накопичених людьми знань, прак-

тичних навичок, творчих і розумових здібностей, а також

інших продуктивних властивостей, які цілеспрямовано ви-

користовуються в тій чи іншій сфері економічної діяльності,

сприяють зростанню продуктивності праці та можливості

отримувати дохід їх носієм [5, c. 27].
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Інвестиції: практика та досвід № 6/201574

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Тобто більшість економістів аналізують людський капітал

як економічну категорію, оскільки вона характеризує соціаль-

но-економічні відносини у процесі управління продуктивними

здібностями працівника. Однак сам запас професійних та осо-

бистісних якостей людини не є людським капіталом, оскільки

не відображає систему економічних відносин. Сукупність знань,

умінь, навичок, якими володіє людина, тільки тоді перетво-

рюються на капітал, коли починає використовуватися у вироб-

ничому процесі з метою одержання прибутку [14, c. 30].

Такий підхід найбільш повно відображає сутність людсь-

кого капіталу, оскільки відображає його призначення.

Йдеться про те, що це не тільки міра втілення в людях при-

родних здібностей, таланту, рівня освіти, кваліфікації, але

й їх здітність приносити дохід.

Зрозуміло, що одна з найголовніших рис, притаманних

людському капіталу — його здатність створювати додатко-

вий продукт. Як тільки він опиняється виключеним з проце-

су виробництва чи використовується нераціонально, екстен-

сивно, то перестає бути чинником виробництва [14, c. 31].

Виходячи зі змісту теорії людського капіталу, яка об-

грунтовує людину як об'єкта капіталовкладень і як суб'єкта

економічної діяльності, капітальні вкладення в людину такі

ж прибуткові, як і вкладення в речові фактори виробництва.

Враховуючи, що для процесу формування й викорис-

тання людського капіталу необхідні значні фінансові ресур-

си, виділяють такі ієрархічні рівні його забезпечення:

— сімейний, який передбачає процес формування умов

для здійснення вибору та реалізації можливостей здобуття

формальної освіти, підтримання належного стану здоров'я

та рівня життя за кошти сімейних та місцевих бюджетів;

— мезоекономічний (регіональний) рівень, який ство-

рює можливості для повноцінної життєдіяльності людей, що

проживають у регіоні, виходячи з визначених пріоритетів на

основі використання коштів місцевого бюджету;

— макроекономічний, який передбачає створення дер-

жавою умов для можливостей вибору та руху людей від ниж-

чого до вищого рівня шляхом визначення стратегічних пріо-

ритетів і використання суспільних (громадських) фінансо-

виих ресурсів, в результаті чого відбувається формування й

подальші якісні зміни у процесі функціонування людського

капіталу та досягаються конкурентні переваги держави;

— мікроекономічний (підприємницький) — це рівень,

який визначає формування умов для здійснення вибору та

реалізації за кошти підприємства можливостей здобути най-

маними працівниками спеціальну освіту, підвищувати кон-

курентоспорможність і підтримувати належний рівень здо-

ров'я та життя завдяки отриманому доходу [1, c.10—11].

Для підприємства людський капітал становить найбіль-

шу цінність, оскільки включає запас знань, освіту, практичні

навички, творчі й розумові здібності працівників, інші мо-

ральні цінності, культурний рівень, що використовується в

процесі діяльності для отримання доходу.

Людський капітал, оскільки він охоплює всю сукупність

знань, котрими володіють співробітники підприємства, скла-

дається з людського потенціалу (невикористаних знань),

тобто тих знань, що ними володіє людина, але які нею ще

не використані в господарському процесі, та інтелектуаль-

них активів (коди фіксованих знань), до котрих належать

інструкції, програми, методики, пропозиції, стандарти, звіти,

правила, патенти, ліцензії, авторські права, наукові дослід-

ження й розробки [13, c. 36].

Такий підхід до розуміння людського капіталу є право-

мірним:

— по-перше, не відокремлює непроявлених знань від

проявлених, оскільки й ті та інші є сукупністю знань людини

і формують однойменний капітал;

— по-друге, робить очевидною нетотожність понять

"людський капітал" і "людські активи", адже працівник на

відміну від майнових цінностей не належить компанії;

— по-третє, приховані знання, що в "головах співробіт-

ників компанії" самі по собі не приносять прибутку. Вони цікав-

лять роботодавців лище тому, що з часом здатні трансформу-

ватися з неявної в явну форму, тобто ту, якою може розпоря-

дитися компанія та отримувати додаткову вигоду [13, c. 36].

Дійсно, фундаментальною особливістю людського ка-

піталу є те, що він не може бути власністю компанії. Тобто

людський капітал не може бути віднесений не тільки до за-

собів виробництва фірми, а й взагалі не може розглядатися

як одна із статей її активів. Людину можна найняти, але її не

можна придбати у власність. Людський капітал, будучи у

повному розумінні невідчутним чинником, невіддільним й

невідчужуваним капіталом, не може бути скопійованим або

відтвореним у жодній іншій організації [19, c. 358].

Крім тих признаків, якими було охарактеризовано

людський капітал попередньо, є ще один, який має важ-

ливе значення для його розуміння. Мова йде про те, що

головним призначенням людського капіталу є створення

й поширення іновацій, використання яких надає компанії

справжні конкурентні переваги [6, c. 45].

Оскільки особисті знання неможливо відділити від лю-

дини, важливим завданням менеджерів компанії є створен-

ня умов не лише для їх нарощення, а й для стимулювання

працівника використовувати їх у свої діяльності. Мова йде

не про базові елементарні, фахові знання, котрими володі-

ють усі спеціалісти відповідно до профілю та без яких не-

можливо виконання ними професійних обов'язків, а й про

щось більше, що робить працю ініціативною, творчою, про-

дуктивною. Саме такого ставлення працівника до своєї ро-

боти очікують роботодавці, адже саме завдяки йому робо-

та є джерелом процвітання й розвитку компанії [13, c. 37].

Безперечно, що це в повній мірі буде сприяти й надбанням

підприємствами високого рівня їх конкурентоспроможності.

На макрорівні інвестиції в людський капітал дають націо-

нальній економіці найбільший дохід і забезпечують її зрос-

тання, що робить їх найвигіднішими формами вкладення ка-

піталу, визначають сприятливість суспільства до нових знань

і технологій, активізують науково-технічну діяльність, ство-

рюють мотивацію розвитку. Саме такі обставини виявляють

необгрунтованість думки про те, що інвестиції в людину —

це споживчі витрати, і доводять їх продуктивну силу [7, c. 15].

Теоретично доведено й практично підтверджено, що

інвестиції в людський капітал повинні бути спрямовані:

— по-перше, витрати на освіту;

— по-друге, витрати на охорону здоров'я;

— по-третє, витрати на мобільність, обумовлені мобіль-

ністю працівників.

Емпіричні дослідження показують, що в разі підвищен-

ня рівня освіти на 10 %, продуктивність зростає на 8,6 %,

тоді як за аналогічним збільшенням акціонерного капіталу

— лише на 3—4 %. Саме тому в прогресивному світі інвес-

тиції в знання розглядаються як одна з найвигідніших форм

вкладення капіталу [13, c. 36].

Сучасне виробництво потребує більш освічених праців-

ників, оскільки вони здатні працювати з більшою віддачею,

виконувати якісно іншу роботу, у якій переважає інтелекту-

альний зміст.

Зрозуміло, що розвиток системи освіти адекватної новим

соціально-економічним реаліям, сучасним потребам виробниц-

тва, можливість різних прошарків населення отримати якісну

освіту залежить, в першу чергу, від обсягів її фінансування.

У розвинутих країнах в межах державно-приватного

партнерства використовують різноманітні механізми співро-

бітництва приватного бізнесу та держави, в рамках якого

застосовуються такі фінансові інструменти, як контракти,

аренда, концесія. В Євросоюзі за кількістю угод у рамках

державно-приватного партнерства лідирує система освіти.

Зокрема у Великобританії, Франції, Німеччині освіта досить

часто виступає в ролі об'єкта концесії. У Великобританії,
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наприклад, за рахунок коштів приватних інвесторів рекон-

струйовано понад 300 шкільних приміщень [4, c. 84].

В Україні, на жаль, пріоритети щодо використання дер-

жавно-приватного партнерства є дещо іншими і не поширю-

ються на освіту. В той же час, з кожним роком в Україні зро-

стає навантаження на фінансування освіти із коштів держав-

ного бюджету. Що стосується відносних показників бюджет-

них видатків на систему освіти, Україна (в середньому 7,3

% ВВП) виглядає непогано. Наприклад, у США цей показ-

ник у 2010 році дорівнював 5,49 % ВВП, у Німеччині — 5,08

%, в Італії — 4,5 %, у Японії — 3,85 % ВВП. Але абсолютні

показники (у грошовому виразі) мають зовсім інший вигляд.

Україна витрачає на освіту в 60 раз менше, ніж США, в 12

раз менше, ніж Японія чи Німеччина. Середньорічні видат-

ки на одного студента в Україні, що навчається за бюджетні

кошти, дорівнює 28 % середнього показника по ЄС. Доволі

низьким є й рівень оплати викладачів вищих навчальних зак-

ладів. Так, наприклад, український викладач у столиці от-

римує близько 4 тис. євро на рік, а в регіонах лише близько

2,5 тис. євро [4, c. 85].

На якість освіти впливає й той факт, що найбільша пи-

тома вага у структурі витрат із державного бюджету на

освіту припадає на поточні витрати, а частка капіталовкла-

день, спрямованих на розбудови та на відновлення інфра-

структури, будівництво нових приміщень, закупівлю на-

вчального обладнання, є доволі незначною.

 Інвестиції, пов'язані з охороною здоров'я, є дуже важ-

ливими, оскільки:

— охорона здоров'я, зниження захворюваності і смер-

тності подовжують життя людини і, відповідно, час функці-

онування людського капіталу;

— здоров'я людей як носіїв певної генетичної інформації

зумовлює якість людського капіталу у наступних поколінь;

— стан фізичного та психологічного здоров'я людини

визначає можливість здобуття освіти та професійної підго-

товки, тобто ефективність усіх інших інвестицій у людський

капітал [21, c. 14].

У багатьох країнах частка і ефективність урядових ви-

датків на охорону здоров'я є істотними. Крім того, вагомий

внесок у фінансування охорони здоров'я робить населен-

ня. У США частка приватного сектору у структурі всіх вит-

рат на охорону здоров'я в 2010 році становила 8,57 %, при-

ватного сектору Канади — 3,21 %, Португалії — 3,32 % від

усіх витрат [17].

Україна за обсягом державного фінансування на охо-

рону здоров'я на особу значно поступається високорозви-

нутим країнам. В Україні видатки на охорону здоров'я на

одну особу становлять 121 дол., а у інших країнах — від

734,9 дол. у Чилі до 4812 дол. у Норвегії [18].

Проблема полягає ще й в тому, що окрім низького рівня

фінансування сфери охорони здоров'я за оцінками ВООЗ від

40 до 60% державних коштів витрачається в Україні на

діяльність, яка не сприяє зростанню тривалості життя населен-

ня, підвищенню якості надання медичних послуг. Аналіз струк-

тури видатків державного бюджету України на фінансування

охорони здоров'я за економічною бюджетною класифікацією

свідчить, що у 2009, 2010, 2011 рр. найбільшу частину стано-

вили видатки на оплату праці працівників — 46,4 %, 46,9 % і

46,1 % відповідно. Друга за величиною стаття на оплату то-

варів та послуг — 22,4 %, 20,4% та 14,4 % відповідно. Третя

стаття стосується нарахування на заробітну плату — 16,6 %,

16,7 % і 16,3 % відповідно. На дослідження й розробки зі

зведеного бюджету надано 0,6 %, 0,8 %, 0,7 % відповідно, а

на придбання основного капіталу — 4,4 %, 6,0 % і 7,7 % відпо-

відно. Отже, бюджетні кошти спрямовуються на поточні видат-

ки, і, безперечно, є недостатніми для розвитку галузі [2, c. 268].

Про фінансування витрат щодо профілактики за-

хворювань взагалі не йдеться. У зарубіжних наукових пра-

цях, які стосуються інвестицій в людський капітал і, зокре-

ма, спрямованих на охорону здоров'я, фінансування проф-

ілактики захворюваннь визначається як один із найважлив-

іших і пріоритетніших напрямів.

 Тобто ситуація що склалася сьогодні у сфері вітчизняної

галузі охорони здоров'я, свідчить про негайну потребу залу-

чення до процесу його фінансування приватних підприємств,

фірм, компаній, що може бути дієвим інструментом зменшен-

ня частки неринкового сектору в цій галузі, з одночасним підви-

щенням ефективності державного управління [4, c. 89].

Що стосується інвестицій в людський капітал, пов'яза-

них із мобільністю працівників то, на жаль, в нашій еко-

номічній літературі цьому напряму (необхідності, причинам,

значенню, кількісній та якісній характеристиці) не при-

діляється увага. У більшості публікацій про цей напрям вза-

галі не йдеться.

Тим часом, уже сьогодні, а ще більше в перспективі,

коли в Україні таки почнуться здійснюватися суттєві, якісні

структурні перетворення в економіці, сформується гнучкий

ринок праці, дуже гостро постане проблема мобільності

праці — територіальної, галузевої та буде мати місце інша

рухливість робітнків. Крім того, на підприємствах все більше

і більше буде виникати попит на робітників, яким притаман-

на взаємозаміщеність, володіння різноманітними навичка-

ми тощо. Без вкладання необхідних коштів в людину ці пи-

тання вирішити буде неможливо.

Підсумовуючи, слід наголосити, що в умовах сьогоден-

ня, серед багатьох факторів підвищення конкурентоспро-

можності вітчизняних підприємств, рівень розвитку людсь-

кого капіталу є одним з найвагоміших у процесі формуван-

ня типу їх конкурентної поведінки.

ВИСНОВКИ
Конкурентоспроможність є важливою вимогою сучас-

ного глобалізованого світу і одним із основних критеріїв

розвитку економіки. Тому одним із найважливіших завдань

для України є підвищення конкурентоспроможності вітчиз-

няних підприємств. Мова йде про їх спроможність виробля-

ти конкурентоспроможні товари й послуги, переваги само-

го виробленого товару, здатного витримати конкуренцію з

аналогічними товарами як в межах внутрішнього, так і зов-

нішнього ринку. Конкурентоспроможні підприємства, заз-

вичай, мають порівняно вищий рівень дохідності (рентабель-

ності), що не тільки забезпечує їхню життєдіяльність, а та-

кож є запорукою їх подальшого динамічного розвитку.

Конкурентоспроможність підприємства залежить, в пер-

шу чергу, від багатьох факторів, які найбільш суттєво впли-

вають на розвиток його економічної діяльності.

У сучасних умовах серед ключових факторів формуван-

ня й підвищення рівня конкурентоспорможності підприєм-

ства, факторів, що формують його конкурентні переваги,

першочергового значення набуває розвиток людського ка-

піталу, його ефективне використання. Для підприємств

людський капітал являє собою найбільшу цінність, оскільки

в процесі його раціонального використання підприємство

отримує дохід. Крім того, ще одним призначенням людсь-

кого капіталу є його можливість створювати й поширювати

іновації, використання яких надає підприємству справжні

конкурентні переваги.

Формування й розвиток людського капіталу потребує

значних фінансових ресурсів, які повинні бути спрямовані на

освіту та охорону здоров'я. Інвестиції в людський капітал,

пов'язані із мобільністю працівників, обумовлені необхідні-

стю здійснення радикальних структурних перетворень в еко-

номіці України, процесом формування гнучкого ринку праці.

Нагальною для України є й проблема застосування дер-

жавно-приватного партнерства як інструменту фінансового

забезпечення розвитку людського капіталу.

Використання вітчизняними підприємствами можли-

востей людського капіталу сприятиме їх досягненню ви-
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сокого рівня конкурентоспроможності, без якого немож-

лива сучасна економіка підприємств та їх динамічний роз-

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

Спираючись на накопичений вітчизняний та зару-

біжний досвід, можна виділити можливі чотири ос-

новні ролі держави по відношенню до культури і мис-

тецтва.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF INFLUENCE ON STATE REGULATION SPHERE OF CULTURE

Роль держави в управлінні соціально�культурної сферою передбачає використання ряду ва�
желів: законодавство — створення правових умов, норм, гарантій діяльності в сфері культури
установ різних форм власності та контроль виконання чинних законів; власність — створення і
діяльність власної мережі установ культури, засновниками яких виступають державні органи;
контроль і адміністрування — діяльність державних органів управління та контролю з боку зас�
новників і вищестоящих інстанцій, а також позавідомчий контроль (податкова інспекція, по�
жежний та санітарний нагляд і т. і.); культурна політика — вироблення пріоритетних напрямів
розвитку сфери культури на федеральному, регіональному та місцевому рівнях; фінансуван�
ня — виділення коштів з федерального та місцевих бюджетів як на утримання державних зак�
ладів культури відповідного рівня, так і на реалізацію " держзамовлення " — програм і проектів;
організаційна підтримка установ, проектів, програм.

The state's role in managing the cultural sphere involves the use of a number of instruments:
legislation — legal conditions, regulations, guarantees of the cultural institutions of different
ownership and control of existing laws; property — create and work its network of cultural institutions,
founded by public authorities; control and administration — activities of state management and control
of the founders and the superior courts, as well as extra�departmental control (Tax, fire and sanitary
supervision and so on. i.); cultural policy — to develop the priorities of the development of culture at
the federal, regional and local levels; funding — funding from the federal and local budgets as the
maintenance of public cultural institutions appropriate level, and the implementation of
"procurement" — programs and projects; organizational support institutions, projects and programs.

Ключові слова: управління соціально&культурною сферою, фінансування, нормативно&правові устано&
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1. "Помічник" — держава всю свою увагу концент-

рує на підтримці та розвитку різноманітності як в не-

комерційній професійній, так і в аматорській творчості,

досягаючи це підтримкою скоріше культурної діяль-

ності в цілому, а не якихось окремих стилів і напрямів.

Джерела фінансування в даному випадку виявляють-

ся різноманітними, а роль уряду полягає виключно в

заохоченні цього розмаїття усіма силами (насамперед
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— законодавчою і податковою політикою). Класичний

приклад "помічника" — державна підтримка культури

в США.

 2. "Патрон" — держава концентрує свою увагу

більше на тому, щоб забезпечити стандарти професійної

творчості та діяльності. Наприклад, вона заохочує ху-

дожню майстерність за допомогою стипендій та більш

активно бере участь у культурному житті, ніж "по-

мічник". Типовий приклад такої ситуації — Великобри-

танія.

 3."Архітектор" — допомога культурі та мистецтва

з боку держави є частиною її програми підвищення доб-

робуту суспільства. В основі її політики лежать скоріше

стандарти суспільства, ніж професійні стандарти про-

фесійного середовища сфери культури. Сама ж підтрим-

ка виражається виключно в довгостроковому прямому

державному фінансуванні. Приклад "архітектора" —

Франція.

 4. "Інженер" — держава володіє і розпоряджаєть-

ся засобами здійснення культурної діяльності та худож-

ньої творчості. Наприклад, вона підтримує те мистецт-

во, яке відповідає її політичним цілям і стандартам. При-

кладом такої державної політики є колишній СРСР. Зро-

зуміло, кожна з держав у тій чи іншій мірі грає кожну із

зазначених ролей. Мова може йти про акценти на конк-

ретному наборі механізмів і процедур, який з неабия-

кою мірою умовності і можна назвати "роллю". Більш

того, ці акценти можуть зміщуватися у залежності від

економічної ситуації, політичного (зовнішнього і внутр-

ішнього) становища. Однак за великим рахунком у

кожній країні, через традиції культурного та політично-

го життя, складається певний характер і стиль держав-

ного регулювання в сфері культури, властивий даному

суспільству [1].

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

Як суб'єкт влади і права держава зобов'язана за-

безпечувати законодавчу базу підтримки та розвитку

культурного життя і приймати адміністративні заходи

щодо неухильного дотримання міжнародних та держав-

них норм у сфері культури; створювати систему соціаль-

них, економічних і правових гарантій вільної творчості і

професіональної діяльності у сфері культури; не допус-

кати ігнорування права громадян користуватися своєю

рідною мовою; забезпечувати мінімум культурного роз-

витку членам суспільства, які відчувають труднощі в

реалізації одного з фундаментальних прав людини на

участь у створенні, збереженні, розповсюдженні та спо-

живанні культурних цінностей; підтримувати недержавні

організації, прихильні до розвитку культурного життя,

забезпечувати правові гарантії і створювати реальні

умови (включаючи податкову політику) для розвитку

доброчинності у сфері культури; стимулювати ініціати-

ву та участь різних груп населення у створенні, збере-

женні, розповсюдженні та споживанні цінностей куль-

тури; здійснювати державну політику у підготовці ком-

петентних кадрів, здатних здійснювати організаційно-

управлінську, консультативну, художньо-творчу, науко-

во-дослідну, експертну діяльність у сфері культури;

сприяти встановленню міжнародних культурних кон-

тактів, зв'язків і співробітництва. Ці та інші ідеї та поло-

ження лягли в основу проекту "Декларації прав куль-

тури", розробленої за ініціативою російського акад.

Д.С. Лихачова [2].

 Правові рамки підтримки та розвитку сфери куль-

тури визначаються чинним законодавством. В українсь-

ких умовах це, насамперед, Цивільний та Податковий

кодекси, а також Закон України "Про культуру", прий-

нятий 09.10.1992 р. Цілий ряд статей цього закону

ліквідує монополію держави на управління культурним

життям. Закон проголошує обов'язки і обумовлює

відповідальність державних органів за забезпечення

свобод і самостійності всіх суб'єктів культурної діяль-

ності, доступність культурних благ для соціально-по-

слаблених груп населення. Держава бере на себе обо-

в'язки по веденню статистичного обліку, інформаційно-

го та науково-методичному забезпеченню культурної

діяльності, розвитку меценатства, благодійності, спон-

сорства по відношенню до культури [3].

Основними законодавчими актами в цьому плані є

"Основи законодавства про культуру", закони "Про

неприбуткові організації", "Про громадські органі-

зації" та інші, ряд законодавчих актів, регулюючих пи-

тання авторського права, роздержавлення майна, охо-

рони культурно-історичної спадщини, ряд Указів Пре-

зидента України [4].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Конкретна конфігурація державного регулювання

залежить від акценту на тих чи інших важелях. Визна-

чення доцільної межі та форми державного регулюван-

ня розвитку соціально-культурної сфери важливо

здійснювати, уникаючи ідеологічних стереотипів та, як

гарант збереження і розвитку культурної спадщини,

держава зобов'язана розглядати в якості пріоритетно-

го завдання збереження культурного надбання нації і

забезпечувати його передачу майбутнім поколінням.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Характеризуючи організаційно-економічні умови

розвитку культурного життя в Україні, можна констату-

вати, що починаючи з 1989 р., в них склалися та закрі-

пились, поряд із законодавством і нормативними акта-

ми, три основних компоненти:

1. Юридична самостійність установ культури. В

якості їх засновників можуть виступати органи держав-

ного управління, громадські організації, підприємства,

трудові колективи, групи громадян — будь-які зацікав-

лені соціальні сили. Підставою для початку роботи є

реєстрація статуту в місцевих органах виконавчої вла-

ди. Зміст, напрями та форми роботи визначаються прий-

нятим статутом.

2. Господарська самостійність установ культури, яка

випливає з правової. Установи культури мають право

приймати будь-яку модель господарювання, включаю-
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чи фінансування, матеріальне забезпечення та органі-

зацію заробітної плати та економічного стимулювання

(штатні ставки, бригадний та індивідуальний підряд

тощо). Розвиток програмного бюджетного фінансуван-

ня, перехід в державному бюджетному фінансуванні від

фінансування мережі установ до фінансування діяль-

ності установ незалежно від їх форм власності (систе-

ма соціального замовлення). Про конкретні технології

реалізації цих умов буде говоритися в наступному

розділі даної монографії.

Державне управління сферою культури здійснюють

органи державної влади, що відповідають державному

устрою суспільства. Вищою посадовою особою Украї-

ни, згідно з чинною Конституцією, є Президент, який

обирається в Україні прямим голосуванням громадян

(тобто який одержує повноваження безпосередньо від

них) і наділений одночасно рядом функцій як законо-

давчої, так і виконавчої влади. Питання державного уп-

равління сферою культури висвітлюються в Указах Пре-

зидента, його законодавчих ініціативах. Ці документи,

їх аналіз та експертизи, здійснюють радники з питань

культури, які працюють в апараті Адміністрації Прези-

дента [5].

Основними функціями законодавчої (представниць-

кої) влади є розробка та прийняття законів, затверджен-

ня державного бюджету та контроль за його виконан-

ням, формування органів виконавчої влади. Всі ці

функції так чи інакше стосуються питань культури та

сфери культури, а в деякій своїй частині присвячені їй

безпосередньо. Проекти законів розробляє і приймає

Верховна Рада, потім вони підлягають розгляду та на-

бирають чинності після підписання Президентом. Для

якісної підготовки та експертизи проектів законів та

бюджету з культури, оцінці діяльності посадових осіб у

Раді утворений депутатський Комітет з питань культури

і духовності. На свої засідання і слухання Комітет зап-

рошує за необхідності експертів і фахівців, представ-

ників громадськості.

Стосовно сфери культури виконавчі функції здійс-

нює Міністерство культури , яке очолює міністр куль-

тури. У структурі Міністерства культури діє ряд депар-

таментів та управлінь — по галузях культурної діяль-

ності (департамент мистецтв та навчальних закладів,

управління бібліотек, музейної справи тощо) та функ-

ціях управління (фінансово-ресурсного забезпечення,

обліку та фінансової звітності, внутрішнього аудиту

тощо). Крім того, Міністерство культури здійснює зас-

новницькі функції по відношенню до державних уста-

нов культури державного значення (Софія Київська,

Лавра, Національна бібліотека України ім. І.В. Вер-

надського тощо).

 Та ж структура органів державної влади діє на рівні

регіонів — адміністративних областей. У кожній з них

мається вища посадова особа (голова), обласна рада

та адміністрація. Вони виконують ті ж функції держав-

ного регулювання, тільки стосовно масштабів даного

суб'єкта (виконують закони та бюджет, формують не-

обхідні органи влади по галузях і функціях), — управ-

ління. При кожному органі законодавчої влади форму-

ються комісії, що займаються питаннями сфери культу-

ри, а до складу органів виконавчої влади входять

відповідні комітети, управління міністерства культури,

які, крім іншого, здійснюють керівництво відповідною

мережею установ культури.

На місцевому рівні (район, місто) відтворюється

фактично та ж схема: представницька влада (депутатсь-

кий корпус) з відповідними комісіями, виконавча влада

(адміністрація) з відповідними відділеннями культури.

Питання підтримки та розвитку сфери культури зачіпає

функції також інших органів державного управління на

всіх рівнях від місцевого до національного. Йдеться про

такі державні служби, на які лягають функції позавідом-

чого контролю: Держкоммайно, Національний банк,

Генпрокуратура, Податкова адміністрація, органи охо-

рони порядку, санітарного нагляду, протипожежної без-

пеки тощо [6]. Заради повноти системи державного уп-

равління сферою культури слід згадати третю (по відно-

шенню до законодавчої та виконавчої) гілку державної

влади — судову, тобто суди різного рівня, в яких також

доводиться іноді вирішувати питання, що відносяться

до сфери культури.

 Найважливішою умовою ефективності сучасного

менеджменту є інформаційне забезпечення прийнятих

рішень та контролю їх реалізації, аналізу підсумків

діяльності. Мова йде не просто про збір матеріалу, да-

них обліку та звітності, а про системний аналітичний

опис стану та розвитку сфери культури (у національно-

му та регіональному масштабах), окремих установ куль-

тури.

Особливе значення ця діяльність набуває в ринко-

вих умовах з урахуванням принципової багатоуклад-

ності сфери культури. Важливим виявляється не про-

сто моніторинг стану справ — первинне (фактологіч-

не) інформаційне забезпечення, а аналіз стану конк-

ретних ринків послуг, тенденцій їх розвитку, експер-

тиз і оцінок, рекомендацій, тобто вторинне (аналітич-

не) інформаційне забезпечення. Це та інформація,

підготовка і робота з якою в радянський час велася від

випадку до випадку, в основному для підготовки яки-

хось партійних рішень. У сучасних умовах це має бути

постійна рутинна робота. Без такої інформації немож-

ливе прийняття оптимальних рішень щодо державної

підтримки сфери культури, розвиток спонсорства та

благодійності, співпраця сфери культури та сфери ту-

ризму.

Не менш очевидним є й те, що державні органи уп-

равління самі безпосередньо цю роботу здійснювати не

можуть і не повинні. Мова повинна йти про створення

інформаційно-аналітичних, інформаційно-маркетинго-

вих, рекламних, інформаційно-видавничих та подібних

служб (центрів, агентств). Вдалим прикладом такої

служби є Інститут культурних програм, створений Де-

партаментом культури КМДА замість Єдиного науково-

методичного центру, методичного кабінету та курсів

підвищення кваліфікації. Головним його завданням ста-

ло саме інформаційне забезпечення культурних програм

та проектів, допомога в їх просуванні.

З використанням досвіду його роботи був створе-

ний Інформаційно-маркетинговий центр Міністерства

культури у Житомирській області. Зрозуміло, що на

перших порах створення таких служб, що забезпечують

інформаційну інфраструктуру сфери, повинні ініціюва-

ти регіональні органи державного управління — збира-

ти первинну фактологічну інформацію легше за участю
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органів управління та статистики. Проте подальше ве-

дення баз даних, у тому числі тих, які поставляються тим

же державним органам, інформаційні служби можуть

самостійно. Життя показує, що дуже скоро діяльність

таких служб здатна прийняти самостійний і навіть —

комерційний характер, при мінімальному бюджетному

фінансуванні конкретних видів діяльності, важливих

саме для державного регулювання.

На базі таких інформаційно-аналітичних центрів

природно здійснювати підвищення кваліфікації робіт-

ників культури, проведення семінарів та конференцій,

видавничу діяльність. Це забезпечує гнучке управління

сферою культури, паблісіті, формування і просування

іміджу регіону, культурних проектів та програм, залу-

чення та акумулювання коштів на їх здійснення з різних

джерел, співпраця зі ЗМІ тощо.

До компетенції владних структур належить також

відтворення професійного середовища — підготовки та

перепідготовки фахівців і працівників сфери культури в

державних освітніх установах (ВНЗ, середніх спеціаль-

них навчальних закладах, курсах підвищення кваліфі-

кації), а також контроль за дотриманням відповідних

державних освітніх стандартів в освітніх установах та

організаціях незалежно від їх форми власності та відом-

чої належності (ліцензування, акредитація); стимулю-

вання — оподаткування та інші дії, які спонукають до

підтримки та розвитку культури і мистецтва. Інформа-

ційне забезпечення генерації рішень, діяльності, аналі-

зу її результатів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Культура кожного народу має право на участь у

гуманістичному розвитку всього людства. Культурне

співробітництво, діалог і взаєморозуміння народів

світу є запорукою справедливості і демократії, умо-

вою запобігання міжнародних та  міжетнічних

конфліктів, насильства і воєн. Тому культура володіє

правом на міжнародний захист в ситуації війн і

конфліктів. Культура володіє правом на підтримку з

боку держави, яка несе юридичні та моральні зобов-

'язання перед минулим, сьогоденням і майбутнім за

зберігання і розвиток культурної спадщини всіх на-

родів і етносів, що проживають на його території.

Державна політика у сфері культури повинна будува-

тися на повазі людської гідності, забезпечення сво-

боди вибору кожним членом суспільства форм участі

у культурному житті і творчості. Держава забезпечує

рівність можливостей і умов культурного розвитку

громадян, визначає напрями, зміст і форми держав-

ної підтримки культури з урахуванням національних

традицій, рівня політичного та економічного розвит-

ку суспільства.

Як гарант збереження і розвитку культурної спад-

щини держава зобов'язана розглядати в якості пріо-

ритетного завдання збереження культурного надбан-

ня нації і забезпечувати його передачу майбутнім по-

колінням; сприяти формуванню у громадян інтересу,

любові та поваги до культурної спадщини свого на-

роду, до культури інших народів; забезпечувати ху-

дожнє та естетичне виховання підростаючого поко-

ління, підтримку молодих дарувань і відтворення

творчої еліти; сприяти інтеграції культурного потенц-

іалу кожного етносу в духовне життя всієї нації; бра-

ти під захист об'єкти і пам'ятники культури, що по-

требують охорони, консервації, реставрації та музеє-

фікації; залучати до судової відповідальності винних

за знищення, перекручення або нанесення будь-якої

шкоди творам, предметам і об'єктам, які мають куль-

турно-історичну цінність; виявляти, враховувати і охо-

роняти складові спадщини народні культурні цінності

від незаконного ввозу, вивезенню та передачі на них

прав власності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ліквідність банку є однією з найважливіших систем-

них характеристик банківської діяльності, важливим
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LIQUIDITY MANAGEMENT — THE BASIS OF INTEGRATION ОF STRATEGIC FINANCIAL
MANAGEMENT IN A BANK

У статті досліджується управління ліквідністю як основи інтеграції стратегічного управління
фінансовою діяльністю у банку. Метою статті є обгрунтування напрямів вдосконалення управ�
ління ліквідністю як основи інтеграції стратегічного фінансового управління в банку. Автором
проаналізовано підходи щодо сутності ліквідності банківської установи. Здійснено аналіз ста�
ну ліквідності комерційних банків України в сучасних умовах. Запропоновано розподіл факторів
впливу на ліквідність. Визначено та проаналізовано методи оцінювання потреб банків у ліквідних
коштах, а саме метод структурування коштів, метод грошових потоків та метод показників
ліквідності. Визначено переваги та недоліки кожного з них. Проведене дослідження довело,
що управління ліквідністю відіграє важливу роль не тільки в стратегічному фінансовому уп�
равлінні у банку, але й в економіці країни в цілому. Для ефективного управління ліквідністю
банки повинні переглянути свої стратегії управління ліквідністю. Реалізація вдосконаленої стра�
тегії допоможе забезпечити підтримку ліквідності на належному рівні, що матиме позитивний
вплив на фінансову стійкість банку. З огляду на це менеджмент банку повинен не тільки визна�
чати власну ліквідну позицію, а й здійснювати прогнозування потреби у фінансуванні за різних
сценаріїв розвитку.

This article examines the liquidity management as the basis of integration of strategic financial
management of the Bank. The purpose of this paper is to study the directions of the improvement of
liquidity management as the basis of integration of strategic financial management in the Bank. The
author analyzes the approaches concerning the essence of the liquidity of the banking institutions.
The analysis of the liquidity position of commercial banks of Ukraine in modern conditions. The
proposed allocation of factors of influence on liquidity. Identified and analyzed methods to assess
the needs of banks for liquidity, namely the method of structuring funds cash flow method and the
method of liquidity indicators. Advantages and disadvantages of each. The study proved that the
liquidity management plays an important role not only in strategic financial management in the Bank,
but in the economy as a whole. For efficient liquidity management for banks to rethink their strategies
for liquidity management. The implementation of the improved strategy will help to ensure the
maintenance of liquidity at an appropriate level that will have a positive impact on the financial stability
of the Bank. Given this, the Bank management should not only define their own liquidity position, but
also to forecast the funding requirements of different development scenarios.

Ключові слова: управління ліквідністю, ліквідність банківської установи, недостатній рівень ліквідності,

нормативи ліквідності, банк, метод показників ліквідності.

Key words: liquidity management, liquidity of the banking institutions, lack of liquidity, liquidity ratios, the bank,

the method of liquidity ratios.

інструментом управління діяльності банку, яка потре-

бує аналізу, вивчення та ефективного управління. Че-

рез постійне зростання масштабів діяльності вітчизня-
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них банків, посилення конкуренції, розвиток фінансо-

вого ринку, комерційні банки дедалі більшу увагу при-

діляють управлінню ліквідністю. Вітчизняні банки ма-

ють власними силами забезпечувати підтримку

ліквідності на заданому рівні на основі аналізу її стану

та прогнозування результатів діяльності, але вони не

приділяють достатньої уваги цій проблемі, що найбільш

характерно в сучасних кризових умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню управління ліквідністю банку присвячено

багато наукових праць провідних вітчизняних та зару-

біжних вчених, таких, як: О.В. Васюренко [1], А.М. Ге-

расимович [6], Л.Г. Батракова, О.В. Дзюблюк, М.Б. Ди-

ченко, І.Б. Івасів, Л.М. Кіндрацька, В.В. Корнеєв,

О.І. Лаврушин [7], Б.Л. Луців, Дж.Ф. Сінкі [13], А.М. Мо-

роз, Г.С. Панова, Л.О. Примостка [14], П.С. Роуз, І.В. Са-

ло, В.С. Стельмах та ін. Однак, незважаючи на суттєві

наукові результати, отримані вченими, слід зауважити,

що розгляд управління ліквідністю в системі стратегіч-

ного управління фінансовою діяльністю банку зали-

шається недостатньо розробленим як у теоретичному,

так і в практичному аспектах.

Метою статті є обгрунтування напрямів вдоскона-

лення управління ліквідністю як основи інтеграції стра-

тегічного фінансового управління в банку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління ліквідністю виступає однією із най-

важливіших функцій стратегічного управління фінан-

совою діяльністю банку, оскільки воно не тільки за-

безпечує виконання ключової вимоги регулюючих

органів до комерційних банків, але й може виступати

важливим взаємозв'язком процесів стратегічного пла-

нування та оперативного управління, управління

ефективністю та управління ризиками. Це пов'язано

з тим, що рішення менеджменту мають довгострокові

наслідки та повинні забезпечити не тільки обмежен-

ня ризику незбалансованої ліквідності, але й довгос-

троковий ріст бізнесу та вартості банку. Процедура

позиціонування може стати центральною процедурою

побудови всіх фінансових прогнозів, що використо-

вуються в процесах прийняття рішень в системі стра-

тегічного фінансового управління фінансовою діяль-

ністю у банку.

Еволюція поняття "ліквідність" пройшла декілька

важливих етапів розвитку. Широке розповсюдження

вона отримала в другій половині 1930-х років, після пу-

блікації робіт відомого американського економіста

Дж.М. Кейнса.

Спочатку поняття ліквідності асоціювалось зі здат-

ністю активів банку перетворюватись в грошові кошти.

На наступному етапі теорія включила до складу до

ліквідних активів будь-який актив, що може використо-

вуватися для покриття зобов'язань. Наприклад, до та-

ких активів відносяться ті активи, що здатні вільно обер-

татися на вторинному ринку.

Загальна теорія управління ліквідністю отрима-

ла свою специфічну інтерпретацію в теорії банкі-

вського менеджменту, оскільки ліквідність та пла-

тоспроможність банківської системи виступають

обов'язковою умовою стабільності економічного

розвитку та визначаються стійкістю кожного бан-

ку.

Основним продуктом банку визначають кредит.

Тому клієнти очікують від банку не тільки своєчас-

ного виконання зобов'язань по депозитам та про-

ведення розрахунків, але і задоволення їх потреб в

кредитах для формування оборотного та інвестиц-

ійного капіталу банку. Тому критерієм ліквідності

банку стала його здатність надавати кредити

клієнтам за їх вимогами та приймати комерційні век-

селі.

У період з 1960—1970 рр. з'явилась теорія управ-

ління пасивами, основоположником якої став Є. Рід

[2]. За даною теорією ліквідність банку залежить від

її можливості купувати "недостатню" ліквідність, у

формі міжбанківських кредитів та кредитів у цент-

ральних банках, що відображаються в визначенні

ліквідності.

У свою чергу, О. І. Лаврушин стверджує, що ліквід-

ність банку визначається його фінансовою стабільні-

стю та стійкістю, в тому числі наявності достатнього

власного капіталу банку, оптимальним розміщенням

та розміром ресурсів по статтям активів та пасивів ба-

лансу з урахуванням відповідних термінів [7]. Підтвер-

дженням цього виступає сучасна фінансова криза, ос-

кільки проблеми виникли у тих банків, що не погод-

жували терміни своїх зобов'язань з майбутніми гро-

шовими надходженнями, а надіялись на рефінансу-

вання.

Можна також виділити ще один критерій ліквідності

в сучасній системі стратегічного управління фінансовою

діяльністю банку, як здатність банку своєчасно та без-

перервно знаходити джерела фінансування для свого

інноваційного розвитку.

Ліквідність банку — це здатність банку своєчасно

та з мінімальними витратами виконувати свої грошові

зобов'язання, задовольняти потреби клієнтів в нових

кредитах та власні потреби в фінансуванні свої поточ-

них потреб та інновацій.

Сучасний банківський менеджмент стверджує, що

основними цільовими функціями управління ліквідністю

виступають:

— задоволення попиту на кредити;

— задоволення побажань вкладників з приводу ви-

лучення депозитів;

— забезпечення достатнього прибутку для фінан-

сування розвитку банку;

— огляд ринку надійності банку;

— не втрата ресурсів за рахунок неприбуткового

продажу активів;

— обмеження вартості залучених ресурсів на рин-

ку;

— оптимізація вартості та сукупного прибутку бан-

ку [16].

Представлені цілі визначають процес управлін-

ня ліквідністю практично еквівалентним фінансово-

му менеджменту. При реалізації даних функцій уп-

равління ліквідністю відбувається узгодження

рішень про проведення тих чи інших операцій банку
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з його стратегічними цілями, так як кожна така опе-

рація банку генерує грошовий потік, що визначає не

тільки короткострокову платоспроможність банку,

але й довгострокову фінансову стійкість та вартість

банку. Тому процес управління ліквідністю представ-

ляє собою систему погодження приймаючих рішень,

що направлені на досягнення збалансованості ком-

плексу фінансових цільових показників результатив-

ності.

Процеси управління ліквідністю тісно пов'язані

з процедурами управління рентабельністю та ефек-

тивністю, а також процедурами оперативного уп-

равління ризиками та повинні бути інтегровані з

ними.

В Україні управління ліквідністю банківської си-

стеми здійснюється Національним банком України

у процесі реалізації грошово-кредитної політики.

Для ефективного регулювання ліквідності банків

НБУ, відповідно до "Положення про регулювання

Національним банком України ліквідності банків

України" від 30.04.2009 № 259, може застосовува-

ти такі інструменти [9]: операції з рефінансування

(постійно діюча лінія рефінансування для надання

банкам кредитів овернайт і кредитів рефінансуван-

ня терміном до 90 днів); операції РЕПО (прямого та

зворотного); надання стабілізаційного кредиту;

операції із власними борговими зобов'язаннями

(депозитні сертифікати овернайт та сертифікати

терміном до 90 днів); операції із державними об-

лігаціями України.

В основі оцінювання потреб банку в ліквідних

коштах є застосування принаймні одного з трьох ме-

тодів: методу структурування коштів, методу показ-

ників ліквідності та методу грошових потоків. Пер-

ших два методи зорієнтовані на визначення поточ-

ної потреби в ліквідних коштах, тобто пов'язані з уп-

равлінням поточною ліквідністю. Метод грошових

потоків дає змогу спрогнозувати динаміку дефіциту

чи надлишку ліквідності. Даний метод можна вважа-

ти найефективнішим щодо прийняття рішень з управ-

ління ліквідністю.

Метод структурування коштів полягає у встановлені

відповідності між різними джерелами коштів та напря-

мами їх використання. Частину ресурсів, сформовану

за рахунок коштів до запитання та на поточних рахун-

ках, необхідно вкладати у короткострокові проекти, а

строкові вклади спрямовувати в довгострокові інвес-

тиції.

Метод грошових коштів полягає у визначенні дис-

балансу між очікуваними надходженнями та відповід-

ними потенційними напрямами використання коштів.

Особливістю даного методу є те, що всі надходження

банку розглядаються як єдиний потік без диференці-

ації за джерелами фінансування.

Розглянемо на прикладі метод показників ліквід-

ності. На сьогодні діє Інструкція про порядок регулю-

вання діяльності банків України, згідно з якою Націо-

нальний банк України встановив такі нормативи

ліквідності, як: миттєва ліквідність (Н4); поточна

ліквідність (Н5); короткострокова ліквідність (Н6) [10].

Застосування показників ліквідності для управління є

загалом малоефективним, оскільки, аналізуючи окремі

коефіцієнти та загальні коефіцієнти, не завжди можна

точно оцінити ситуацію, що склалася на той чи інший

момент. Цей метод можна застосовувати як додатко-

вий, у комплексі з іншими методами управління

ліквідністю. Наочним прикладом того, що дотримання

нормативів ліквідності банками не відображає реаль-

ної ситуації з ліквідністю, є дані, які представлені в таб-

лиці 1.

Норматив 
ліквідності 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Н4  
(не менше 20%) 58,80 58,48 69,26 56,99 57,13 

Н5  
(не менше 40%) 77,33 70,53 79,09 80,86 79,91 

Н6  
(не менше 60%) 91,19 94,73 90,28 89,11 86,14 

Таблиця 1. Стан нормативів ліквідності по системам банків України

Джерело: [9].

Станом на 

Н4 – норматив 
миттєвої 
ліквідності 

( не менше 20%) 

Н5 – норматив 
поточної 
ліквідності 

(не менше 40%) 

Н6 – норматив 
короткострокової 

ліквідності 
(не менше 60%) 

01.01.2014 56,99 80,86 89,11
01.02.2014 54,15 81,63 87,26
01.03.2014 50,33 85,34 85,10
01.04.2014 48,81 79,63 83,23
01.05.2014 48,82 73,29 82,02
01.06.2014 42,40 73,29 83,46
01.07.2014 48,50 78,71 85,16
01.08.2014 47,43 77,69 85,57
01.09.2014 45,47 76,07 85,18
01.10.2014 43,94 79,53 86,75
01.11.2014 44,27 79,68 85,70
01.12.2014 44,94 81,38 83,85

Таблиця 2. Динаміка показників ліквідності вітчизняних банків у 2014 році

Джерело: [9].
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У табл. 1 представлені фактичні значення норма-

тивів ліквідності по системам банків України з

01.01.2011 р. по 01.01.2015 р. Як видно з таблиці 1, у

період кризи значення нормативів ліквідності в

банківській системі не набагато відрізнялися від їх зна-

чень у період стабільного функціонування, хоч у пері-

од фінансової кризи ризик ліквідності був у банків

значно більшим. Дотримання нормативів ліквідності

підтримувалося завдяки отриманим у великих обсягах

кредитів рефінансування від НБУ. Тому встановлений

норматив ліквідності не повною мірою відображає ре-

альний стан ліквідності та платоспроможності банкі-

вських установ.

Розглянемо стан показників ліквідності банків в

Україні станом на 2014 р. (табл. 2). Проаналізувавши

динаміку показників ліквідності, можна виокремити тен-

денції їх змін. Наприклад, почнемо зі значення норма-

тиву миттєвої ліквідності. Як видно з таблиці 2, з почат-

ку 2014 року і до червня місяця прослідковувалось зни-

ження даного показника з 56,99% на початок січня до

42,40% в червні місяці, потім це значення зросло в липні

на 6,1%, та з серпня до грудня 2014 року спостерігався

спад до 44,94%.

Схожа тенденція характерна і для двох інших по-

казників — нормативу поточної та короткострокової

ліквідності. Проведений аналіз показує, що стан

ліквідності комерційних банків в умовах посткризо-

вих фінансових явищ має суперечливі ознаки. Відпо-

відно до офіційних даних НБУ, станом на 1.12.2014

р.,  показник миттєвої  л ікв ідності загалом по

банківській системі становив 44,94% (за норматив-

ного значення Н4 — 20%), поточної ліквідності —

81,38% (за нормативу Н5 — 40%), короткостроко-

вої ліквідності — 83,85% (за нормативу Н6 — 60%)

[9]. Тому можна зробити висновок, що показники

ліквідності перевищують норму майже вдвічі, тобто у

банків існує надлишок ліквідності. Подібна ситуація

негативно впливає на стан як банківської системи, так

і економіки країни, оскільки банки за таких умов не

можуть ефективно розміщувати свої ресурси, а зму-

шені накопичувати їх.

Слід зазначити, що у своїй діяльності банки засто-

совують три основні стратегії управління ліквідністю,

кожна з яких має свої переваги та недоліки.

Стратегія управління активами полягає у нагромад-

женні високоліквідних активів, які забезпечують потре-

би ліквідності банку. Основна увага приділяється виз-

наченню співвідношення високоліквідних, недохідних

активів та робочих активів. Дана стратегія оцінюється

як менш ризикована порівняно з іншими, але водночас

є досить дорогою з погляду вартості. Стратегія управ-

ління активами є універсальною з-поміж інших двох

стратегій.

Стратегія управління пасивами передбачає контроль

банку за структурою та вартістю депозитних та недепо-

зитних зобов'язань, з метою мінімізації витрат за залу-

ченими коштами та збільшення прибутку та власного

капіталу. Позики здійснюють лише після виникнення

попиту на кошти, щоб уникнути нагромадження висо-

коліквідних активів,що приносять низькі доходи. Дана

стратегія показала свою уразливість та підвищену ри-

зикованість в сучасних умовах.

Сучасні фахівці визначають найоптимальнішу та

ефективну стратегію щодо управління ліквідністю та

прибутковістю, стратегію збалансованого управління,

тобто управління активами та пасивами [14]. Основни-

ми перевагами цієї стратегії є можливість максимізації

прибутку за прийнятного рівня ризику, реалізація підхо-

ду до управління ліквідністю завдяки визначенню по-

треби у ліквідних коштах.

Реалізація даної стратегії дає змогу нівелювати не-

доліки двох попередніх стратегій та водночас макси-

мально використати їх переваги, тобто мінімізувати

втрати від створення надмірних резервів ліквідності та

відсотковий ризик при залученні ліквідних активів у

момент розриву ліквідності. Основна проблема, на що

спрямована дана стратегія, — необхідність досягти зба-

лансованого співвідношення між нагромадженою

ліквідністю та залученими ліквідними коштами. Страте-

гія збалансованого управління активами та пасивами як

недолік має складності з математичним забезпеченням

стратегії.

Основна проблема управління ліквідністю зак-

лючається в тому, що кризовий стан економіки, на

який не можуть вплинути менеджери банку, при-

во дить  од ноч асно  як  до нес тачі  ку пів ельн ої

ліквідності (грошові пропозиції скорочуються), так

і накопичення ліквідності (порушуються графіки

обслуговування кредитів). Одночасно з цим росте

попит на нові кредити, бо клієнти також відчува-

ють нестачу грошових коштів, а ціни на ринку

цінних паперів падають.

Таким чином, при розробці стратегії управління

ліквідності банку його менеджери повинні передбачи-

ти можливі ситуації розвитку зовнішнього середови-

ща та виробити для кожного сценарію свої критерії

створення резервів ліквідності та їх окремих складо-

вих.

ВИСНОВКИ
За результатами досліджень можна зробити такі

висновки. Проведене дослідження довело, що управ-

ління ліквідністю відіграє важливу роль не тільки в стра-

тегічному фінансовому управлінні у банку, але й в еко-

номіці країни в цілому.

Для ефективного управління ліквідністю банки по-

винні переглянути свої стратегії управління ліквідністю.

Реалізація вдосконаленої стратегії допоможе забезпе-

чити підтримку ліквідності на належному рівні,що ма-

тиме позитивний вплив на фінансову стійкість банку. З

огляду на це менеджмент банку повинен не тільки ви-

значати власну ліквідну позицію, а й здійснювати про-

гнозування потреби у фінансуванні за різних сценаріїв

розвитку.

Підвищення ефективності управління ліквідністю

банків України залежить, перш за все, від професій-

но налагодженої  аналітичної роботи, яка має

здійснюватися ними за такими напрямами, як: оцін-

ка ризикованості окремих активів банку, їх дохід-

ності та можливості перетворення на засоби плате-

жу; аналіз впливу на стан ліквідності окремих банк-

івських операцій, здійснення яких супроводжується

зміною структури активів та пасивів банку, а отже, і

зміною стану його ліквідності; передбачення зміни
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співвідношення обсягу залучених вкладів та виданих

кредитів з урахуванням макроекономічних і мікрое-

кономічних факторів; оцінка можливостей викорис-

тання зовнішніх джерел поповнення ліквідних

коштів.
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впинного пошуку адекватних методів та інструментів

грошово-кредитного регулювання. Досвід функціону-

вання фінансових систем країн із ринковою економікою
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доводить, що у підвищенні інвестиційної активності,

забезпеченні фінансової стабілізації, досягненні еконо-

мічного зростання, поліпшенні якості життя суспільства

важливу роль відіграє застосування ефективної процен-

тної політики Національного банку.

Об'єктивною реальністю сучасної економічної

науки є різноманіття поглядів науковців на сутність та

регулювання процентних ставок. Разом з тим деякі ас-

пекти теорії потребують додаткового дослідження. Зни-

ження процентних ставок є стимулом для розширення

інвестицій, проте доцільно враховувати, що ефек-

тивність процентної політики залежить від чіткості ме-

ханізму функціонування позикового процента. Адже

низка фінансово-економічних проблем пов'язана з по-

шуком компромісних шляхів реалізації протилежних, за

економічною природою, завдань: досягнення бажано-

го (з позиції активізації інвестиційних процесів) рівня

процентної ставки та прийнятного (стосовно збережен-

ня реальної вартості заощаджень) рівня інфляції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Процент та процентна ставка — економічні категорії

з тисячолітньою історією. Механізм розрахунків, запо-

чаткований в античні часи, у сучасній економічній теорії

та практиці займає вагоме місце. Поняття "процент" (від

латинського "procentum" — на сотню) походить від

давніх угод між позичальниками та кредиторами щодо

умов позики. Ідея вираження частин цілого, постійно в

одних і тих самих умовних одиницях, зародилась ще у

вавилонян, а у Стародавній Індії математики розрахо-

вували проценти.

Поступово умови розрахунків із надання у позику

матеріальних цінностей трансформувалися у грошові

відносини, тоді використання процента дозволило ство-

рити механізм функціонування перших банків.

Дослідження теорії процента знайшли відображен-

ня у працях А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса. Класичну

теорію розробили Є. Бем-Баверк, К. Віксель та І. Фішер

(незалежно один від одного). Вагомим є внесок у тео-

рію процента М. Туган-Барановського, Дж Кейнса,

Дж Тобіна, Дж. Хікса, М. Фрідмена. Питаннями реалі-

зації грошово-кредитної політики в Україні займають-

ся А. Єпіванов, В. Зимовець, Л. Кривенко, В. Романи-

шин, А. Сомик та інші. Надбання вчених-економістів до-

помогли сформувати загальні теоретичні засади станов-

лення та використання процента в економічній науці.

Разом із тим, виокремлюємо багато різних підходів до

трактування сутності та регулювання процентних ставок.

Систематизація та узагальнення таких підходів дає змо-

гу представити власний підхід до сутності та регулюван-

ня процентних ставок в економічній науці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розуміння процента, в найбільш давньому значенні,

пов'язане з лихварством. Аристотель критично оцінює,

поширену в його час, практику позики грошей під про-

цент. Погляди на роль та природу позикового процента

змінюються із потребами суспільного розвитку та се-

редньовічною реформацією церкви. Зародження про-

тестантизму, яке очолив Жан Кальвін, пов'язане зі

зміною поглядів на господарські процеси. Праце-

любність та заощадливість почали вважатися найбіль-

шими чеснотами людини, заощаджені гроші могли на-

даватися у позику під певний процент, якщо це не пов'я-

зано з ризиком.

Розвиток теорій кредиту та процента пов'язаний із

первісним накопиченням капіталу, з активним розвит-

ком торгівлі. В епоху великих географічних відкриттів

та розвитку мануфактури різко зросла потреба в капі-

талі. У цей час особливу увагу звертали на вміння об-

числювати проценти, а також проценти від процентів,

тобто складні проценти. Вперше опублікував таблиці для

розрахунку процентів у 1584 році С. Стевін [9, с. 65].

Представники теорії меркантилізму,англійці Н. Бар-

бон (1640—1698) та Д. Норс (1641—1691), стосовно

формування ставки проценту висловлювали погляди

щодо потреби у принципах вільної конкуренції та до-

цільності зниження процента, що стимулює розвиток

торгівлі [7, с. 35].

Англійський філософ Дж. Локк (1632—1704) пояс-

нював зниження ставки позикового процента в роботі

"Роздуми про зниження процента та підвищення

цінності грошей". З позицій меркантилістів, зниження

ставки процента пояснюється збільшенням кількості

срібла та золота за рахунок їх завезення з Америки. За

своїм концептуальним підходом Дж. Локк пояснював

зміну ставки процента згідно положень кількісної теорії.

З його точки зору процент — це плата за користування

грошима. Природа грошей як товару є подібною до

інших видів товарів. Коли кількість грошей збільшуєть-

ся, процентна ставка знижується у зв'язку з підвищен-

ням цін на товари, коли гроші стають дешевшими [8, с.

80].

Шотландський філософ Девід Юм (1711—1776)

сформулював положення про норму прибутку (прибут-

ку на одиницю капіталу), яка в подальшому дозволила

обгрунтувати зв'язок зі ставкою процента за грошови-

ми позиками. В умовах вільного перетікання капіталу та

вільної конкуренції норма прибутку з усіх видів еконо-

мічної діяльності, а також ставка процента, будуть вир-

івнюватись [8, с. 82].

Англійський економіст Адам Сміт (1723—1790) по-

глибив розуміння процента в економічній діяльності та

пов'язав його з прибутком, який отримує власник капі-

талу. Підприємці, які не володіють власним капіталом,

також можуть отримувати у позику кошти, які дозволя-

ють організовувати виробництво та отримувати дохід.

За користування капіталом підприємець має платити

процент за позику. Таким чином, позиковий процент по-

в'язаний з прибутком, який отримує підприємець, і є його

складовою частиною або вторинним доходом. Для ви-

значення прибутку використовується величина — пито-

ма вага на одиницю капіталу або норма прибутку, яка

пізніше почала розглядатися у взаємозв'язку з нормою

проценту [14, с. 232].

Англійський економіст Д. Рікардо (1772—1823) у

книзі "Основи політичної економії та податків" (1817)

вперше виклав сучасне розуміння ринкової та природ-

ної ставки процента. У цій праці визначені відмінності

між ринковою та природною ставками. На його думку,

особливістю ринкової процентної ставки є те, що вона

буде зростати в умовах економічних криз, коли товарні

ціни будуть підвищуватись. Зміна кількості грошей буде
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стимулювати коливання ринкової процентної ставки до

моменту зрівноваження її з нормою прибутку на капі-

тал, яке відповідатиме значенню природної процентної

ставки [12, с. 351].

У марксистській теорії позиковий капітал розгля-

дається як певні економічні відносини, як одна з форм

капіталу, що змінюється в процесі розвитку капіталіз-

му. Як зазначено у праці К. Маркса "Капітал", взаємов-

ідносини між платниками за користування капіталом та

власниками капіталу виражено у ставці відсотка як гро-

шової міри [11, с. 62].

Утворення позикового капіталу призвело до под-

ілу капіталу на капітал-власність і капітал-функцію.

Як власність, капітал надається в позику й повер-

тається його власникові. Як функція, капітал прий-

має продуктивну форму, а потім — товарну й гро-

шову, у результаті чого створюється додана вартість.

При використанні позикового капіталу створена до-

дана вартість (у формі прибутку) поділяється на дві

частини: позиковий процент, що одержується влас-

ником капіталу, і підприємницький дохід, що отри-

мує капіталіст. Джерелом того й іншого є додаткова

вартість [4].

На розвиток теорії процента значний вплив мали

ідеї економістів австрійської школи. Першою науко-

во обгрунтованою теорією, в межах якої пояснюєть-

ся природа процента, стала концепція Е. Бем-Бавер-

ка, яка отримала умовну назву "психологічна теорія

процента". Основна ідея полягає в тому, що психо-

логії людини властиво надавати перевагу поточним

благам, порівняно з майбутніми можливостями. Про-

цент виступає у нього як плата за відмову від поточ-

ного споживання і стимул для накопичення капіта-

лу. Наприкінці ХІХ ст. австрієць Е. Бем-Баверк, у

межах концепції маржиналізму, розробив положен-

ня про граничну корисність. Розуміння прибутку є

дуже широким, оскільки у витрати, які використову-

ються для його розрахунку, можуть включатись різні

складові, тому процент на капітал є найбільш точно

вираженою величиною, що характеризує рівень до-

хідності. Такий рівень доходу можна отримати без

організації виробничої діяльності. Для більш точно-

го визначення проценту, Бем-Баверк вважав доціль-

ним здійснювати процедуру дисконтування, за якою

можливо встановлювати теперішню вартість май-

бутніх доходів. Таким чином, процентом Бем-Баверк

називав дисконт з майбутнього доходу, який ство-

рюється шляхом використання існуючих засобів ви-

робництва. Процент трактується як ціна грошей, яка

сплачується за можливість користування грішми не-

гайно, а не пізніше [2].

Подальший розвиток неокласичної теорії, в час-

тині поглядів на природу процента, здійснив шведсь-

кий економіст Кнут Віксель в роботі "Процент та ціни"

(1898). На відміну від пануючого погляду на процент,

К. Віксель розділив його на процент у підприєм-

ницькій діяльності та банківський процент. Підприє-

мницький процент визначає природну ставку процен-

та, а банківський — ринкову. Коли банківський про-

цент менший підприємницького, то розвиваються

інвестиційні проекти, зростає попит на фактори ви-

робництва, що приводить до підвищення зарплати та

рентних платежів, а також зростання попиту на пред-

мети споживання. Зростання попиту на предмети спо-

живання стимулює виробництво та інвестиції (процес

набуває кумулятивного характеру). Цей процес не

триває безконечно, в певний момент банки змушені

підвищувати процентні ставки, коли банківський про-

цент досягне рівня реального, економічна система

досягне стану рівноваги, який характеризується більш

високим рівнем цін та виробництва [9, с. 75].

Свою концепцію процента запропонував амери-

канський економіст І. Фішер у праці "Теорія процента"

(1930), де дослідив існуючі теорії процента і знайшов в

них суперечності. Використання ринкової ставки про-

цента, яка формується на грошовому ринку, де взаємо-

діють заощадження та інвестиції, з позицій І. Фішера дає

можливість врахувати взаємодію виробників і спожи-

вачів товарів. Проте неокласики вважали, що ринки то-

варів і грошей є автономними і не взаємодіють між со-

бою, що властиво для сучасної економічної теорії. Го-

ловним у І. Фішера є те, що процент для споживачів є

відшкодуванням за їх заощадженнями, а для виробни-

ків — винагородою за позичені кошти. Відповідно ставка

процента формується при взаємодії попиту та пропозиції

на позикові кошти [9, с. 83].

Ставка процента повинна мати достатню величину,

щоб стимулювати здійснення заощаджень. Збільшен-

ня грошей в обігу, з позиції неокласиків, впливає лише

на зростання цін. Внаслідок зміни реальної вартості

грошей, яка є на руках у населення, порушується рівно-

вага економічних систем. Проте спрощена схема ролі

грошей та процента перестала відповідати потребам

розвитку економічної теорії та практики господарю-

вання.

У зазначених теоріях процент не пов'язується з кре-

дитно-грошовими факторами. Тому їх відносять до "не-

монетарних", чи "реальних" теорій процента. У моне-

тарних теоріях для пояснення процента залучаються

явища монетарної сфери [3].

Одним із перших переглянув роль процента авст-

рійський економіст Й. Шумпетер, який розглядав

його в контексті впливу на підприємницьку діяльність

і на інвестиції у нововведення. З позицій Й. Шумпе-

тера ставка процента є основою механізмів еконо-

мічного розвитку через зміну обсягів кредитування

[10, с. 97].

Представник неокласичного напряму Д. Робертсон

у праці "Промислові коливання" (1927) звернув увагу,

що потрібно трактувати процент із врахуванням широ-

кого кола аспектів, тому що процент визначає структу-

ру інвестиційного портфеля, а також споживчі та інвес-

тиційні рішення. Крім того, варто враховувати, що про-

цент є винагородою за очікування і показником оцінки

доходу на капітал [10, с.113]. Д. Робертсон розглядає

теорію позикових фондів, відповідно до якої процентні

ставки повинні зростати чи спадати до того часу, поки

обсяг грошей, який позичальники бажають отримати в

кредит, не буде збігатися з обсягами фондів, які креди-

тори хочуть запропонувати в цей період у позику. Як ба-

чимо, така теорія процента переносить цей феномен у

сферу кредитних відносин.

Кейнсіанські погляди на природу процента посту-

пово еволюціонували з неокласичної теорії. Дж.
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Кейнс спочатку відстоював позиції неокласиків, про-

те в роботі "Трактат про гроші" звернув увагу, що

інвестиції не дорівнюють заощадженням, що в по-

дальшому дало підстави переглянути роль і приро-

ду процента.

Визначальним і новим у теорії Дж. Кейнса було пред-

ставлення ринку грошей, праці та товарів у взаємодії як

єдиного цілого. Цей підхід до природи процента дозво-
лив, при проведенні аналізу, використовувати макроеко-

номічні показники: заощадження, інвестиції споживан-

Таблиця 1. Погляди економістів на становлення та розвиток процента

Джерело: складено автором за [1—4; 6—10; 12; 13; 15].

Автори Теорія, в межах якої розглядалися 
становлення та розвиток процента Внесок у розвиток теорії процента 

1 2 3 
Т. Мальтус, 
В. Рошер,  
Ж. Сей 

теорія продуктивності капіталу капіталу притаманна здатність приносити певний надлишок продукту вищий за 
витрати на використання капіталу, а процент вимірює цей додатковий приріст, тобто є 
чистою продуктивністю капіталу, тим самим підмінюючи показник прибутку 

А. Сміт,  
Д. Рікардо 

теорія експлуатації, трудова теорія 
вартості 

А. Сміт вважав, що прибуток – це продукт праці, що привласнюється власником 
засобів виробництва. Процент частина прибутку промисловця і, одночасно природна 
винагорода грошового капіталу. Д. Рікардо розглядав прибуток як вирахування з 
продукту праці робітника, ототожнював додаткову вартість з прибутком 

Дж. Мілль,  
Н. Сеніор,  

теорія утримання (згодом переросла в 
психологічну теорію процента) 

розглядали процент як плату за відмову від задоволення теперішніх потреб з метою її 
майбутнього приросту 

О. Бем-
Баверк 

психологічна теорія процента 
(розвинув), теорія граничної 
корисності 

процент виступав як плата за відмову від поточного споживання і стимул для 
накопичення капіталу. Виділяв три причини існування процента: 1) нерівноцінні 
умови для задоволення потреб у теперішньому та майбутньому; 2) недооцінка людьми 
майбутніх можливостей використання капіталу; 3) технічна перевага теперішніх благ у 
порівнянні з майбутніми. 
Рівноважна норма відсотка визначається продуктивністю останнього, економічно 
припустимого подовження виробничого періоду (граничною продуктивністю)  

К. Маркс,  
П. Прудон 

теорія доданої вартості, соціалістична 
теорія 

процент – одна з перетворених форм доданої вартості; частина трудового 
неоплаченого доходу робітників, яка переходить до капіталіста як нетрудові доходи.  

К. Кассель,  
А. Маршалл 

теорія очікування процент - певна ціна, яку очікує отримати власник капіталу. Позичальник повинен 
отримати прибуток під час використання цього капіталу і заплатити за це деяку ціну 
(процент) 

К. Віксель поєднав теорію граничної корисності з 
теорією цін 

процент розглядав у нерозривній єдності з капіталом; розрізняв грошову і реальну 
ставку процента; сформулював «ефект Вікселя» - інфляція може бути стимульована 
лагом між ринковою та природньою процентними ставками  

М. Туган-
Барановський 

вчення про фундаментальну 
закономірність циклічності 
економічної динаміки  

дисконтний процент – один із індикаторів, що точно відображає динаміку
капіталістичного виробництва. Доводив, що процент відображає стан попиту і 
пропозиції на вільні грошові капітали. У міру пожвавлення виробництва і наближення 
капіталістичного господарства до кризи, попит на вільні капітали зростає і значно 
випереджає його пропозицію. У зв'язку з цим росте і дисконтний процент, - чим він 
вищий, тим ближча економіка до кризи 

І. Фішер теорія чистої продуктивності розглядав будь-який дохід (заробітна плата, рента, чи прибуток) як форму вираження 
процента; 
 вніс у трактування процента фактор ризику та невизначеності перспектив 

Й. Шумпетер теорія підприємництва, прибутку і 
процента 

увів четвертий фактор виробництва (капітал, праця, земля) – підприємництво, 
пов'язаний із ризиком і новаторством. Плата за підприємництво – «наддохід» - 
джерело процента  

Дж. Кейнс теорія переваги ліквідності розглядав процент як плату власникові грошей за відмову від ліквідності свого 
капіталу; вважав, що процент – це монетарний феномен, який формується під впливом 
попиту та пропозиції на гроші; теоретично обгрунтував явище «ліквідної пастки». 
Відводив вирішальну роль у передавальному механізмі процентній ставці 

Д. Робертсон теорія позикових фондів піддав критиці кейнсіанське визначення процента, зазначив, що процент не може бути 
ні чим іншим, як ціною за використання позикових фондів 

Дж Тобін теорія касових залишків розглядав проблему еластичності попиту на касові залишки (працюючі та 
непрацюючі) за нормою процента, а також проблему взаємозв'язку норми процента і 
швидкості грошового обігу; статистично підтвердив чим вища норма процента, тим 
нижчою є сума непрацюючих касових залишків, і навпаки, при зниженні норми 
процента сума непрацюючих касових залишків зростає  

Дж. Хікс теорія загальної економічної 
рівноваги, портфельна теорія 

провів теоретичне об’єднання кейнсіанства та неокласики в єдину систему. 
Проаналізував умови рівноваги на товарному та грошовому ринках, яка визначається 
одночасно нормою процента і рівнем доходів. Побудував графік функції заощадження 
та інвестиції (IS) в системі координат г (норма процента) і Y (національний дохід), і в 
такій самій системі — графік функції ліквідності та грошового попиту (LM) («Хрест 
Хікса»). За допомогою цього графіка показав, що ставка процента є як грошовим, так і 
реальним феноменом. Подібного підходу дотримувався інший відомий представник 
неокейнсіанства — Е. Хансен, внаслідок чого поширена в літературі назва моделі 
містить прізвища обох вчених (Хікса-Хансена) 

М. Фрідмен кількісна теорія грошей доводив, що швидкість грошового обігу величина стабільна, а отже, процентна ставка не 
впливає на касові залишки. Вважав, що регулюючи грошову пропозицію, держава 
впливає на позиковий процент, який, в свою чергу, впливає на рівень інвестицій і 
розвиток виробництва 

Р. Мандел, 
Флемінг  

 внесли корективи в замкнуту модель IS-LM і розробили відкриту модель IS-LM-BP. Де 
BP – графік платіжного балансу. Основними об’єктами моделі IS-LM-BP є вже не 
тільки норма процента і внутрішня пропозиція грошей, але й обмінний курс 
національної валюти, що чутко реагує на будь-які зміни зовнішньоекономічної 
кон’юнктури. Також ця модель описує залежність бюджетної і грошово-кредитної 
політики від режиму валютних курсів 
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ня, дохід та процент. Дж. Кейнс у праці "Загальна

теорія зайнятості, процента та грошей" докорінно

переглянув і запропонував тлумачення суті процен-

та у контексті керування ефективним попитом [1, с.

257]. Розмежування поглядів неокласиків та Дж.

Кейнса відбувається за складовими механізму фор-

мування ставки процента.

Неокласики вважають, що ставку процента виз-

начають загальні заощадження та  попит для

здійснення інвестицій. Процентна ставка відобра-

жає ціну капіталу, коли заощадження взаємодіють

із попитом на капітал для виробничого інвестуван-

ня.

Кейнсіанці розглядають процентну ставку як

грошовий феномен, який визначається функцією

ліквідності, коли взаємодіє попит та пропозиція

лише на гроші. Процентна ставка коливається за-

лежно від коливань рівня ліквідності, що визна-

чається доходом. Зміна доходу автоматично змінює

обсяг заощаджень, рівень схильності до ліквідності

та ставку процента. Відповідно до напряму зміни

ставки процента інвестиції зростають або зменшу-

ються [1].

Засновник монетаризму М. Фрідман, на відміну

від Дж. Кейнса, не розглядав детально мотиви збе-

рігання грошей. Він критично відносився до кейнсі-

анських методів регулювання процентних ставок, ос-

кільки вважав, що регулювання процентних ставок

спроможне лише стимулювати інфляційні процеси.

З позиції М. Фрідмена, в монетарній сфері підлягає

регулюванню лише приріст кількості грошей, що і

визначає розмір процентних ставок. Він заперечував

однозначний зв'язок між монетарною політикою та

підвищенням процентних ставок [15, с. 554].

Дослідник економічної думки М. Блауг, намага-

ючись подолати протиріччя у питанні відносно реаль-

ної та грошової природи процента в умовах, коли

норма процента значною мірою визначається пол-

ітикою державних органів грошового регулювання,

прийшов до висновку, що процент — реальне (об-

'єктивне, природне) явище, коли проявляє себе як

абсолютна ціна. Проте теорія процента адекватно

відображає лише механізми впливу процентної по-

літики на товарні ринки, в той час як грошова теорія

пояснює лише дію цінового механізму на ринки ка-

піталу [13, c.125].

Основні внески авторів у становлення та розви-

ток процента представлені у таблиці 1.

Отже, всі погляди економісті на становлення та

розвиток процента можна розподілити на три етапи:

1) процент розглядався виключно у рамках виз-

начення йогу сутності;

2) зосередження уваги на чинниках та механіз-

мах формування процента;

3) процент розглядається з точки зору його впли-

ву та участі у передавальному (трансмісійному) ме-

ханізмі грошово-кредитної політики.

Г.В. Салтикова зазначає, що у сучасних ринко-

вих економіках методи державного регулювання

процентної ставки побудовані переважно на їх кон-

цепції як грошового явища і реалізуються в корот-

котерміновому періоді. Можливості впливу на дов-

готермінову процентну ставку реалізуються пере-

важно через структурну та інвестиційну політику і

визначення пріоритетів технічних інновацій [13, с.

124].

Сучасна грошово-кредитна політика країн з рин-

ковою економікою побудована за принципами лібе-

ралізації процентних ставок й узгодження облікової

ставки з ринковою та очікуваними темпами інфляції.

В.В. Зимовець виділяє три різновиди процентної пол-

ітики: 1) циклічний або активна процентна політика

(Німеччина, Японія, США); 2) валютний або політи-

ка, спрямована на зовнішню стабільність грошової

одиниці (Франція); 3) індикативний або пасивна про-

центна політика ( Іспанія, Канада).  Фінансова

стабільність, тобто низькі темпи інфляції в довгост-

роковій перспективі, є умовою поступового знижен-

ня реальної процентної ставки в країнах, валюти яких

не використовуються як резервні (Італія, Іспанія,

Франція, Канада), та підтримання її на низькому рівні

для грошових систем, які емітують резервні валюти

(Німеччина, США, Швейцарія) [5, с. 115].

ВИСНОВКИ
Дослідивши еволюцію поглядів науковців на еко-

номічну сутність та регулювання процентних ставок,

неможна однозначно стверджувати, яка з наведених

теорій є найбільш вірною, оскільки кожна з них по-

яснює певний важливий аспект даного питання. На

нашу думку, це можна пояснити тим, що процент —

складне багатоаспектне явище, яке має багато

різних основ для пояснення його суті та механізму

дії. Окрім того, використання тієї чи іншої вибраної

процентної політики, зазвичай, призводить до різних

(протилежних) результатів. Основними теоріями, що

досліджували це економічне явище є: реальна, кла-

сична, теорія позикового процента, теорія позико-

вих фондів  і  кейнсіанська теорія  переваги

ліквідності. Ефективність вибраної теорії регулюван-

ня процентних ставок залежатиме від економічних

умов, в яких вона застосовується. Для застосування

процентної політики, в реаліях нестабільної украї-

нської економіки, варто сформувати ринкове сере-

довище, всі учасники якого будуть спроможні адек-

ватно реагувати на регулюючі заходи.

Так, на нашу думку, проведення грошово-кре-

дитної політики, на сучасному етапі в Україні, по-

винно базуватись на двох фундаментальних теоре-

тичних вченнях, що обгрунтували умови, принципи

та інструменти регулювання економічного зростан-

ня економіки — монетаризмі та кейнсіанстві. Вва-

жаємо за доцільне державне втручання в економічні

процеси та активне використання інструментів гро-

шово-кредитного механізму державного регулю-

вання (особливо через процентні ставки централь-

ного банку, які є важливим чинником впливу моне-

тарної політики, а процентний канал — головним

каналом у монетарному трансмісійному механізмі).

Проте варто зауважити, що державне регулювання

процентної ставки виконує ефективно свою функ-

цію у короткостроковому періоді, у довгостроко-

вому періоді ж зміна повинна відбуватися під впли-

вом ринкових чинників.
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Погоджуємося з українськими вченими-економ-

істами А. Гальчинським, А. Морозом, М. Савлуком,

А. Сомик, які постійно повертаються до питань роз-

ширення можливостей застосування процентної пол-

ітики в українській економіці. Саме тому подальші

наші дослідження будуть спрямовані на вивчення

міжнародного досвіду державного регулювання про-

центних ставок та доцільності його використання в

Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження особливостей застосування тако-

го джерела товарних ресурсів, як виробництво під

власною торговою маркою, для підприємств розд-

рібної торгівлі, особливо тих, що входять до скла-

ду торговельних мереж, є важливим та практично

значущим.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням організації діяльності підприємств роз-

дрібної торгівлі присвячені праці таких вітчизняних

та зарубіжних науковців, як В.В. Апопія, І.О. Бланка,

Л.А. Брагіна та Т.П. Данько, І.М. Ваховича, З.В. Гера-

симчука, Н.О. Голошубової, І.П. Міщука, В.М. Ребиць-

кого та інших. Окремі аспекти контрактного виробницт-
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CONTRACT PRODUCTION AS INNOVATIVE SOURCE OF FORMING OF COMMODITY
RESOURCES

З метою забезпечення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі та стійкого зро�
стання обсягів їх діяльності необхідне застосування інноваційних джерел формування товарних ре�
сурсів. Одним із таких джерел формування товарних ресурсів є застосування контрактного вироб�
ництва. При цьому особливу увагу необхідно приділяти перевагам та недолікам його організації для
окремих учасників, дослідженню передумов та обмежень застосування окремих моделей контракт�
ного виробництва, проблемам та особливостям організації закордонного контрактного виробницт�
ва. Використання товарних ресурсів під власними торговими марками дозволяє сформувати пози�
тивний імідж торговельних мереж. Стаття присвячена розкриттю теоретичних положень та практич�
них аспектів застосування контрактного виробництва, дослідженню переваг та недоліків для окре�
мих його учасників. Автором систематизовано сутнісні характеристики контрактного виробництва,
досліджено переваги та недоліки його застосування для окремих учасників.

With the aim of providing of competitiveness of enterprises of retail business and proof increase of volumes
of their activity necessary application of innovative sources of forming of commodity resources. One of
such sources of forming of commodity resources there is application of contract production. Thus the
special attention must be spared to advantages and lacks of his organization for separate participants, to
research of pre�conditions and limitations of application of separate models of contract production,
problems and features of organization of foreign contract production. The use of commodity resources
under own trade marks the positive image of trade networks allows to form. The article is sanctified to
opening of theoretical positions and practical aspects of application of contract production, research of
advantages and defects for his separate participants. An author is systematize descriptions of contract
production, advantages and lacks of his application are investigational for separate participants.

Ключові слова: товарні ресурси, власна торгова марка, контрактне виробництво, контрактні това&

ровиробники.

Key words: commodity resources, own trade mark, contract production, contract commodity producers.

ва продукції розглядаються в працях Ф. Котлера,

К.Л. Келлера, Н. Кумар, Я.Б. Стенкампа.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Недостатньо вивченою залишається специфіка за-

стосування такого інноваційного джерела формування

товарних ресурсів як контрактне виробництво спожив-

чих товарів, у тому числі під власною (приватною) тор-

говою маркою підприємства торгівлі та доцільні стра-

тегії роботи з ними з боку торгових мереж та товарови-

робників.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є систематизація сутнісних

характеристик контрактного виробництва, досліджен-
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ня переваг та недоліків його застосування для окремих

учасників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження щодо доцільності застосування в прак-

тику діяльності підприємств роздрібної торгівлі такого

інноваційного для України джерела формування товар-

них ресурсів, як товари під власною торговою маркою,

ще не знайшло належного представлення в академіч-

них джерелах. Так, Ф. Котлер та К.Л. Келлер розглядає

виробництво по контракту як ефективний спосіб вихо-

ду на закордонний ринок [1, с. 321]. Д. Сидоров [2, с.

82] пропонує наступне визначення: "виробництво про-

дукції на замовлення на потужностях незалежного ви-

робника, який забезпечує повне дотримання техноло-

гічного циклу і контроль якості готової продукції відпо-

відно до вимог замовника".

 Узагальнюючи різноманіття контрактних послуг

можна виокремити наступні моделі контрактного вироб-

ництва.

1. Залежно від особливостей маркування контрак-

тної продукції:

а) контрактне виробництво під "родовою" товарною

маркою;

б) контрактне виробництво під власною торговою

маркою (Private Label) торговельних мереж.

У першому випадку розміщується замовлення на

виробництво певного товару (наприклад, сік яблучний

— просто "Сік яблучний"). Така модель контрактного

виробництва орієнтована виключно на low-сегмент та

використовуються мережами-дискаунтерами для забез-

печення максимально низької ціни товару. При цьому

якість таких товарів в очах покупця нічим не захищена,

крім місця купівлі.

Друга модель використовується мережевими ритей-

лорами та передбачає випуск продукції Private Label

(власна або приватна торгова марка), тобто продукції

під маркою та по замовленню певної торговельної ме-

режі [2, с. 93].

2. Залежно від повноти надання контрактних по-

слуг:

а) виконання окремих операцій з контрактного ви-

робництва — часткове контрактне виробництво. Така

модель контрактного виробництва передбачає, що в

процесі розробки і виробництва продукту можуть бра-

ти участь кілька підрядників, а всю внутрішню логісти-

ку по закупівлі сировини і комплектуючих, їх транспор-

туванню, складуванню, здійсненню транзитних операцій

між різними виконавцями координує торговельне

підприємство — замовник;

б) виробництво повного циклу — повне контрактне

виробництво. За такої моделі контрактного виробницт-

ва виробник може пропонувати своїм клієнтам весь па-

кет послуг з розробки продукту, його сертифікації, за-

купівлі сировини і виробництву готового продукту. Ос-

новна перевага повного циклу полягає в зниженні за-

гальних витрат на виробництво і персонал, а також у

зниженні ризиків несвоєчасного отримання готової про-

дукції [2, с. 82].

3. Залежно від місцезнаходження контрактного то-

варовиробника:

а) національне контрактне виробництво;

б) іноземне контрактне виробництво.

На першому етапі розвитку контрактного виробниц-

тва торгові підприємства шукали контрактних вироб-

ників товарів переважно в Україні. Це стосувалося як

масових продовольчих товарів, так і непродовольчих

товарів, які б заміщуючи імпорт, були більш вигідними

за ціною закупівлі. По товарним групам та товарам, де

знайти вітчизняного товаровиробника проблематично,

контрактне виробництво розгортається за кордоном, як

правило, в країнах з низькою вартістю виробництва (на-

приклад, в Китаї) або в країнах з близькою бізнес-мен-

тальністю або гарними ціновими пропозиціями та тра-

диціями виробництва певних видів товарів (Польща, Іта-

лія). Закордонне контрактне виробництво потребує

більше зусиль та коштів щодо своєї організації, але

може дати замовнику більшу ефективність порівняно з

вітчизняним контрактним виробництвом. Таким чином,

ризики закордонного контрактного виробництво хоча і

більші, порівняно з національним, проте є контрольо-

ваними, що обумовлює суттєву зацікавленість саме в цій

моделі контрактного виробництва в зв'язку з потенцій-

но більш високою ефективністю.

4. Залежно від характеру взаємодії з контрактним

товаровиробником:

а) пряме співробітництво з контрактним товарови-

робником;

б) використання посередника-організатора кон-

трактного виробництва.

 Пряме співробітництво з контрактним виробником

передбачає, що усю повноту відповідальності за орга-

нізацію контрактного виробництва торговельне підприє-

мство-замовник бере на себе. Таку модель, як правило,

рекомендується обирати тим підприємствам торгівлі, які

мають необхідний досвід щодо організації контрактно-

го виробництва; кваліфікований персонал, здатний до

здійснення ефективного вибору контрактного виробни-

ка, планування та організації контрактного виробницт-

ва. Підприємствам торгівлі, що не відповідають таким

характеристикам або вперше використовують модель

контрактного виробництва як спосіб формування товар-

них ресурсів, рекомендується використовувати посе-

редницьку модель контрактного виробництва. Вона пе-

редбачає співпрацю з контрактним виробником через

посередника, який бере на себе функцію організатора

контрактного виробництва, транспортної та митної ло-

гістики, митного оформлення, зберігання контрактної

продукції. Як правило, такі комплексні послуги по орган-

ізації контрактного виробництва пропонують підприє-

мствам торгівлі спеціалізовані зовнішньоторгові ком-

панії, які мають відповідні спеціалізовані департамен-

ти, підготовлених фахівців, досвід співпраці з вироб-

никами певної продукції та певних країн. Вони пропо-

нують своїм замовникам повний комплекс послуг з кон-

трактного виробництва, приймаючи на себе відпові-

дальність за пошук та вибір товаровиробника (з враху-

ванням побажань та обмежень Замовника), налагоджен-

ня ділових комунікацій, доставку виробленої продукції

на Україну різними видами транспорту, її митне оформ-

лення, транспортування до складу Замовника або збе-

рігання на власних складах тощо. При виборі контракт-

ного виробника додатково слід враховувати таку спе-
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цифічну характеристику, як ступінь спеціалізації на кон-

трактному виробництві. Враховуючи реальний практич-

ний досвід, можуть бути виокремлені товаровиробни-

ки, які займаються виключно контрактним виробницт-

вом для одного чи деяких замовників, та товаровироб-

ники, які поєднують власне (брендове) і контрактне ви-

робництво. Остання практика є достатньо поширеною

та дозволяє товаровиробнику знизити ризик зниження

обсягів продаж власної (брендової) продукції, "підстра-

хувавши" повне завантаження своїх виробничих потуж-

ностей контрактними замовленнями. В той же час та-

кий товаровиробник цікавий для ритейлора, оскільки

якість його продукції та її відповідність споживацькому

попиту добре відомі. Позитивний ефект має також на-

лагодження спільної логістики, тобто об'єднання товар-

них потоків брендових та контрактних товарів для зни-

ження транспортних витрат.

Товаровиробники, які спеціалізуються виключно на

контрактному виробництві, виробляють продукцію для

різних Замовників, а отже, мають відповідний досвід

саме контрактного виробництва, налагоджену систему

документообігу, бухгалтерського обліку, системи мо-

ніторингу якості продукції, відпрацьовані регламенти

взаємодії з Замовниками тощо.

Таким чином відповідно до виокремлених вище мо-

делей розвитку (здійснення) контрактного виробницт-

ва, розміщення підприємствами торгівлі замовлення на

виробництво товарів під власною торговою маркою з її

подальшим продажем у торговій мережі — це окремий,

але найбільш поширений в світовій торговій практиці

випадок використання контрактного виробництва. Ос-

кільки саме ця модель контрактного виробництва є

найбільш поширеною та визнаною в світовій та вітчиз-

няній практиці.

 Як свідчать публікації останніх років щодо відно-

шення споживачів до появи феномену власних торго-

вих марок (ВТМ), можна зазначити, що в цілому раціо-

нальний та економний український споживач реагує на

зростання пропозиції таких товарів достатньо позитив-

но. В той же час в уявленні українського споживача (як

і його колег з пострадянського простору: Росії, Біло-

русії, Казахстану та ін.) товарні ресурси, які реалізують-

ся під власною торговою маркою торговельних мереж

— це копія популярних продуктів та актуальних для спо-

живачів товарів масового вжитку, стабільного попиту в

низькому та середньому ціновому сегменті, або това-

ри, які вироблені у підрозділах торговельних мереж,

підсобних господарствах тощо. Тобто їх якість оці-

нюється як невисока; клієнтська привабливість забез-

печується перш за все більш низькою ціною [3].

За влучною оцінкою [4], випуск товарів під приват-

ними торговельними марками — "private label" — це не

просто маркетинговий інструмент торговельних мереж,

це окремий сегмент ринку. Фахівці порталу www.Pri-

vateLabel-TM.com характеризують його як особливий

різновид виробничого підприємництва: "ВТМ — бізнес".

Стратегічною тенденцією ринку фахівці вважають вихід

ВТМ-товарів за межі торговельних мереж та викорис-

тання різноманітних каналів для її продажу [5].

Світовий досвід засвідчує, що таке відношення до

власних торгових марок є цілком природним і притаман-

не першому етапу формування товарних ресурсів на

засадах контрактного виробництва. Згодом, набуваю-

чи досвіду організації контрактного виробництва ук-

раїнські торгові мережі, як і провідні світові ритейлори,

будуть мати у своєму товарному портфелі усі типи тор-

гових марок за співвідношення "ціна — якість — уні-

кальність".

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ В ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Продаж продукції під власними торговими марка-

ми є вигідним для усіх учасників торговельно-виробни-

чих відносин — ритейлора, товаровиробника, спожи-

вача, оскільки дозволяє підвищити якість та знизити

собівартість формування товарних ресурсів, забезпе-

чує підвищення задоволеності та лояльності споживачів.

та, як наслідок, зростання ефективності діяльності

підприємств торгівлі. Перевагами використання товар-

них ресурсів під власною торговою маркою є позитив-

ний вплив на імідж торгових мереж, зростання лояль-

ності споживачів. Розробка методичних підходів до про-

цедури оцінювання та вибору контрактного виробника

зумовлює необхідність подальших досліджень у дано-

му напрямі.
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ВСТУП
Поняття інноваційного середовища з'явилося на по-

чатку 80-х років і використовувалося для аналізу сис-

темних умов, які можуть бути створені країною для ге-

незису нових ідей, продуктів, організації нових вироб-

ництв і розвитку нових ринків. Формування таких умов

припускало, що на національному та місцевому рівнях

управління забезпечувалося "вирощування" інновацій-

ного середовища, яке, в свою чергу, починало виступа-

ти фактором привабливості регіону в плані розміщення

інвестицій і створення сучасних конкурентоспроможних

виробництв. Слід відрізняти інноваційне середовище

соціально-економічної системи від національної інно-

ваційної системи та інноваційної інфраструктури.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є дослідження науково-методич-

ного апарату, спрямованого на забезпечення розвитку

інвестиціно-інноваційного процесу на регіональному рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам інвестування присвятили свої праці за-

рубіжні науковці: В. Беренс, Л. Гітман, М. Джонк, Дж. Кейнс,

Т. Райс, П. Хавранек, Р. Холт. В українській економічній

науці поняття "інвестиція" до 1991р. не застосовувалося й

ототожнювалося з терміном "капітальні вкладення". Почи-

наючи з 1991 р. українські вчені-економісти таки, як: П. Бе-

лєнький, Л. Борщ, М. Денисенко, М. Долішній, М. Круп-

ка, І. Лукінов, Т. Майорова, С. Мочерний, С. Онишко, А. Пе-

ресада, В. Федоренко, А. Череп та ін., здійснили теоретичні

дослідження в галузі інвестування.
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Однак питання, пов'язані із інвестиційним забезпе-

ченням інноваційного розвитку регіонів, на сьогодні

мало досліджені.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Суть регіональної інноваційної діяльності — максимі-

зація отримання соціально-економічного ефекту за раху-

нок підвищення ефективності використання регіонально-

го інтелектуального потенціалу. Формування регіональних

інноваційних систем є початковою стадією побудови по-

стіндустріального суспільства, основою економіки якого

є одержання і використання нових знань [2].

Під регіональною інноваційною системою (РІС) слід

розуміти комплекс активно взаємодіючих установ та орга-

нізацій різних форм власності, що перебувають на тери-

торії регіону і здійснюють процеси створення і поширення

нових технологій, а також організаційно-правові умови

його господарювання, визначені сукупним впливом дер-

жавної науково-технічної політики, що проводиться на

державному рівні, і стратегією соціально-економічного

розвитку регіону. Цей підхід відображає бачення органів

влади і управління, а також фахівців, які займалися роз-

робкою концептуальних документів в інноваційній сфері.

У той же час, у роботі Н.В. Лісовської міститься таке

визначення: "РІС доцільно визначати як систему органів і

організацій, що забезпечують підтримку господарських

суб'єктів, що створюють та / або розповсюджують інно-

вації в інтересах економічного розвитку території" [3].

У науковій роботі К.А. Задумкіна і І.А. Кондакова авто-

ри представляють свій підхід: "Регіональна інноваційна си-

стема — це інноваційна система конкретного регіону краї-
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ни, що враховує особливості його науко-

во-технічного, інтелектуального та еконо-

мічного потенціалу, що є складовою час-

тиною національної інноваційна система

країни". На жаль, дане визначення потре-

бує конкретизації і уточнення [5].

Інтерес представляє і таке поняття: "Ре-

гіональна інноваційна система являє собою

сприятливе для інновації інституційне сере-

довище, бо тільки в рамках РІС органічно

поєднуються всі складові частини інновації

(наука, освіта, система фінансування нау-

кових розробок і дослідно-конструкторсь-

ких робіт, система комерціалізації і захис-

ту інтелектуальної власності) FP" [7].

Слід запропонувати своє формулю-

вання: регіональна інноваційна система —

це специфічна економічна система, що об-

'єднує територіальні органи державної

влади, суб'єктів господарювання та інно-

ваційну інфраструктуру, призначена для інституціоналі-

зації інноваційного процесу в регіоні відповідно до стра-

тегії інноваційного розвитку та основних напрямів іннова-

ційної політики держави.

Таким чином, головною метою створення регіональної

інноваційної системи є забезпечення умов для сталого роз-

витку економіки регіону на основі ефективного використан-

ня його інтелектуального потенціалу, генерації, розповсюд-

ження та реалізації нових знань.

Регіональну інноваційну систему можна розглядати як

багаторівневу формацію, де кожен рівень являє собою про-

ект певної складності. Формування регіональної інновацій-

ної системи має здійснюватися на таких рівнях:

1. Формування організаційної структури зі створення

регіональної інноваційної системи. В першу чергу — це ви-

явлення зацікавлених інститутів і організацій, формування

керуючого комітету. Важливо відзначити, що відсутність

належних рішень на цьому рівні ускладнює реалізацію про-

ектів на наступних рівнях;

2. Другий рівень — це формування стратегії промисло-

вості регіону, формування кластерів, промислових груп,

галузей. Передбачає всебічний аналіз науково-технічного,

освітнього, організаційного потенціалу регіону, для виділен-

ня науково-технологічних напрямів розвитку регіону (про-

токластери).

На цьому рівні урядові структури відіграють незамінну

роль. Через них здійснюється державна політика, що впли-

ває на інноваційні процеси. Тому влада повинна дуже уваж-

но ставитися до всіх ініціатив щодо формування подібних про-

ектів. На початковому етапі бізнес та інвестори не готові вкла-

дати гроші в проекти, перспективи яких невизначені.

3. Третій рівень передбачає реалізацію інвестиційних

програм, ініційованих на попередньому рівні, щодо ство-

рення нових та модернізації існуючих елементів кластера.

Умовно ці проекти можна назвати модернізаційними.

Структура РІС представлена на рисунку 1.

Як системі, їй притаманні певні характеристики. Так,

вона служить сполучною ланкою між соціально-економіч-

ною політикою регіону, наукою, освітою, наукомісткою

промисловістю та ринком.

Регіональна інноваційна система повинна мати достат-

ню стійкість, що дозволяє їй нормально функціонувати в

умовах можливої дестабілізації економічної ситуації. Крім

того, регіональна інноваційна система повинна бути здатна

інтегруватися в інноваційні системи більш високого рівня.

Даний підхід до управління інноваційними процесами

на регіональному рівні обумовлений наступним:

— проектний підхід в регіональному управлінні дозво-

ляє забезпечити необхідну гнучкість і свободу у виборі та

зміні пріоритетів;

— основні елементи РІС — підприємства та організації,

розташовані на території регіону, юридично незалежні, і

тому пряме адміністративне управління ними неможливо;

— створення команд з розробки та реалізації того

чи іншого проекту забезпечує формування повноцін-

ного приватно-державного партнерства, діалог між

владою, бізнесом і громадянським суспільством, ви-

роблення узгоджених рішень.

Представлена логіка міркувань дозволяє нам запропо-

нувати варіант системи управління інноваційними процеса-

ми, заснованої на проектному підході (рис. 2).

Представлений проектний підхід до управління іннова-

ційними процесами в регіоні дозволяє максимально задія-

ти весь потенціал регіональної інноваційної системи. Крім

того, регіональні органи влади та управління здатні більш

активно впливати на зміст і реалізацію інноваційних проектів

на всіх стадіях їх здійснення, починаючи від ініціації і закін-

чуючи оцінкою ефективності.

На рисунку 2 представлені програми і проекти в інно-

ваційній системі регіону. Побудова представленої на рисун-

ку 3 моделі з урахуванням регіональної специфіки дасть

можливість враховувати відмінності в рівні розвитку того

чи іншого регіону, а також визначити бар'єри і проблеми

розробки інноваційної стратегії. Як видається, регіональна

інноваційна система призначена саме для розширеного

відтворення регіональних інтелектуальних ресурсів; розвит-

ку регіональної інноваційної інфраструктури; створення

сприятливих умов для інноваційної діяльності.

 Під інфраструктурою розуміють сукупність галузей, що

сприяють функціонуванню матеріального виробництва, при

цьому трактування цього поняття поступово розширювало-

ся шляхом включення до нього, крім традиційних галузей

зв'язку, транспорту та матеріально-технічного постачання

також сфери сервісних послуг і так званої інституційної сфе-

Рис. 1. Структура регіональної інноваційної системи
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ри. В даний час інфраструктура, як пра-

вило, розглядається як відносно само-

стійна галузь економіки, що складаєть-

ся в ході поглиблення суспільного под-

ілу праці.

Необхідно розглядати самостійні

поняття інноваційна інфраструктура та

інфраструктура інноваційної діяль-

ності, так як вони мають власну внутрі-

шню специфіку, їм притаманні не тільки

типові загальні риси, але і характерні

особливості.

У деяких джерелах представлена

інфраструктура інновацій, під якою ро-

зуміється сукупність взаємопов'язаних,

взаємодоповнюючих науково-підприє-

мницьких систем і відповідних їм орган-

ізаційних і керуючих підсистем, необхі-

дних і достатніх для ефективної реалі-

зації об'єктів інноваційної діяльності [6].

У більшості досліджень у найза-

гальнішому вигляді під інноваційною

інфраструктурою розуміється комп-

лекс взаємопов'язаних структур, об-

слуговуючих та забезпечуючих реалі-

зацію інноваційної діяльності.

При цьому в Україні інноваційну

інфраструктуру складають: інноваційно-

технологічні центри, технологічні інку-

батори, технопарки, учбово-ділові цен-

три та ін. У той же час, в Україні сформува-

лися і функціонують різні цільові системи,

які виконують певні інфраструктурні функції

в науково-технічній та інноваційній сфері.

Основними з них є: державна система нау-

ково-технічної інформації; система патент-

ного та ліцензійного обслуговування; систе-

ма сертифікації та стандартизації продукції,

в тому числі наукомісткої; система фінансо-

вої підтримки наукової, науково-технічної та

інноваційної діяльності [1].

Таким чином, під інноваційною інфраст-

руктурою слід розуміти сукупність підсистем,

що забезпечують доступ до різних ресурсів і

надають специфічні послуги учасникам інно-

ваційної діяльності в інтересах розвитку і

вдосконалення інноваційного процесу.

Важливо відзначити, що з початку

1990-х рр. на регіональному рівні досить

інтенсивно йде процес створення органі-

зацій, покликаних забезпечити в ринково-

му середовищі умови для здійснення нау-

ково-технічної та інноваційної діяльності.

Найбільшого поширення тут набули такі

організаційні елементи інфраструктури, як

науково-технологічні парки (технопарки) і

інкубатори наукомісткого бізнесу (бізнес-

інкубатори), а також інноваційно-техно-

логічні центри. Все це дозволяє зробити

висновок про те, що сучасний інфраструк-

турний комплекс науково-технічної та інно-

ваційної діяльності регіону повинен скла-
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датися з 8 взаємопов'язаних і

взаємодоповнюючих один од-

ного підсистем, що мають при

багаторівневій побудові набір

конкретних організаційних еле-

ментів, що діють безпосеред-

ньо на місцях [4]. До них відно-

сяться:

1) підсистема інформацій-

ного забезпечення науково-тех-

нічної та інноваційної діяль-

ності;

2) підсистема експертизи

науково-технічних та інновацій-

них програм, проектів, пропо-

зицій;

3) підсистема фінансово-

економічного забезпечення на-

уково-технічної та інноваційної

діяльності;

4) підсистема виробничо-технологічної підтримки;

5) підсистема сертифікації наукоємної продукції;

6) підсистема просування на ринок науково-технічних

розробок та наукомісткої продукції;

7) підсистема підготовки та перепідготовки кадрів для

науково-технічної та інноваційної діяльності;

8) підсистема координації та регулювання розвитку на-

уково-технічної та інноваційної діяльності.

ВИСНОВОК
Таким чином, регіональну інноваційну інфраструктуру

слід представляти у вигляді мережі взаємопов'язаних орган-

ізацій, що забезпечують сприятливі умови для інноваційно-

го процесу в регіоні, а також створюють передумови ефек-

тивної інноваційної діяльності. Ядром цієї мережі є НДІ та

університети, в яких на основі фундаментальних і приклад-

них досліджень народжується затребувана на ринку інно-

ваційна продукція — нові матеріали, технології, програмне

забезпечення, процеси управління. Інші організації цієї ме-

режі забезпечують просування нової продукції на ринок і

надають виробничо-технологічні, фінансові, інформаційні,

кадрові, консалтингові послуги. Склад регіональної інно-

ваційної інфраструктури, що забезпечує підвищення кон-

курентоспроможності регіону, може бути представлений на-

ступним чином (рис. 4).
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ВСТУП
 Основна причина нинішньої кризи — це українська

модель сировинної економіки, яка побудована на екс-

порті сировини і тим самим тотально залежить як від

цін на сировину, так і від присутності іноземних спеку-

лятивних капіталів. Криза породжена системними при-

чинами, які закладені в національній економіці. Це, на-

самперед, фундаментальні недоліки структури українсь-

кої економіки та її нерозвинена фінансова система, а

також відсутність стратегічної державної концепції

структурних перетворень економіки і ефективних ме-

ханізмів інвестування бюджетних коштів для досягнен-

ня економічного зростання.
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ECONOMIC DEVELOPMENT, ECONOMIC GROWTH AND THE FACTORS THAT HINDER
UKRAINE'S ECONOMIC GROWTH

у статті викладено підходи до трактування понять "економічне зростання" і "економічний роз�
виток"; розкрито поняття економічного розвитку та з'ясовано, що в основі економічного роз�
витку лежить економічне зростання. Представлені відмінні ознаки понять "економічне зрос�
тання" і "економічний розвиток". Визначено основні фактори, стримуючі економічне зростан�
ня України.

In the paper the approaches to the interpretation of the concepts of "growth" and "economic
development"; The concept of economic development and found that the basis of economic
development is economic growth. Presented hallmarks of the concepts of "growth" and "economic
development". The main factors constraining economic growth in Ukraine.

Ключові слова: сировина, потенціал, економічне зростання, економічний розвиток, ознака, термін,

стійкість, сталий, світова економіка, технологічний рівень, промисловість.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка теоретичних, методологі-

чних та прикладних засад формування стратегії рест-

руктуризації та реорганізації регіональних промислових

комплексів та механізмів її реалізації шляхом створен-

ня регіональних зон інноваційного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичним і прикладним аспектам реструктури-

зації та реорганізації регіональних промислових комп-

лексів присвячені розробки, представлені у наукових

працях таких науковців, як В.М. Заболотного, А.М. Вла-

сової, Б.А. Жаліло, С.М. Козаченка та інших. Ґрунтов-
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ний доробок щодо сформування та використання нової

системи функціонування промисловості в умовах неста-

більного середовища та економічного розвитку регіо-

нального промислового комплексу в контексті забез-

печення ефективності функціонування національної еко-

номіки здійснено вітчизняними науковцями: О.М. Али-

мовим, Б.М. Данилишиним, В.В. Микитенко, О.І. Тимчен-

ко, В. Ю. Худолей, А. І. Чухно, Л. Г. Чернюк, О. С. Шнип-

ко та іншими.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Характер процесів, що відбуваються, поки не

свідчить про формування в Україні соціально-економі-

чної системи, здатної здійснити перехід до сталого еко-

номічного зростання та забезпечити збалансоване ви-

рішення проблем соціально-економічного розвитку,

збереження природно-ресурсного потенціалу, задово-

лення потреб нинішнього і майбутніх поколінь людей.

Необхідна докорінна зміна самої суті державної пол-

ітики, створення нових принципів її формування, методів

реалізації, функцій організаційних структур, обслугову-

ючих цей процес. В Україні стратегічним пріоритетом

має стати перехід до нової якості економічного зрос-

тання, який передбачає структурну збалансованість і

стійкий, стабільний розвиток національної економіки.

Економічна наука виділяє два напрями у визначенні

взаємозв'язку між поняттями "економічне зростання" і

"економічний розвиток".

Важливо враховувати взаємну обумовленість еко-

номічного розвитку та економічного зростання. В ево-

люційний період економічного розвитку зростання су-

спільного виробництва може стати значною прогресив-

ної силою, що приводить економіку до порога самоор-

ганізації — точки біфуркації, за якою піде стрибкопо-

дібне якісне перетворення її структури. Якісний стри-

бок в економічному розвитку може посилити темпи еко-

номічного зростання і прискорити науково-технічний

прогрес.

Так чи інакше, але економічний розвиток неправо-

мірно ототожнювати з економічним зростанням, оскіль-

ки економічний розвиток — це зміна економіки взагалі,

перехід від одного її якісного стану до іншого, в той час

як економічне зростання — всього лише прояв еконо-

мічного розвитку. Одне з найбільш важливих рис еко-

номічного розвитку — підвищення добробуту всіх груп

населення, що характеризується збільшеною матеріаль-

ною забезпеченістю. Очевидно, що економічне зростан-

ня не обов'язково означає рівновелике поліпшення ма-

теріальної забезпеченості всіх верств населення. Тому

поняття економічного зростання та економічного роз-

витку сумісні один з одним, але не тотожні [2].

Економічне зростання — це просте збільшення

реального ВВП країни, яке відображає значно вужче

коло зв'язків і відносин, ніж економічний розвиток. Еко-

номічне зростання є органічною складовою частиною

економічного розвитку. Можна сказати, що економіч-

не зростання — це кількісний економічний розвиток, а

економічний розвиток — якісне економічне зростання.

Оскільки економічне зростання стає метою державної

політики, економісти вже не сприймають розвиток без

економічного зростання. Тим часом, у справжньому

своєму сенсі розвиток — є зміна системи взагалі, пе-

рехід від одного якісного стану до іншого. Тобто еко-

номічний розвиток є не просто розширенням виробниц-

тва, а його ускладненням, диференціацією.

Таким чином, в основі економічного розвитку ле-

жить економічне зростання, утворюючи як би його

фундамент. Через те, що економічне зростання є пе-

Відмінні ознаки Економічний розвиток Економічне зростання 
1. Основоположні 
поняття 

Мета, завдання, мотивація, ціннісні 
орієнтації, інститути, які 
визначають напрями розвитку 

Умови та фактори 
визначальні, 
стимулюючі і 
обмежуючі 

2. Місце і роль 
людини і людських 
ресурсів 

Двояка роль людини: як фактор 
виробництва і як критерій розвитку

Праця людини як 
критерій збільшення 
ВВП на душу населення 

3. Інституційне 
середовище 

Супроводжується значними 
інституціональними змінами 

Абстрагується від 
інституційних змін, 
опора на раціональне 
економічну поведінку 

4. Вплив на 
природне 
середовище 

Значно впливає на природне 
середовище 

Значно впливає на 
природне середовище 

Таблиця 2. Відмінні ознаки понять
"економічне зростання" і "економічний розвиток"

Таблиця 1. Підходи до трактування понять
"економічне зростання" і "економічний розвиток"

Перший підхід 
(тотожність економічних понять) 

Другий підхід 
(самостійність економічних понять) 

Економічне 
зростання 

Економічний розвиток Економічне 
зростання 

Економічний розвиток 

Кількісні зміни 
Зростання рівня 
ВНП / ВВП 

Зміна якісних показників.
Процес підвищення 
рівня життя населення в 
результаті зростання 
доходів на душу 
населення 

Економічне 
зростання - 
складова 
частина 
економічного 
розвитку 

Включає кількісні 
показники (економічне 
зростання) і якісні 
показники (рівень життя 
і якість життя) 
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реважно кількісною характеристикою, а економічний

розвиток — переважно якісною, то можна стверджу-

вати, що тут діє діалектичний закон переходу кількості

в якість. Сьогодні стрімке нарощування економічного

зростання не може служити запорукою підвищення

добробуту людей, а економічне зростання — не са-

моціль, а лише засіб розвитку. В цілому можна запро-

понувати наступне розуміння відмінностей між катего-

ріями "економічне зростання" і "економічний розви-

ток" (табл. 2).

Економічне зростання в Україні носить вкрай не-

стійкий характер. Тому дуже важливо визначити критерії

сталого економічного зростання для визначення на-

прямків його здійснення. Саме поняття "стійкості" ви-

ступає як фактор зростання національної економіки.

Стійке економічне зростання в умовах еволюційного

розвитку передбачає масове впровадження енерго- і

ресурсозберігаючих технологій, зміна структури еконо-

міки, співвідношення особистого і продуктивного спо-

живання з метою збереження сприятливого навколиш-

нього середовища та природно-ресурсного потенціалу,

забезпечення життєдіяльності існуючого і майбутніх по-

колінь. Поняття "стале економічне зростання" повинно

розглядатися з точки зору взаємозв'язку трьох аспектів:

економічного, соціального та екологічного. Синонімом

стійкого економічного зростання є перехід до його нової

якості.

Про якість економічного зростання свідчить те, які

види економічної діяльності дають найбільший внесок

у ВВП. Зростання українського національного продук-

ту в останні роки забезпечить не продукція наукомістких

галузей або обробної промисловості, а збільшення ре-

сурсного експорту. Підйом економіки, хоча й супровод-

жувався нарощуванням золотовалютних резервів і бюд-

жетного профіциту, але не привів до поліпшення якості

економічного зростання [4].

Розмежування понять "економічне зростання" і

"економічний розвиток" важливе для того, щоб визна-

читися з поняттями "стале економічне зростання" і "ста-

лий економічний розвиток".

Взагалі термін "сталий розвиток" викликає супереч-

ки.

Поняття "розвиток" несе з собою енергію, говорить

про зміни, тоді як поняття "сталий" несе в собі сенс не-

змінності, схоронності.

Переклад українською мовою не передає адекват-

ним чином зміст вихідного англійського терміна

(sustainable development), що означає "розвиток, який

може підтримуватися невизначено довго". В українській

мові немає для нього точного семантичного еквівален-

та, його можна перекласти як "самопідтримуючийся",

"безперервний", "допустимий", "збалансований" розви-

ток.

Крім того, є два напрямки в тлумаченні терміну

"стійкість", розрізняються і думки з питань шляхів до-

сягнення сталого розвитку:

1. Стійкість інтерпретується в контексті необхідності

забезпечення відтворюваності обмежених ресурсів, і

основний акцент робиться на екологічну складову

стійкості.

2. Стійкість трактується в соціально-економічному

аспекті.

Різниця між стійким зростанням економіки та її

стійким розвитком полягає в тому, що при стійкому роз-

витку економіки допускаються нульові і мінусові зна-

чення зростання економіки, амплітуда ростових коли-

вань тут значно більше, ніж при стійкому зростанні. Оче-

видно, що стійке зростання економіки, що лежить в ос-

нові сталого розвитку, може здійснюватися лише диск-

ретно. Тому через певний проміжок часу стійке зрос-

тання економіки трансформується в її сталий розвиток,

тобто розвиток, що супроводжується періодично пев-

ними перервами в плюсовому зростанні економіки. Але

вектор руху економіки за досить тривалий період часу,

незважаючи на негативні і нульові значення, матиме в

цілому позитивну спрямованість.

В даний час Україна відіграє у світовій економіці

роль експортера сировини та імпортера споживчих, інве-

стиційних товарів і послуг. Ця модель економічного роз-

витку ("сировинна") не може забезпечити стійких темпів

економічного зростання, оскільки має ряд негативних

наслідків для національної економіки: економічна не-

стабільність, виснаження природних ресурсів, повільний

НТП. Сильна сировинна залежність української еконо-

міки обумовлює низьку якість зростання і породжує

обмеження на шляху до сталого розвитку. Це і слабка

інвестиційна активність, і відсутність реального прогресу

в становленні інноваційних секторів, примітивізація про-

мисловості та її низька конкурентоспроможність, демог-

рафічна криза і гострі проблеми в розвитку соціальної

сфери [3].

В даний час роль інвестицій різко зростає. Це по-

в'язано з глибокими структурними та відтворювальни-

ми диспропорціями, що залишилися від планового гос-

подарства: підвищеною енергоємністю виробництва,

неефективним розміщенням підприємств, незадовіль-

ним використанням земельних ресурсів, високою част-

кою неконкурентоспроможної продукції, гіпертрофова-

ним розвитком галузей важкої промисловості. Для еко-

номічного зростання в Україні вирішальне значення має

не сумарний обсяг направляючихся в економіку інвес-

тиційних ресурсів, а їх якість, структура і ефективність

розміщення.

Характерні риси української інвестиційної моделі:

1. Перевищення заощаджень населення і компаній

над інвестиціями. Норма заощаджень протягом практич-

но всіх 25 років реформ (за винятком кризового 1998)

майже в два рази перевищувала норму накопичення.

Отже, проблема не в тому, щоб знайти ресурси, а в тому,

як направити їх у капіталовкладення.

2. Некапіталомісткий етап розвитку після кризи 1998

р. Зростання інвестицій здійснювалося в цілому при

стабільній нормі накопичення 15—17%. В оборот за-

лучалися незавантажені виробничі потужності.

3. Переважання інвестиційної активності в експор-

тоорієнтованих галузях. У 2005—2007 рр. 80% приро-

сту інвестицій забезпечувалося експортно-орієнтовани-

ми галузями. Частка сировинних товарів в українсько-

му експорті становить близько 70%.

4. Зниження технологічного рівня промисловості.

Рівень зносу основних фондів — критичний (у середині

2000-х років він перевищував 47%, в даний час досяг

70%). Знизилася і інноваційна діяльність підприємств

(витрати компаній на НДДКР не перевищують 8% за-
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гальних витрат на технологічні інновації, а рівень інно-

ваційності продукції становить менше 10%).

5. Задоволення споживчого попиту за рахунок

імпортної продукції. Через низьку конкурентоспро-

можність вітчизняного виробника, починаючи з 2000 —

2003 рр., темпи приросту імпорту становлять понад 15%

на рік і більше.

6. Перехід від державно-орієнтованого до ринко-

во-орієнтованого механізму розвитку. Частка держав-

ного сектору в інвестиціях скоротилася з 90% в 1990 р.

до 17,5% до 2006 р., хоча, в середньому, в світі при-

сутність держави в економіці становить близько 30%.

Інвестиційний процес здійснюється, в основному, за

рахунок власних коштів підприємств. Роль банківських

кредитів становить близько 8%. У той же час, підприє-

мницький сектор не готовий взяти на себе тягар основ-

ного інвестора (замість держави) через особливості

приватизації, незавершеність процесу формування кор-

поративного сектора, відсутності альтернативних дже-

рел інвестицій.

Основний вектор дій, пов'язаних з підтриманням

економічного зростання, — подолання структурних

дисбалансів за рахунок підвищення конкурентоспро-

можності внутрішньо-орієнтованого сектору, модерні-

зації інфраструктурного та соціального секторів. Для

подолання зазначених негативних тенденцій потрібне

різке нарощування інвестиційної та інноваційної актив-

ності як в короткостроковій, так і середньостроковій

перспективі [1].

З інвестиційними обмеженнями нерозривно пов'я-

зана і демографічна перешкода подальшого економіч-

ного зростання в Україні, що випливає з нинішньої тен-

денції скорочення чисельності її населення (в тому числі

працездатного). Демографічна криза в Україні має два

виміри. З одного боку, скорочення всього населення, з

іншого — досить швидкий відтік людей з найважливі-

ших економічних регіонів і брак кваліфікованих робіт-

ничих кадрів. Фактори, що стримують економічне зро-

стання України, можна класифікувати за часом прояву

їх негативних наслідків для національної економіки

(табл. 3).

ВИСНОВОК
У рамках сформованого типу соціально-економіч-

ного устрою української економіки, чітко орієнтова-

ної на експорт палива і сировини, принципово немож-

ливо домогтися стійкого економічного зростання. На-

явність в Україні багатих природних ресурсів і сприят-

лива зовнішньоекономічна кон'юнктура прирікають на-

ціональну економіку на "ресурсне прокляття", яке ви-

ражається в існуванні у держави можливості отриман-

ня "легких грошей" за допомогою сировинного експор-

ту, що загострює симптоми розвитку "голландської

хвороби".
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Фактори, що стримують 
економічне зростання Період прояву в економіці Наслідки 

Сировинна модель 
економіки 

Середньостроковий період • Економічна нестабільність і соціально-політичні 
кризи 
• Виснаження запасів природних ресурсів 
• Низькі темпи науково-технічного прогресу 
• «Ресурсне прокляття» національної економіки і 
схильність «голландської хвороби» 

Низька інвестиційна та 
інноваційна активність 

Короткостроково-
середньостроковий період 

• Примітивізація виробничої бази
• Відставання НТП від технологічно розвинених 
країн 
• Низька конкурентоспроможність вітчизняних 
виробників 
• Посилення імпортозаміщення 

 Демографічна криза Короткостроково-
середньостроковий період 

• Старіння населення і скорочення чисельності 
• Брак кваліфікованих трудових ресурсів 

Таблиця 3. Фактори, що стримують економічне зростання України
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FORMATION OF EFFECTIVE INVESTMENT POLICY OF INTEGRATED DEVELOPMENT
OF REGIONS

Встановлено, що проведення ефективної комплексної регіональної інвестиційної політики,
спрямованої на підвищення рівня і якості життя населення в регіонах, вимагає залучення до її
реалізації муніципальних утворень, наукового співтовариства, громадськості. Для цього необ�
хідно щоб механізми стимулювання ефективних інвестиційних процесів були впроваджені на
рівні регіонального управління, але націлені на міжрегіональні взаємодії з державними орга�
нами управління. Вони повинні своєчасно реагувати на зміни пріоритетів місцевого розвитку,
базуватися на гнучкому індикативному плануванні за наявності стратегічного бачення розвитку
усього регіону, пов'язаного з економічними перспективами розвитку держави в цілому. Крім
того, створення цільових інвестиційних фондів розвитку сприятиме зміцненню державного і
регіонального управління. Вимога публічної звітності органів влади про поетапні результати
реалізації цільових інвестиційних програм, про строго цільове витрачання виділених ресурсів
з інвестиційних фондів, забезпечить прозорість інвестиційних процесів.

Визначено, що бюджетні ресурси повинні виділятися на пріоритетні інвестиційні програми,
такі, що відповідають загальним принципам відповідного фінансового управління і цілям еко�
лого�соціально�економічного розвитку регіонів. У тому числі, це програми, пов'язані з ре�
структуризацією промисловості, сільського господарства, сфери соціального обслуговуван�
ня; розвитком системи замовлення на соціальне обслуговування; розвитком інфраструктури;
сприянням формуванню здорового способу життя, підвищенню якості медичних послуг; роз�
витку різноманітних форм охорони довкілля і підвищенням якості екології в регіонах.

Визначено, що вирішальну роль у забезпеченні комплексного, збалансованого розвитку ре�
гіону відіграє стратегічне бачення перспектив економічного зростання, визначення внутрішніх
проблем, перешкод, що гальмують цей процес та адекватна оцінка потенціалу наявних на місце�
вому рівні ресурсів розвитку.

It is determined that implementation of effective integrated regional investment policy aimed at
increasing the level and quality of life of people in the regions requires the involvement of the
municipalities, the scientific community and the public to its implementation. This requires that
mechanisms of stimulation of effective investment processes are implemented at the level of regional
governance but are aimed at inter�regional interaction with state bodies of governance. They need
to react in a timely manner to the changing priorities of local development, to be based on the flexible
indicative planning when there is a strategic vision of the development of the region, which is linked
to the economic development prospects of the state as a whole. Besides, the creation of targeted
investment funds will contribute to strengthening the state and regional governance. The requirement
of public reporting of the authorities about staged results of the implementation of targeted
investment programs, about strictly targeted spending of allocated resources from investment funds,
will ensure the transparency of investment processes.
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ВСТУП
Імперативність комплексного розвитку регіону ви-

магає нових організаційно-методичних підходів до фор-

мування інвестиційного процесу, управління інвести-

ційною діяльністю, побудови інвестиційної політики в

регіоні. Територіальні утворення стають основною лан-

кою управління економічним розвитком, а центром

будь-якої системи цілей їх розвитку є поліпшення якості

життя населення. У розгорнутому вигляді така система

цілей являє собою ядро — розвиток регіону як багато-

функціональної системи, інтегрованої у вітчизняну і

світову економіку, що створює сприятливе середовище

для життя й економічної активності, а також підцілі —

підвищення доходів і рівня зайнятості, покращення за-

гальних умов життя як результат зростання ефектив-

ності віддачі ресурсів і бюджетних коштів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити внутрішні проблеми, перешкоди, що галь-

мують процес формування ефективної інвестиційної

політики комплексного розвитку регіонів. Визначити

необхідність проведення ефективної комплексної ре-

гіональної інвестиційної політики, спрямованої на підви-

щення рівня і якості життя населення в регіонах.

РЕЗУЛЬТАТИ
Серед наявних інструментів реалізації регіональної

інвестиційної політики нині основними інструментами

впливу регіональної влади на інвестиційний розвиток

регіону є обласні цільові програми та обласний бюджет.

При цьому обласні цільові програми можуть бути двох

видів: спрямовані на вирішення завдання стимулюван-

ня соціально-економічного розвитку (наприклад, забез-

печення прискореного економічного росту у важливих

регіонах країни) і спрямовані на вирішення завдання

забезпечення відтворення ресурсів розвитку (у тому

числі на вирішення проблем кризових територій). У

відношенні змісту двох видів програм необхідно визна-

ти відсутність вироблених вимог ефективності відпові-

дно до типології регіонів і специфіки розв'язуваних зав-

дань. До цього ж у концептуальній частині домінує

підтримка конкретних регіонів, а не вирішення систем-

них проблем.

It is defined in the article that the budgetary resources should be allocated to priority investment
programs, which comply with the general principles of responsible financial management and the
objectives of ecological and socio�economic development of the regions. In particular, these are the
programs related to the restructuring of industry, agriculture, social services sphere; the
development of the system of orders for social services; the development of infrastructure; the
promotion of a healthy lifestyle, the improvement of the quality of medical services; the development
of various forms of environmental protection and the improvement of the quality of ecology in the
regions.

It is stated that the strategic vision of prospects of economic growth, the determination of internal
problems, obstacles hindering this process and the adequate assessment of the potential of locally
available resources of development play a decisive role in providing a comprehensive, balanced
regional development.

Ключові слова: комплексний, збалансований розвиток регіону, економічне зростання, ресурсний потенціал.

Key words: аn integrated, balanced regional development, economic growth, resource potential.

Значною проблемою програмування інвестиційно-

го процесу регіонів є відсутність послідовності у плану-

ванні комплексного розвитку та його реалізації; неуз-

годженості стратегічного, тактичного і операційного

управління.

Обласна цільова програма інвестиційного розвитку

регіону повинна бути побудована за такими принципами:

принцип взаємозв'язку та наступності програм (програми

та проекти на кожному етапі реалізації повинні бути взає-

мозалежні за завданнями); принцип нарощування зусиль

(необхідно забезпечити відтворення ресурсів у процесі

реалізації стратегії, тобто можливість використати на на-

ступних етапах ресурси, що були створені на попередніх

етапах); принцип економії ресурсів (при розробці програ-

ми важливо, щоб ефект від її реалізації був ширше, ніж

безпосереднє вирішення програмних завдань. Мова йде

про створення загальних сприятливих соціальних, техно-

логічних, інституціональних та організаційних умов, що

підвищують загальну ефективність економіки, соціальної

сфери); принцип "середовищного впливу" (програми по-

винні бути спрямовані на формування умов для вирішен-

ня певного роду проблем, наприклад, міграції за рахунок

створення найбі льш сприятливих умов життєдіяльності та

формування нових робочих місць); принцип інституціо-

нального розвитку (ефективність програм визначається

змінами в організаційній та інституціональній сферах).

Основою реалізації цільових програм розвитку ре-

гіонів мають стати Стратегії економічного і соціального

розвитку областей. При цьому головною метою регіо-

нальних стратегій має стати поліпшення якості життя на-

селення за рахунок ефективних структурних змін еко-

номіки та підвищення конкурентоспроможності регіо-

нальної економічної системи на основі випереджаючо-

го збільшення обсягів та удосконалення структури інве-

стицій, активізації інноваційної діяльності, переходу

економіки на інноваційну модель розвитку та форму-

вання сучасних високотехнологічних виробництв.

Дискусія про необхідність і доцільність державно-

го стимулювання інвестиційної політики регіонального

розвитку ведеться упродовж ряду останніх років і не має

конкретних результатів за винятком перерозподільчих

заходів у бюджетно-фінансовій сфері [1—5]. Деякі еко-

номісти вважають необхідним затвердити єдину "гене-
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ральну схему" розвитку, керовану із загальнодержав-

ного центру, в сполученні з протекціоністською зовні-

шньоекономічною політикою, яка дозволила б нарос-

тити в регіонах темпи розвитку виробництва імпортоза-

міщуючої продукції. Інші ж вважають, що державна інве-

стиційна політика регіонального розвитку може бути

ефективною, тільки якщо вона має не директивний ха-

рактер, а стимулюючий [2]. Це означає, що акцент по-

трібно робити на розвитку інституціонального середо-

вища, на підвищенні якості державного і місцевого уп-

равління. Ми дотримуємося наступної думки, що стиму-

люючі заходи сприятимуть переходу до стійкого соці-

ально-економічного розвитку регіонів на благо усіх

верств населення, при цьому директивні заходи потрібні

для усунення гострих проблем життєзабезпечення.

Відповідно необхідно гармонійне поєднання цих двох

ліній в державній інвестиційній політиці. Питання напря-

му і використання інвестиційних ресурсів має вирішува-

тися на основі прийнятої концепції розвитку регіону, в

якій встановлюються пріоритети розвитку. Найдоціль-

ніше здійснювати розподіл інвестиційних ресурсів на

основі конкурсного відбору проектів. Безумовно, в пер-

шу чергу повинні фінансуватися проекти, що містять у

собі потенційно високі позитивні результати для регіо-

ну окремо і національної економіки в цілому.

Що стосується механізмів стимулювання інвестиційної

активності в регіонах, то, нині в регіонах використовуєть-

ся трохи більше десятка форм бюджетної підтримки інве-

стиційної діяльності [3]. Найбільш частою є практика час-

ткового погашення із засобів регіонального бюджету

відсотків по комерційних кредитах, наданих для реалізації

інвестиційних проектів. Цим інструментом користується

влада більшості регіонів. Крім того, популярними захода-

ми є надання гарантій інвесторам і здійснення захисту інве-

стицій, а також надання податкових пільг.

Механізми стимулювання інвестиційної активності

в регіонах з боку загальнодержавних і місцевих органів

управління повинні відрізнятися залежно від того, в яку

групу по рейтингу інвестиційної привабливості входить

регіон. У регіонах з високою і найвищою інвестиційною

привабливістю необхідно активізувати внутрішні дже-

рела фінансування інвестицій (власні кошти підпри-

ємств, ресурси регіональних і муніципальних бюджетів).

Крім того, тут необхідно створювати об'єктивні умови

для залучення позикового (банківського, фондового,

страхового і акціонерного) капіталу з перспективами

його ефективного використання. Для реалізації цих

можливостей потрібне якнайшвидше і всеохоплююче

законодавче забезпечення функціонування фінансово-

го ринку, переливання фінансових ресурсів в інвести-

ційну сферу економіки.

У регіонах з середньою інвестиційною привабливі-

стю і перехідних від середньої до високої, окрім стиму-

лювання внутрішніх інвестиційних ресурсів, ширше не-

обхідно використовувати такі фінансові інструменти

залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів, як серти-

фікати і облігації муніципальних позик. Можливе ство-

рення регіональних комерційних інвестиційних банків і

їх залучення до місцевих проектів. Необхідно активно

використати заставні і гарантійні інструменти. Зокрема

доцільне широке застосування запоруки частини май-

на суб'єктів для страхування інвестиційних некомерцій-

них ризиків. Крім того, тут повинна проводитися актив-

на державна політика по податковому стимулюванню,

особливо з боку регіональних органів управління, мож-

ливості яких у цьому відношенні недооцінюються і ви-

користовуються доки недостатньо.

У регіонах з низькою інвестиційною привабливістю

необхідна державна підтримка у формі субсидій, пільго-

вих інвестиційних кредитів, пом'якшення податкового

режиму. Економічна ситуація в таких регіонах, визначе-

них як депресивні, вказує на те, що велика частина про-

ектів характеризуватиметься станом поточної збитко-

вості. У цих умовах органам державної і регіональної

влади необхідно управляти за допомогою стабілізуючих

заходів, що сприяють вирішенню ряду завдань з підви-

щення ефективності інвестиційного процесу. При цьому

необхідно використати різні інструменти регулювання,

розподілу і контролю потоків доходів і витрат між галу-

зями і різними типами господарюючих суб'єктів регіону.

У той же час, повинні застосовуватися заходи, спрямо-

вані на підвищення соціально-економічної ініціативи гос-

подарюючих суб'єктів і їх інвестиційну активність, у тому

числі по розміщенню інвестиційних ресурсів в проривних

галузях економіки регіону. Це підвищить обсяги вироб-

ництва, збуту продукції, конкурентоспроможність місце-

вих товаровиробників і галузей соціальної сфери, а відпо-

відно і інвестиційну привабливість території.

Для всіх регіонів з різними рівнями соціально-еко-

номічного розвитку можна визнати, що у будь-якому

випадку активність інвестиційних процесів стимулюєть-

ся через збільшення інвестиційних ресурсів, що реалі-

зуються, і ефективність їх використання.

В Україні основне навантаження вирішення соціаль-

но-економічних проблем покладене на регіональну вла-

ду, яка здійснює заходи по їх усуненню, у тому числі по

розробці і реалізації регіональної інвестиційної політи-

ки. Державна ж підтримка інвестиційних процесів в ре-

гіонах пов'язана з визначенням ключових напрямів со-

ціально-економічного розвитку і поліпшенням інсти-

туціонального середовища. Таке розмежування ролей

вимагає перегляду перерозподільчих механізмів фінан-

сування інвестиційних процесів в регіонах і створення

механізмів реального стимулювання перетворень,

здійснюваних на регіональному рівні в інвестиційній

сфері (економічна реструктуризація, впровадження

інновацій, встановлення спеціальних податкових ре-

жимів, вдосконалення державного управління і місце-

вого самоврядування).

На даний момент державна політика в цій області

проводиться недостатньо інтенсивно. Так, механізми кон-

центрації у бюджеті ресурсів для подальшого їх пере-

розподілу є базовими, а механізми державного стиму-

лювання інвестиційної активності відіграють не значну

роль для соціально-економічного розвитку регіонів.

Інвестиційна активність безпосередньо пов'язана з

рівнем інвестиційної привабливості регіону. В якій мірі

є привабливою територія регіону для інвесторів, і в якій

частині власні фінансові ресурси регіону трансформу-

ються в інвестиції, залежить від інвестиційної політики,

що проводиться в регіоні.

Якісне державне стратегічне планування і управлін-

ня інноваційно-інвестиційною діяльністю в регіонах по-

винно бути засновано на виборі і обгрунтуванні про-
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порцій ефективного розміщення інвестиційних ресурсів

і конкретизації поставлених цілей. Для цього потрібні

науково-обгрунтовані методичні рекомендації по відбо-

ру і оцінці інвестиційних програм як на мікрорівні, так і

на регіональному в цілях стимулювання інвестиційної

активності.

Однією з головних проблем, пов'язаних із стимулю-

ванням інвестицій у високотехнологічні і наукомісткі

виробництва пріоритетних галузей економіки, є забез-

печення їх спрямованості на структурну перебудову,

тобто на виробництво конкурентоздатних на світовому

рівні продуктів і очікувану платоспроможну потребу

населення, що зростає з поступальною тенденцією, а

відповідно і на підвищення рівня життя. Створення не-

обхідної організаційної бази по розробці і реалізації

структурно-інвестиційної політики полягає в зосеред-

женні завдань прогнозування і планування в органі

управління з достатніми повноваженнями для прийнят-

тя і реалізації ключових рішень.

Для раціонального розподілу інвестиційних потоків

і для програвання різних варіантів стратегії розвитку

регіонів можна скористатися світовим досвідом побу-

дови сценаріїв соціально-економічного розвитку на се-

редньо- і довгострокову перспективу. Сценарії як інстру-

мент аналізу використовуються для вирішення проблем

прогнозування економічного розвитку. Це дозволяє

проаналізувати вплив проектів, що приймаються до

реалізації, на еколого-соціально-економічні показники

розвитку регіону і зважити усі позитивні і негативні мо-

менти в тих або інших сценаріях регіональної політики.

Вказані дії відносяться до стратегічного плануван-

ня, а оскільки йдеться про інвестиційні ресурси регіонів

в масштабах усієї держави, то має бути замкнутий цикл

управління ними, що передбачає координацію, облік,

контроль і регулювання діяльності виконавців.

Облікова функція має на увазі два аспекти здійснен-

ня: по-перше, облік фактично витрачених засобів по

реальних інвестиційних проектах; по-друге, облік еко-

лого-соціально-економічних показників для оцінки роз-

витку інфраструктури регіону і для здійснення прогнозів

подальшого його розвитку. Основною проблемою в

організації обліку витрачених інвестиційних ресурсів є

механізм контролю за їх цільовим використанням. Тому

в програмно-цільовому управлінні потрібний відробіток

усієї технології моніторингу за ефективним використан-

ням інвестиційних ресурсів. Це дозволить чітко сфор-

мулювати перелік вирішуваних в конкретному інвести-

ційному процесі завдань, визначити вхідну і вихідну

інформацію, тобто переліки об'єктів інвестування, по-

казники результатів інвестування, терміни підготовки

звітності з інвестиційної діяльності, функції персоналу

адміністрації і відповідальність за виконання прийнятих

проектів. Основним принципом для здійснення великих

проектів повинна стати гласність по наданню і викорис-

танню інвестиційних ресурсів.

У свою чергу моніторинг еколого-соціально-еконо-

мічних показників інвестиційної діяльності потрібний і

для інформаційного забезпечення індикативно-моти-

ваційного управління інвестиційними процесами. Яке в

основному пов'язане з суб'єктами недержавної форми

власності і здійснюється побічно через ринкові важелі

впливу: регіональні замовлення, податкову систему,

амортизаційну і кредитну політику; формування банку

інвестиційних проектів на базі спеціалізованих техно-

парків і центрів по підготовці бізнес-планів.

В Україні нині немає достатнього опрацювання

цільових імперативів економічних реформ в регіонах,

іноді кінцева мета підміняється засобами їх досягнен-

ня, а це неприпустимо, оскільки порушує усю систему

управління, у тому числі, інвестиційними процесами. Са-

ме науковообгрунтовані пріоритетні цілі еколого-соці-

ально-економічного розвитку суспільства повинні виз-

начати сукупність методів управління інвестиційними

процесами в національній економіці.

Для підвищення ефективності управління інвести-

ційними процесами потрібно переорієнтацію системи

державного регулювання у бік розширення його мож-

ливостей. Особливе значення при цьому набуває роз-

робка довгострокової економічної стратегії, що реалі-

зується у вигляді структурної, інвестиційної, інновацій-

ною політики через систему прогнозування. Прогнози

на рівні державного управління потрібні для обгрунту-

вання інвестиційної політики, стратегії і пріоритетів со-

ціально-економічного розвитку на довгостроковий і се-

редньостроковий періоди. Необхідно відмітити особли-

вий взаємозв'язок між структурною, інвестиційною і

інноваційною політикою. По суті, перша в значній мірі

визначається двома останніми, оскільки зміна тих або

інших структурних зв'язків, економічних пропорцій

здійснюється, передусім, через кількісні і якісні зміни

основних компонентів кожного структурного елементу.

А це здійснити без інвестицій і інновацій в сучасних

умовах світового глобального технологічного перево-

роту неможливо.

Розвиток регіонів значною мірою залежить від його

інвестиційного потенціалу і ефективної інвестиційної

політики, яка б включала систему заходів впливу на роз-

поділ інвестиційних ресурсів регіону з метою макси-

мально можливого досягнення заздалегідь встановле-

них пріоритетів. Інвестиційні ресурси мають високий

динамізм як в тимчасовому аспекті, так і за економіч-

ним змістом. Це пов'язано з циклічним розвитком еко-

номіки, з її підйомами і спадами, зі зміною рівнів до-

ходності різних сфер діяльності. У якій частині фінан-

сові ресурси регіону трансформуються в інвестиційні і

наскільки привабливою є територія регіону для інвес-

торів, залежить від ефективності інвестиційної політи-

ки, що проводиться в регіоні.

З огляду на необхідність забезпечення комплекс-

ності регіонального розвитку складовими напрямами

регіональної інвестиційної політики мають бути:

— визначення основних напрямів розвитку інвести-

ційної діяльності з урахуванням соціально-економічно-

го положення регіону;

— визначення пріоритетних для бюджетного інвес-

тування галузей і об'єктів в їх комплексному еколого-

соціально-економічному розвитку;

— визначення форм і методів прямого і непрямого

впливу на інвестиційні процеси регіону.

Для того, щоб вийти на якісно новий рівень розвит-

ку економіки регіону, потрібна концентрація інвестицій

в точках якісного росту. Інвестиційні ресурси, які має в

розпорядженні суспільство в цілому повинні спрямову-

ватися в проекти, виходячи з міри їх пріоритетності і
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значущості. Відповідно регіони, в яких розміщуються

конкретні учасники інвестиційного процесу і в яких

реалізуються ті або інші проекти, повинні мати належну

інформацію про комплексний еколого-оціально-еконо-

мічний тип розвитку території. Це потрібно для розши-

рення виробництва, розвитку і вдосконалення інфра-

структури, забезпечення пропорційності розвитку між

галузями, і, відповідно, для поліпшення екологічної об-

становки і соціального положення населення.

Оцінка інвестиційної привабливості регіону є най-

важливішим аспектом державного стимулювання інве-

стиційної політики регіонів і дуже важлива для інвес-

торів при ухваленні стратегічних інвестиційних рішень.

Світова практика виробила систему інтегральних показ-

ників, за допомогою яких можна оцінити стан економі-

ки країни і, відповідно, рівень її інвестиційної приваб-

ливості (у тому числі: рівень національного доходу; зов-

нішня і внутрішня заборгованість; доступність кредит-

них ресурсів для короткострокового і довгостроково-

го інвестування; ризики політичні, економічні; зайнятість

населення; розвиненість інфраструктури і т. і.). Проте

для оцінки і прогнозування інвестиційної привабливості

регіонів слід використати дещо інші показники, чим для

країни в цілому. Це пов'язано, передусім, з потребами в

інформаційному забезпеченні регіонального управлін-

ня. Конкретні умови інвестування в регіонах, істотно

відрізняються від тих, що склалися по країні в цілому.

Отже, механічне перенесення вживаних в міжнародній

практиці методичних підходів до оцінки інвестиційної

привабливості території держави практично неможли-

ве. Тим паче, що в зарубіжних методиках відсутня пев-

на частина інформації, яка необхідна для управління

міжрегіональним інвестиційним процесом.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз ефективності формування інвес-

тиційної політики регіонів дозволяє зробити ряд загаль-

них рекомендацій в області формування ефективної інве-

стиційної політики комплексного розвитку регіонів, спря-

мованої на підвищення рівня і якості життя населення:

1. Створення в регіонах сприятливого інституціо-

нального середовища, спрямованого на стимулювання

і координацію діяльності інвесторів різних форм влас-

ності, у тому числі: правовий захист інвестиційної діяль-

ності; зниження інвестиційних ризиків; встановлення

сприятливого податкового режиму і кредитна підтрим-

ка для пріоритетних інвестиційних проектів; надання

гарантій; фінансовий і антимонопольний контроль інве-

стиційної діяльності; достовірне інформаційне забезпе-

чення учасників інвестиційної діяльності.

2. Розробка і реалізація цільових інвестиційних про-

грам, спрямованих на реструктуризацію економіки ре-

гіонів і розвиток нових конкурентоздатних виробництв

на основі міжрегіонального розподілу праці, у тому

числі: усунення структурних перекосів; диверсифікація

відсталих виробництв і впровадження інноваційних тех-

нологій; створення ринкової інфраструктури.

3. Вирішення проблеми вивільнення неефективно

використовуваних інвестиційних ресурсів, необхідних

для економічного зростання регіонів, тобто перероз-

поділ капіталу, з галузей нездатних освоїти його з не-

обхідним ефектом у галузі, що відчувають потребу в до-

даткових інвестиціях, у тому числі: розвиток ефектив-

ної системи орендних стосунків; інвестиційних інстру-

ментів фондового ринку; ринку страхування і інвести-

ційних кредитів; створення інвестиційних фондів, засто-

сування механізмів приватно-державного партнерства.

4. Реалізація заходів по підвищенню економічної

активності населення, у тому числі: розвиток ринків

праці; перепідготовки і підвищення мобільності праців-

ників; реалізація комплексних соціально-інвестиційних

програм мобілізуючих трудовий потенціал населення

регіону; інвестиційна підтримка освітніх і оздоровчих

програм, сприяючих росту людського капіталу.

5. Зміна техногенного (природоємкого) типу роз-

витку економіки і встановлення екологічного контролю

інвестиційної діяльності, у тому числі: інвестиційна

підтримка маловідхідних, ресурсозберігаючих техно-

логій і технологій із замкнутим виробничим циклом;

розвиток галузей і видів діяльності, безпосередньо не

пов'язаних з експлуатацією природних ресурсів; будів-

ництво різного роду очисних споруд, фільтрів; створен-

ня територій, що охороняються; здійснення рекульти-

вації земель і лісовідновлення.

6. Системне проведення моніторингу і контролю

ефективності інвестиційних процесів на інформаційній

базі регіональних показників Системи національних

рахунків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах, коли в нашій країні і в цілому в світі

склалася нестабільна соціальна обстановка, а населення

потерпає від наслідків надзвичайних ситуацій природного,
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IMPROVING THE LEVEL OF TRAINING OF HEADS IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION
BY DEVELOPING THEIR CREATIVE SKILLS

За останній рік в Україні спостерігається збільшення кількості надзвичайних ситуацій, пов'язаних
із загибеллю, пораненням і травмуванням населення внаслідок надзвичайних ситуацій воєнного ха�
рактеру. Тому єдина державна система цивільного захисту потребує розвитку та удосконалення.

У зв'язку із цим до рівня професійної підготовки, особистісних якостей керівників органів управ�
ління та сил цивільного захисту висуваються додаткові вимоги, що пов'язані із їх здатністю проявля�
ти творчість, відходити від стереотипів, шаблонності під час прийняття управлінських рішень в об�
становці, що постійно змінюється, прогнозувати можливі зміни в обстановці, передбачати різні вар�
іанти її розвитку.

У статті проаналізовано результати попередніх досліджень, практичної діяльності органів держав�
ного управління і сил цивільного захисту під час реагування на надзвичайні ситуації, досвід прова�
дження навчального процесу під час функціонального навчання державних службовців, запропоно�
вано шляхи розвитку творчих здібностей, здатності до креативних дій, генерації нових ідей у керів�
ників усіх ланок управління єдиної державної системи цивільного захисту, алгоритм створення кре�
ативної ідеї.

Nearest years in Ukraine the number of emergencies are increased, which are connected with death,
wounds, injuries of the population due to emergencies of a military nature. Therefore, the unified system of
civil protection needs the development and improvement.

That's why, to the level of training, personal qualities of heads of public administration and civil defense
forces demand additional requirements, which are connected with their ability to show creativity, depart
from templates, stereotypes during making management decisions in changeable circumstances, predict
possible changes, foresee different versions of the development.

In the scientific article results of previous researches are analyzed, as also, the practice of activity of
authorities of public administration and civil defense forces during response emergencies. More over,
experience of working of educational process during the functional training of public servants is analyzed.
Also, ways of the development of creativity skills, ability to do extraordinary actions, generation of new
ideas for authorities of different administrative branches of the unified civil protection system are proposed.
The algorithm of the development of creative idea is also proposed in the article.

Ключові слова: державне управління, надзвичайна ситуація, креативність, творчість, цивільний захист,

органи управління.
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техногенного, соціального і воєнного характеру, вимоги до

професійних, особистісних якостей керівників усіх ланок

державного управління стають жорсткішими, а їх відпові-

дальність за життя і здоров'я людей зростає. Тому на пер-
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ший план зараз виходять такі якості керівників, як здатність

мислити неординарно, творчо, приймати нестандартні, кре-

ативні рішення в умовах обмеженого часу.

Дослідженню поняття "креативність" приділено великої

уваги як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. На сьо-

годнішній день існує ряд досліджень, присвячених питан-

ням креативності. Дослідження в цій області почали прово-

дитися ще з середини ХХ століття, насамперед зарубіжни-

ми вченими. Найбільш відомими з них є: Т. Амабайл, Ф.

Баззаев, А. Маслоу, Д. Ренцуллі, Р. Сімпсон, С. Тейлор,

Д. Гілфорд, Е. Торренс, В. Франкл та інші.

Т. Амабайл зазначає, що креативність будь-якої особи

складається із взаємодії трьох компонентів: компетентності

(знання і уміння, які має працівник у сфері своєї діяльності),

уміння творчо мислити (визначає еластичність і винахід-

ливість у пошуках вирішення проблеми) і мотивування (внут-

рішня зацікавленість щодо неординарного розв'язання за-

дачі).

З точки зору А. Маслоу, креативність — це фундамен-

тальна властивість людської природи, що потенційно зак-

ладена від народження.

Основоположниками теорії креативності названо Дж.

Гілфорда і Е. Торренса, які пов'язували цю особистісну

якість з дивергентним мисленням, яке (на відміну від кон-

вергентного) спрямоване на вирішення завдань, що допус-

кають декілька нестандартних рішень, декілька правильних

відповідей.

У той же час, проблемам творчої розумової діяльності

фахівців у різних сферах суспільного життя присвячено

праці вітчизняних науковців.

Так, Сєріков А.В., Семенова Г.І. на основі побудови

ієрархічної моделі, подальшого її аналізу фахівцями де-

велоперської компанії і проведених розрахунків дове-

ли, що найважливішою проблемою будь-якого девело-

перського проекту є створення умов для креативного

ризик-менеджменту в проекті [1]. Мала Н.Т. дослідила

процес розроблення креативної ідеї, розглянула його у

вигляді чотирьох фаз циклу: рецесія, депресія, пожвав-

лення, пік [2]. Подляшаник В.В. виявив основні ознаки

креативного управління, окреслив зв'язок між креатив-

ним управлінням й ефективністю функціонування орга-

нізації через висвітлення передумов ефективного управ-

ління, професійних якостей, уміння та здібності керів-

ників та критерії методологічної зрілості керівника-ліде-

ра [3].

Крім того, науковцями, що провадять дослідження у

сфері цивільного захисту розглянуто методи навчання слу-

хачів під час підвищення кваліфікації державних службовців

вищезазначеної сфери, запропоновано ефективні підходи

до форм проведення функціонального навчання, що поля-

гають у поєднанні традиційних форм з дистанційним навчан-

ням, запровадження прогресивних методів проведення за-

нять, які базуються на розвитку у слухачів елементів твор-

чого мислення [4—6].

Але проблемним питанням щодо виявлення, розвитку

здібностей керівників мислити і діяти творчо, нестандарт-

но, креативно у складних умовах надзвичайних ситуацій

приділялося недостатньо уваги, а дослідження мали пооди-

нокий та несистемний характер. Ці проблемні питання ма-

ють чітку практичну спрямованість.

Аналіз дій органів управління та сил цивільного захис-

ту під час реагування на надзвичайні ситуації свідчить про

те, що у деяких випадках рішення керівниками приймалися

на основі вже раніше відпрацьованих алгоритмів дій, в яких

не завжди враховувалися особливості конкретної надзви-

чайної ситуації, можливі варіанти її розвитку, спостерігався

догматизм та шаблонність у прийнятті рішень, нездатність

до всебічної оцінки обстановки, творчого підходу під час

виконання завдань.

Таким чином, виявлено протиріччя, яке полягає у тому,

що з одного боку характер надзвичайних ситуацій, наслідки

та умови прийняття рішень керівниками ускладнюють-

ся, з іншого — рівень їх фахової підготовки, особистісні

якості, здатність діяти нестандартно, креативно не завжди

забезпечують виконання покладених на органи управління

та підрозділи цивільного захисту завдань у складних умо-

вах обстановки.

У результаті окреслено проблему, що перебуває в пло-

щині якості підготовки керівного складу сфери цивільного

захисту різних ланок єдиної державної системи цивільного

захисту, сутність якої криється у здатності керівників діяти

творчо, креативно в кризових ситуаціях, передбачати мож-

ливі зміни в розвитку надзвичайної ситуації та її наслідки,

приймати обгрунтовані рішення і досягати їх практичного

втілення в життя.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі попередніх наукових досліджень, аналізу

практичної діяльності органів державного управління і

сил цивільного захисту під час реагування на надзвичайні

ситуації, досвіду провадження навчального процесу під

час функціонального навчання державних службовців

виявити шляхи розвитку творчих здібностей, здатності

до креативних дій, генерації нових ідей у керівників усіх

ланок управління єдиної державної системи цивільного

захисту, запропонувати алгоритм створення креативної

ідеї.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз визначень поняття "креативність", які пропону-

ють у попередніх дослідженнях науковці, свідчить про

відсутність єдиного розуміння у цьому питанні. Але такі

якості, що пов'язані із цим поняттям, як компетентність,

творчість, неординарність, нестандартність відмічає

більшість дослідників.

У цілому погоджуємося із узагальненим поняттям "кре-

ативність", що визначає Мала Н.Т., яка трактує його як ро-

зумову й практичну діяльність, результатом якої є генера-

ція нових, оригінальних ідей, цінностей, виявлення нових

фактів у відповідь на потреби організації, чи наявні у неї

можливості, а також формування і розвиток творчого по-

тенціалу працівника, що приводить до ефективної діяль-

ності.

З урахуванням попередників пропонується таке ви-

значення цього поняття: "креативність" — це поєднан-

ня професійних і особистісних якостей людини, що про-

являється під час її практичної діяльності, результатом

якого є генерація нових, оригінальних ідей, рішень, що

дозволяє найбільш ефективно вирішувати завдання ко-

лективом або людиною в складних умовах обстановки.

Дослідження свідчать, що креативний процес є спе-

цифічним для різних сфер діяльності суспільства, але

має загальні риси, а саме: оригінальність, еластичність,

самостійність, продуктивність,  точність, прогнос-

тичність. Етапи цього процесу можна поділити таким

чином: підготовчий, зародження ідеї (несвідомий про-

цес), формування ідеї (перехід у свідомий процес), її

розвиток, остаточне оформлення і перевірка. На основі

аналізу попередніх наукових досліджень [2] пропонує-

мо алгоритм створення креативної ідеї, що наведено

на рисунку 1.

У той же час, відмічаємо, що яку б креативну ідею

не розробив керівник, її втілення в життя здійснює ко-

лектив. Тому успішне виконання завдань, що покладені

на колектив, у визначній мірі залежить від професій-

них та особистісних якостей його керівника, не тільки

від здатності генерувати креативні ідеї, але й від його

уміння розкрити творчі задатки підлеглих, створити
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умови для ефективної діяльності усього колективу.

Успіх керівника певним чином залежить від того, як

він враховує особливості колективу, який очолює, здат-

ність і готовність підлеглих до виконання завдань, а та-

кож власний потенціал, зумовлений рівнем освіти, ста-

жем роботи, психологічними особливостями тощо. Од-

ним із завдань керівника є розробка концепції управлі-

ння колективом. При цьому ключовою ланкою є здат-

ність керівника створювати умови для реалізації кожним

співробітником своїх потенційних можливостей, ефек-

тивного виконання поставлених завдань, організовува-

ти роботу колективу оптимальним чином, уміння спілку-

ватися з кожним співробітником, знайти в конкретному

випадку необхідний інструмент впливу на людину задля

виконання завдань.

Доведено, що структура особистості керівника скла-

дається з трьох необхідних компонентів: загальних здібно-

стей, специфічних властивостей й індивідуальних якостей,

що дає змогу окреслити тип керівника. Тільки у комплексі

ці три характеристики складають узагальнені якості керів-

ника, що пов'язані зі спрямованістю особистості, підготов-

леністю її до управлінської діяльності. Погоджуємося із дум-

кою В. Подляшаника, що керівник має володіти креативни-

ми якостями, а саме [3]:

— здатність до стратегічного планування та прогнозу-

вання;

— готовність до своєчасного прийняття обгрунтованих

рішень;

— прагнення до розширення масштабів діяльності, пе-

реходу на вищий рівень роботи;

— вміння приймати творчі й раціональні рішення в умо-

вах ризику, здатність уникати тривалого перебування в "зоні

комфорту";

— впевненість у власних силах, здатність сприймати

невдачі як тимчасове явище;

— готовність нести велику відповідальність за свої дії

та за підлеглих;

— схильність до інтуїтивного передбачення й абстракт-

ного аналізу ходу розвитку складних процесів і критичних

ситуацій;

— розуміння роботи як головної цінності, у яку вклада-

ються всі здібності й сили;

— концентрація уваги на вирішенні головних завдань,

уміння їх відрізнити від другорядних;

— здатність до генерації нових ідей на основі вже реа-

лізованих прагнення до їх впровадження.

Додатково до вищезазначеного вважаємо за до-

цільне долучити таку якість керівника, як уміння ефек-

тивно розподілити сили, засоби і всі наявні ресурси за

напрямами, завданнями та часу в інтересах виконання

завдань.

Як відзначали науковці, креативні якості закладено

людиною від народження. Але в процесі життєдіяльності ці

якості або розвиваються, або знижуються і втрачаються

внаслідок впливу зовнішніх та внутрішніх чинників зовніш-

нього середовища.

На наш погляд, є декілька напрямів

розвитку цих якостей у людини, а саме:

під впливом керівника, який сам володіє

креативними якостями та розвиває їх у

своїх підлеглих (демократичний стиль

управління), або самостійно у повсяк-

денній діяльності, виконуючи завдання в

складних умовах обстановки, а також під

час навчання у вищих навчальних закла-

дах, де застосовуються прогресивні фор-

ми і методи навчання.

Розглянемо деякі підходи до розвит-

ку креативних якостей у людини під час її

навчання. Відомо, що розповсюдженою

формою освітнього процесу є демонстративне навчання.

Сутність його полягає у поступовому ускладненні завдань,

під час якого викладач демонструє що і яким чином треба

виконувати, а від слухача вимагається лише точне повторен-

ня дій, а не розуміння суті завдання.

Більш досконала форма навчального процесу — роз-

виваюче навчання, сутність якого полягає у мотивації слу-

хачів до активної участі в навчальному процесі за допомо-

гою спеціальних дидактичних прийомів. У цьому випадку

викладач не тільки демонструє, але й пояснює навчальний

матеріал, створює умови для розуміння слухачами навчаль-

ного матеріалу й самостійного виконання завдань з метою

повноцінного його засвоєння.

На даний час, для досягнення максимального на-

вчального ефекту, викладач, крім інших факторів, пови-

нен враховувати індивідуальні професійні та психологічні

особливості слухача. Тому поступово проявляються нові

ознаки в системі навчального процесу — ідеї креативно-

го навчання. Ці ідеї навчання передбачають, з однієї сто-

рони, індивідуальний підхід до кожного слухача, з іншої

— розвиток у нього здатностей до самостійного форму-

вання нових знань, умінь, способів дій. Головною рушій-

ною силою креативного освітнього процесу є ініціа-

тивність слухачів.

Метод креативного підходу до навчання передбачає як

групову, так і індивідуальну роботу. Цей метод є досить

ефективний тому, що доведено — самостійно людина пра-

цює більш творчо.

У той же час, аналіз попередніх наукових досліджень

та досвіду організації навчального процесу в Інституті дер-

жавного управління у сфері цивільного захисту свідчить

про те, що формуванню у слухачів творчих здібностей і

креативних якостей керівника сприяє застосування таких

методів проведення занять: проблемний метод, метод ана-

лізу конкретних ситуацій з елементами командно-штаб-

ної (ділової) гри. Погоджуємося із дослідниками, що для

розвитку у слухачів здібності вирішувати практичні зав-

дання з урахуванням конкретних умов обстановки, умін-

ня мислити нестандартно, креативно важливо викликати

у них зацікавленість у навчальному матеріалі, активізу-

вати їх розумову діяльність у ході заняття. Досвід прове-

дення навчальних занять, наукові дослідження підтверд-

жують, що цьому значною мірою сприяє впровадження

вищезазначених методів [5; 6].

Сутність проблемного навчання полягає у тому, що

знання слухачі набувають в процесі активної творчої са-

мостійної пізнавальної діяльності, яка виникає тоді, коли

вони не можуть досягнути мети за допомогою відомих їм

способів дій або знань. Така ситуація і є проблемною, вона

допомагає спрямувати розумову їх діяльність і створити

внутрішні умови для засвоєння нового матеріалу. Наукові

дослідження свідчать, що метод проблемного навчання

включає такі основні етапи: постановка проблемної ситу-

ації, усвідомлення сутності протиріччя, постановка про-

блеми, пошук способу вирішення проблемної ситуації, до-
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Рис. 1. Алгоритм створення креативної ідеї
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ведення гіпотези, перевірка вірності вирішення проблем-

ної ситуації.

Формування творчих, креативних якостей у слухачів

полягає в опрацюванні ними неповних, суперечливих даних,

та доведенні їх в якісно нові знання та вміння для прийняття

ефективних рішень.

Метод аналізу конкретних ситуацій з елементами коман-

дно-штабної (ділової) гри полягає у тому, що викладач мо-

делює декілька сценаріїв розвитку надзвичайної ситуації та

надає можливість слухачам для кожного сценарію визначи-

ти свій варіант рішення. У ході заняття слухачі обгрунтову-

ють обрані варіанти рішень, а викладач спрямовує розумо-

ву діяльність слухачів на прийняття найбільш оптимального

рішення у даній ситуації, при цьому необхідно заохочувати

їх до творчого процесу, дискусії.

Досвід свідчить, що слухачі, які діють у ролі керівника

органу управління, починають творчу роботу на заняттях,

де викладач створює складну і непередбачувану обстанов-

ку, тобто коли створена проблемна ситуація, а вся їхня

діяльність з прийняття управлінських рішень триває в обме-

женому часі. Така обстановка змушує слухачів шукати нові

форми і способи дій сил цивільного захисту при виконанні

завдань, спонукає їх до прийняття креативних рішень.

ВИСНОВКИ
Аналіз практичної діяльності органів державного управ-

ління у сфері цивільного захисту свідчить про підвищення

вимог до професійних та особистісних якостей керівників у

площині їх здатності до прийняття нестандартних, креатив-

них управлінських рішень.

Виявлено певні розбіжності та різні трактування понят-

тя "креативність" у науковців, що провадять дослідження з

цієї проблематики та запропоновано його нове визначення

— це поєднання професійних і особистісних якостей люди-

ни, що проявляється під час її практичної діяльності, резуль-

татом якого є генерація нових, оригінальних ідей, рішень,

що дозволяє найбільш ефективно вирішувати завдання ко-

лективом, або людиною в складних умовах обстановки.

Узагальнено креативні якості особистості керівника,

якими він має володіти, основними з яких є: вміння прийма-

ти творчі й раціональні рішення, схильність до інтуїтивного

передбачення й абстрактного аналізу ходу розвитку склад-

них процесів і критичних ситуацій, уміння виокремити го-

ловні завдання зі всього їх масиву і концентрація зусиль на

їх виконанні, здатність до генерації нових ідей. Додатково

до вищезазначеного запропоновано таку якість керівника,

як уміння ефективно розподілити сили, засоби і всі наявні

ресурси на головному напрямі в інтересах виконання зав-

дань.

Визначено декілька напрямів розвитку креативних яко-

стей людини: за рахунок уміння керівника проявити ці якості

у підлеглих, організувавши роботу колективу у творчій об-

становці, за рахунок самостійної роботи у повсякденній

діяльності, виконуючи завдання в складних умовах обста-

новки, а також під час навчання у вищих навчальних закла-

дах, де застосовуються прогресивні форми і методи навчан-

ня.

Доведено, що формуванню у слухачів творчих здібнос-

тей і креативних якостей керівника сприяє застосування та-

ких методів проведення занять: проблемний метод, метод

аналізу конкретних ситуацій з елементами командно-штаб-

ної (ділової) гри.

Запропоновано застосовувати вищезазначені методи

для формування креативних якостей державних службовців

сфери цивільного захисту, алгоритм створення креативної

ідеї.

Перспективою подальших досліджень вбачається у по-

дальшому удосконаленні методів навчання, що стимулюють

креативні якості державних службовців.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розбудова європейської правової держави та гро-

мадянського суспільства в Україні вимагає викорінен-

ня негативних соціальних чинників. Серед них криється

і корупція, що має достатньо високий рівень латентності

з глибоким корінням. Вона перешкоджає демократич-

ним змінам, зводить нанівець важливі реформаторські

починання, міняє природу громадського контролю за

діяльністю органів державної влади, завдає чималої

шкоди і не сприяє позитивному іміджу України в світо-

вих відносинах.

Подолання корупції, поза сумнівом, — одна з найак-

туальніших проблем нашої держави. І головне місце в

антикорупційній діяльності посідає ставлення до цієї

проблеми з боку владних структур, керівництва держа-

ви, їхня безпосередня участь в організації рішучої та

безкомпромісної протидії корупційним виявам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти вивчення та розв'язання проблем

протидії корупції висвітлено у працях В. Авер'янова,
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О. Андрійко, О. Бандурки, Ю. Битяка, Д. Бахраха,

А. Гайдука, В. Гаращука, В. Гіжевського, І. Голосні-

ченка, Р. Калюжного, М. Камлика, С. Ківалова, З. Кісіль,

В. Колпакова, А. Комзюка, В. Марчука, М. Мельника,

Є. Невмержицького, О. Негодченка, О. Остапенка, С. Ро-

гульського, Ю. Тихомирова, М. Хавронюка, Ю. Шемшу-

ченка та інших, але в умовах поширення корупції зазна-

чені питання наразі актуалізуються.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення окремих важливих пи-

тань протидії корупції в Україні та розробка низки про-

позицій щодо запобігання корупції в сфері державної

служби на засадах чинних нормативно-правових актів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Корупція пронизала всі гілки й поверхи влади без

винятку. Своє службове становище використовують для

наживи як чиновники найнижчого рівня в системі вико-

навчої влади, так і найвищі посадові особи в уряді. У

політичній сфері запобіганню корупційних діянь сприя-
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тиме політичне структурування суспільства, зміцнення

політичних партій, формування уряду на базі однієї

партії чи блоку партій, підвищення їхньої відповідаль-

ності перед суспільством за наслідки діяльності уряду.

Разом із тим процес формування політичних партій не

повинен стати ще одним напрямом корупційної діяль-

ності. Тому необхідно розробити й прийняти такі нор-

мативно-правові акти, які забезпечували б прозорість

фінансування політичних партій, відкритість використан-

ня коштів під час виборчих кампаній.

Найбільш масовою є корупція державних служ-

бовців нижчого та середнього рівня, які працюють у кон-

тролюючих органах. У зв'язку з цим слід спростити про-

цедури видачі різних ліцензій, реєстрації підприємств.

Взагалі, найефективнішим засобом боротьби з коруп-

ційними правопорушеннями державних службовців

нижніх і середніх рівнів є скорочення їхніх дозвільно

розпорядчих функцій. Важливим кроком могло б стати

скорочення переліку видів підприємницької діяльності,

що підлягають ліцензуванню. Необхідно зробити про-

зорими і спрощеними механізми митного, прикордон-

ного, екологічного, санітарного, протипожежного та

інших видів контролю. Економічна криза і її наслідок

— зубожіння державного бюджету — підштовхнули до

створення різноманітних недержавних служб, фірм,

агентств, які за плату, але в коротші терміни, надають

окремим громадянам та юридичним особам послуги, що

виконуються і державними органами. Це часто пород-

жує корупційні правопорушення державних службовців,

призводить до змови представників цих недержавних

фірм і державних службовців, гальмує й дезорганізує

роботу державних органів. Тому потрібно вдосконали-

ти законодавство, яке регулює створення подібних фірм

та агентств, чітко визначити їхні функції, створити на-

лежні бар'єри для розвитку корупції.

У практиці роботи державних службовців ще мало

застосовується такий профілактичний засіб боротьби з

корупцією, як детальна регламентація умов і порядку

отримання подарунків, гонорарів, винагород, послуг, а

також використання ними засобів транспорту, зв'язку

тощо. Останніми роками досить помітним явищем ста-

ла прозора чи прихована участь державних службовців

у підприємницькій діяльності. Особливо велику шкоду

державі й суспільству в таких випадках завдають дер-

жавні службовці високого рангу, від яких залежать

різноманітні управлінські рішення, видача кредитів,

пільг, ресурсів тощо. Багатьох корупційних діянь мож-

на було б не допустити, усунувши суперечності та про-

галини в чинному законодавстві, зокрема у тій його ча-

стині, яка стосується регулювання підприємницької, гос-

подарської, фінансової, кредитно-банківської діяль-

ності. Для того, щоб у майбутньому уникати суперечно-

стей в антикорупційному законодавстві, а також позбу-

тися прогалин, неврегульованих законодавством си-

туацій у діяльності суб'єктів господарчої та адмініст-

ративної діяльності, усунути розбіжності в тлумаченні

статей законів та правових норм, необхідно запровади-

ти спеціальну антикорупційну експертизу законопро-

ектів. Необхідно також позбутися дублювання в роботі

контролюючих державних органів і підвищити коорди-

націю контрольних дій Державної фінансової інспекції

України, Державної податкової служби України, Дер-

жавної митної служби України, Міністерства економіч-

ного розвитку і торгівлі України, Міністерства внутрішніх

справ України та інших контролюючих державних

органів.

Аналіз чинного законодавства про відповідальність

за корупційні правопорушення дає підстави стверджу-

вати, що в Україні створена в цілому достатня законо-

давча база для ефективної боротьби з корупцією. Вона

передбачає цілий комплекс заходів, який дозволяє при-

тягнути до того чи іншого виду відповідальності — кри-

мінальної, адміністративної, цивільно- правової та дис-

циплінарної — практично будь-яку посадову особу

органів державної влади, що допустила те чи інше зло-

вживання владою чи посадовим становищем. В окре-

мих випадках, як зазначалось вище, така відпові-

дальність є надто суворою. Таким чином, твердження

про те, що відсутність відчутних результатів боротьби з

корупцією в нашій державі зумовлюється недосконалі-

стю законодавства про відповідальність за корупційні

діяння, не мають достатніх підстав. Проблема полягає

не у відсутності належної законодавчої бази, а в її не-

ефективному застосуванні. Разом із тим це не означає,

що законодавство про відповідальність за корупційні

правопорушення є цілком досконалим.

Важливим фактором запобігання проявам корупції є

вдосконалення діяльності відповідних органів. Суттєвим

недоліком поточного стану боротьби з корупцією є те,

що правоохоронні органи нейтралізують лише безпосе-

редніх виконавців, а центральні фігури, які розробляють

схеми і сценарії корупційних правопорушень, посадові

особи, які сприяють утворенню, прикриттю й захисту цих

злочинних груп, залишаються поза увагою. Тому при роз-

слідуванні справ, пов'язаних із корупцією, треба розслі-

дувати весь ланцюг злочинних зв'язків. Необхідно більше

уваги приділяти своєчасному реагуванню на повідомлен-

ня громадян, засобів масової інформації, результати соц-

іологічних досліджень про корупційні діяння та інші про-

типравні дії посадових осіб, поширеність корупції в ок-

ремих відомствах. І, нарешті, ще один дуже важливий

чинник, від якого великою мірою залежить успіх у бо-

ротьбі з корупцією. Це — кадри.

Для підрозділів, які займаються боротьбою з орга-

нізованою злочинністю і корупцією, необхідно підбира-

ти найбільш чесних і відданих справі працівників. Адже

не секрет, що корупція проникла і до правоохоронних

органів. Тому необхідно розробити й запровадити в

практику нові кваліфікаційні вимоги до працівників

органів боротьби з корупцією, методики професійного

відбору співробітників підрозділів, які спеціалізуються

на боротьбі з корупцією.

Національним агентством з питань державної служ-

би України запропоновано такі критерії для оцінюван-

ня ефективності роботи органів виконавчої влади, спря-

мованої на боротьбу з корупцією та запобігання її про-

явам серед державних службовців:

— наявність законодавчих та нормативних доку-

ментів із питань боротьби з корупцією, їх знання та на-

вички практичного застосування;

— наявність підрозділу з питань запобігання про-

явам корупції;

— якість планування роботи з питань запобігання

проявам корупції (наявність відповідних програм, влас-
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них планів дій, заходів, передбачених директивними до-

кументами);

— розгляд на колегії органу виконавчої влади ходу

реалізації планів (глибина аналізу, причини невиконан-

ня окремих заходів у встановлені терміни, конкретність

прийнятих рішень);

— організація контролю за виконанням документів

директивних органів, власних планів та рішень (прото-

коли оперативних засідань, накази, доповідні записки

тощо), результативність роботи, аналіз причин невико-

нання за термінами;

— інформування директивних органів про хід ви-

конання їх документів (дотримання термінів, аналі-

тичність, пропозиції);

— дотримання чинного законодавства при прийнятті

на державну службу;

— дотримання державними службовцями обме-

жень, передбачених статтею 16 Закону України "Про

державну службу";

— кількість державних службовців, притягнутих до

відповідальності; за якими статтями закону;

— наявність спільних і малих підприємств, товариств

з обмеженою відповідальністю (закритих, відкритих),

банків та інших недержавних,благодійних організацій,

засновником (одним із засновників) яких є орган вико-

навчої влади; державних службовців органу виконавчої

влади, які входять до складу керівних органів (займа-

ють посади) зазначених підприємств, установ і органі-

зацій;

— організація декларування доходів державних

службовців;

— проведення атестації державних службовців;

— умови й рівень оплати праці державних служ-

бовців органу виконавчої влади;

— система навчання та підвищення кваліфікації дер-

жавних службовців.

Щоправда, Україна першою з колишніх республік

Союзу РСР прийняла Закон "Про боротьбу з коруп-

цією", першою на пострадянському просторі створила

спецпідрозділи з боротьби з корупцією, надавши їм

широкі повноваження для викорінення цього небезпеч-

ного явища. Рішучість держави в намаганні подолати

корупцію демонструють законодавчі акти, спрямовані

на її запобігання і протидію.

Однак вжиті за останні роки організаційно-правові

заходи не були до кінця ефективні: не вдалось усунути

основні соціальні, економічні та інші передумови вияву

корупції; боротьба з корупцією ще не стала пріоритет-

ною для багатьох державних органів, їхня діяльність

здійснюється без конкретної системи і належної вимог-

ливості, достатнього інформаційного забезпечення,

додержання принципу розподілу функцій та відпові-

дальності. Антикорупційні заходи ще не мають належ-

ної підтримки в суспільстві, хоч владні органи вжива-

ють серйозні заходи.

Нормативно-правову базу ефективної протидії ко-

рупції складають такі офіційні державні документи:

Закони України "Про засади запобігання і протидії

корупції", "Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо відповідальності за корупційні пра-

вопорушення", "Про телекомунікації", "Про телебачен-

ня і радіомовлення", "Про Основні засади розвитку

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015

роки", "Про державну підтримку засобів масової інфор-

мації та соціальний захист журналістів", "Про внесення

змін до деяких законів України щодо вдосконалення

порядку випуску видавничої продукції на умовах дер-

жавного замовлення", "Про захист суспільної моралі",

"Про доступ до публічної інформації", "Про порядок

висвітлення діяльності органів державної влади та

органів місцевого самоврядування в Україні засобами

масової інформації", "Про інформацію", "Про місцеві

державні адміністрації" (статті 13, 25);

Наказ Державного комітету інформаційної політи-

ки, телебачення та радіомовлення України і Державно-

го комітету зв'язку та інформатизації України від

25.11.2002 року №327/225 "Про затвердження Поряд-

ку інформаційного наповнення та технічного забезпе-

чення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та

Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої

влади";

 Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня

2002 р. № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі

Інтернету інформації про діяльність органів виконав-

чої влади", Положення про НКР "Положення про нау-

ково-консультативну раду Національної експертної

комісії України з питань захисту суспільної моралі" від

7 жовтня 2008 року № 4, Постанова Кабінету Міністрів

України від 31.01.2007 року № 106 "Про затверджен-

ня Порядку розроблення та виконання державних

цільових програм", Концепція сприяння органами ви-

конавчої влади розвитку громадянського суспільства,

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 21.11.2007 року № 1035-р, Постанова Кабі-

нету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 "Про

забезпечення участі громадськості у формуванні та

реалізації державної політики", Накази Міністерства

економіки України від 04.12.2006 року № 367 "Про

методичні рекомендації щодо порядку розроблення

регіональних цільових програм, моніторингу та

звітності про їх виконання" та від 04.12.2009 року №

1367 "Про Порядок обміну інформацією між виконав-

цями державних цільових програм та координації цієї

роботи".

Конституція України [1] надає широкі можливості

для участі громадськості в діяльності влади, її інститутів,

сприяє значній її підзвітності народові, прозорості та

відкритості, спрямованості на потреби людини.

На виконання Резолюції Парламентської Асамблеї

Ради Європи та з метою забезпечення реалізації поло-

жень статті 34 Конституції України стосовно свободи

інформації, статті 10 Конвенції про захист прав людини

і основоположних свобод (Рада Європи, 1950 р.), статті

19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні

права (ООН, 1966 р.), а також для забезпечення ефек-

тивної реалізації права кожного на вільне вираження

своїх поглядів та доступ до інформації, права на вільне

збирання, зберігання, використання і поширення інфор-

мації усно, письмово або в інший спосіб Верховною

Радою України 13 січня 2011 року були прийняті Зако-

ни України "Про доступ до публічної інформації" та "Про

внесення змін до Закону України "Про інформацію"

(нова редакція), які набрали чинності 10 травня 2011

року [2].
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Слід зазначити, що ці два закони тісно пов'язані між

собою. Так, у новій редакції Закону України "Про інфор-

мацію" визначено, зокрема, основні принципи, суб'єкти,

об'єкти інформаційних відносин в Україні, а також, що є

інформацією, її види. В свою чергу, Законом України "Про

доступ до публічної інформації" визначено порядок

здійснення та забезпечення права кожного на доступ до

інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних

повноважень, інших розпорядників публічної інформації,

визначених цим законом, та інформації, що становить сус-

пільний інтерес. У встановленні взаємодії інститутів гро-

мадянського суспільства та держави щодо ефективної

протидії корупції можна виділити наступні принципи:

 Принцип відвертості влади перед суспільством —

забезпечення відвертості інформації при виробленні і

ухваленні управлінських рішень. Це один з основних

принципів, має бути дотриманий, оскільки журналісти,

систематично стикаються з неможливістю отримати

інформацію, що цікавить.

Принцип рівності — забезпечення рівного права на

інформацію для всіх ЗМІ. Слід особливо відзначити, що

рівне право на здобуття інформації закріплене в ст. 34

Конституції України, і повинно неухильно дотримувати-

ся. За даними моніторингу порушень законних прав і

інтересів журналістів, що проводиться Міжнародною

асоціацією з захисту свободи слова (IFEX), вибірковість

в наданні інформації є одним з найбільш поширених

видів даних порушень.

Принцип соціальної орієнтації — забезпечення пріо-

ритету при здійсненні державної підтримки інформа-

ційним проектам соціальної спрямованості.

Принцип законності — формування системи, що

забезпечує політичну і ідеологічну свободу думки та

слова, незалежність засобів масової інформації. Всі

необхідні для цього норми закріплені в чинному зако-

нодавстві України.

Принцип системності — інформаційна політика спи-

рається на принцип системності в стосунках адмініст-

рації з усіма ЗМІ. В даному випадку мається на увазі

регулярне проведення зустрічей з керівниками ЗМІ, де

всі питання, та проблеми спільно обговорюються [3].

Суттєвим моментом забезпечення відкритості вла-

ди в Україні є становлення й розвиток незалежної пре-

си. У будь-якій демократичній державі (а Україна, як

проголошено в Конституції, є демократичною держа-

вою) ефективне функціонування владних структур не-

можливе без незалежної преси — своєрідної "опозиції"

до влади, соціального інституту, який не дає можливості

владі "іржавіти".

У розвинутих країнах засоби масової інформації є

одним із найпотужніших антикорупційних соціальних

інститутів: встановлення і оприлюднення журналістами

фактів зловживання владою з боку державних чинов-

ників здебільшого стає початком кінця їхньої кар'єри.

У нашій країні, де правоохоронні органи працюють у

"ручному" режимі, притягнення корупціонерів до вста-

новленої законом відповідальності здійснюється з по-

зицій політичної доцільності. Одним із головних методів

очищення суспільства від корупції є запровадження де-

мократичних засад у всі сфери суспільного життя та

дерегуляція економіки, скорочення обсягів державно-

го регулювання економікою.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Складність, багатоаспектність та відносна новиз-

на проблем боротьби з корупцією не означає немож-

ливість її ефективного здійснення. Значну роль у роз-

робці шляхів вирішення зазначеної проблеми відіграє

консолідація зусиль працівників правоохоронних та

контролюючих органів, науково-дослідницьких та на-

вчальних закладів, свідомої передової частини насе-

лення нашої держави. Творча, напружена співпраця у

цьому напрямі дозволить втілити у реальність високі

наміри та досягти рівня розвиненого суспільства, у

якому буде виключене саме існування корупційних

проявів.
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ВСТУП
На сьогодні як Україна, так і увесь світ залишається у

стані боротьби з наслідками глибокої фінансово-економ-

ічної кризи 2008—2009 років. На жаль, пожвавлення та

оптимістичні очікуваня змінилися депресивними тенден-

ціями. Стагнація провідних економічних центрів світу не

могла не зачепити вітчизняну економіку, яка другий рік

демонструє негативну динаміку. Попри поширене "побу-

тове" розуміння сучасного становища у світі як кризового

світова фінансово-економічна криза як результат критич-

ного накопичення системних суперечностей призводить до

відносного перевиробництва товарів та послуг, що не зна-

ходять споживачів унаслідок обмеженої платіжної спро-

можності населення. Значна інституційна інерція обумо-

вила у переважній більшості країн (насамперед розвину-

того світу) намагання відновити у післякризовий період

старі, традиційні моделі розвитку, що призвело до затягу-

вання розвиненого світу у стан депресивності. Фінансово-

економічна криза перетворилася у світовому масштабі на

кризу моделі. Країни, що розвиваються, мають інші, ди-

намічніші моделі економічного розвитку, і тому демонст-

рують значно кращі показники економічного зростання.

ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ
Протягом останніх років у нашій країні здійснено

низку важливих перетворень, які мали б закласти підва-
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лини зміни моделі розвитку, яка спричинилася до гли-

бокої та всеосяжної кризи кінця минулого десятиліття.

Проте наростання явищ економічної стагнації протягом

2012 та, особливо, 2013 рр. повернуло національну еко-

номіку до логіки "пожежного" реагування на виклики

економічної депресії, що не лише завадило розкриттю

потенціалу зазначених зрушень, а й спричинилося до

певного "розмивання" досягнутого інституційного про-

гресу. Питанням формування і трансформації соціаль-

но-економічних систем та моделей економічного роз-

витку присвячено досить багато наукових праць віт-

чизняних та закордонних дослідників: Г. Башнянина,

А. Гальчинського, М. Михальченко, С. Мочерного, О. Со-

скіна, А. Філіпенк, С. Бузгаліна, С. Глазьєва, А. Колга-

нова, В. Кудрова, Л. Бальцеровича, Я. Корнаї, Д. Норта

та інших. Проте потребує подальшого дослідження пи-

тань формування нової моделі розвитку України під

впливом сучасних економічних викликів та світових тен-

денцій глобального устрою.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукового дослідження є проведення комп-

лексного дослідження шляхів формування новітньої мо-

делі економічного розвитку країни завдяки впроваджен-

ню структурних реформ, залучення інвестицій, покра-

щення бізнес-клімату та конкурентного середовища.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фундаментом економічного розвитку України у най-

ближчому десятилітті повинно бути відновлення висо-

ких показників економічного зростання, яке спирати-

меться насамперед на позитивну динаміку в реальному

секторі економіки. Економіка пристосовується до ско-

рочення зовнішнього попиту на традиційні експортні

товари зменшенням частки секторів, що втратили

зовнішні ринки, й відновлення економічного зростання

має спиратися, як правило, на інші складові економіч-

ної структури (рис. 1).

Фундаментальною основою української економіки

має стати місткий і конкурентний внутрішній ринок, що

цілеспрямовано розвиватиметься за рахунок суттєвого

підвищення внутрішнього споживання. Уже в най-

ближчій перспективі в Україні має бути сформований

якісно інший, цивілізований, місткий конкурентний

внутрішній ринок з ефективною сучасною інфраструк-

турою.

Модель може бути легітимною

лише за відчутного соціального ефек-

ту її реалізації. Зосередження соціаль-

ного ефекту політики має відбуватись

навколо двох напрямів: реалізація тру-

дового потенціалу — як потужного ре-

сурсу національного рівня та як дже-

рела добробуту економічно активної

частини населення; забезпечення на-

лежної якості життя — надання соці-

альних послуг, розвиток соціальної

інфраструктури, поліпшення інфраструктури життєза-

безпечення тощо (рис. 2).

Трудовий ресурс як такий, що також має недостат-

ню капіталізацію, потребує інвестування. Тому вкладен-

ня в людський капітал — те, що необхідно, аби розкри-

ти його потенціал і як генератора багатства для особи, і

як рушія економічного зростання та зміцнення конку-

рентоспроможності для країни.

Реалізація засад нової моделі має відбуватися у стаб-

ільному фінансово- економічному середовищі, і підтриман-

ня цієї стабільності — одна з ключових функцій держави.

При цьому слід враховувати постійну еволюцію інструмен-

тарію макроекономічної стабілізації під впливом поширен-

ня явищ глобалізації та ліберальних відносин (рис. 3, 4).

Майбутня модель має спиратися на проактивну гро-

шово-фінансову політику.

Проактивна грошово-фінансова політика має розбло-

кувати національний інвестиційний ресурс — через відбу-

дову системи "довгих грошей" та цільового кредитуван-

ня. Інституційними механізмами

такого процесу мають стати фор-

мування спеціалізованих банкі-

вських установ та регуляцій.

Важливою складовою ін-

струментарію стимулювання

розвитку є перебудова монетар-

ної політики держави з орієнта-

цією на вирішення завдань за-

безпечення грошової-кредитни-

ми ресурсами позитивної дина-

міки економічних процесів та

реалізації структурних змін.

Йдеться про подолання фінансо-

вих обмежень посткризового

періоду у спосіб концентрації об-

межених ресурсів на найбільш

ефективних з погляду економіч-

ного зростання напрямах діяль-

ності. Відповідно до поставле-

них завдань має вдосконалюва-

тися інституційна структура

фінансової системи у напрямі

формування мережі і зміцнення

фінансових інститутів розвитку,

регіональних та спеціалізованих

банків, а також інфраструктури

проектного фінансування.

Активізація кредитування

неможлива без підвищення до-

ступності кредитних ресурсів на

основі зниження процентної
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Рис. 1. Концептуальна модель майбутнього розвитку країни

Джерело: запропоновано особисто автором.

Рис. 2. Напрями та шляхи економічного зростання
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ставки до рівня рентабельності

промисловості за умови втриман-

ня темпів зростання цін в межах

до 10 % та незначних курсових

коливань, зміцнення і розширен-

ня ресурсної бази банків, знижен-

ня частки "дорогих" і коротких

депозитів населення, розширен-

ня рефінансування з боку НБУ.

Ефективність монетарної

політики щодо стимулювання

структурних зрушень неможлива

без її узгодженості з фіскальною

політикою, оскільки монетарні

важелі мають переважно загаль-

ний макроекономічний характер,

тоді як фіскальні справляють

цільовий стимулюючий вплив на

стимулювання пріоритетних на-

прямів економічної діяльності.

Стратегічними пріоритетами

реформування податкової систе-

ми мають стати:

1. Посилення сприятливості

податкової політики для бізнесу.

Скасування податкових стимулів

створює загрозу погіршення умов

діяльності для вітчизняних

підприємців, оскільки і країни ЄС, і

країни СНД мають досить розви-

нені системи державної допомоги,

основою якої є фіскальна допомо-

га. В цьому контексті доцільно зо-

середитися на реформуванні сис-

теми податкових інструментів

підтримки господарської діяльності, спрямованому на: а)

посилення стимулюючого впливу податкових пільг та кон-

тролю за цільовим використанням бюджетного ресурсу,

що отримують підприємства завдяки їх застосуванню; б)

гармонізацію фіскальних інструментів з базовими прин-

ципами і нормативними документами міжнародних орган-

ізацій, з якими Україна налагоджує тісне співробітництво

і перед якими має низку зобов'язань. Відповідно до пра-

вил СОТ та ЄС, податкові інструменти підтримки економі-

ки повинні відповідати головній вимозі — не продукувати

негативних наслідків для конкуренції та не створювати

бар'єри для вільної торгівлі між країнами. В рамках цих

обмежень Україна має можливість запровадити податкові

пільги, спрямовані на досягнення таких цілей:

— модернізація виробничих фондів та впроваджен-

ня новітніх технологій;

— збільшення інвестицій в інновації та НДДКР, що

підвищує конкурентоспроможність економіки на світо-

вому ринку;

— впровадження заходів енергоефективності;

— підвищення екологічності виробництва і про-

дукції;

— створення нових робочих місць;

— підтримка малого бізнесу.

Важливим завданням має стати формування цілісної

правової бази (оптимально як окремого розділу Подат-

кового кодексу України), яка б визначала чіткі механіз-

ми та принципи застосування податкових стимулів, зок-

рема:

— вичерпний перелік податкових пільг та стимулів,

якими можуть скористатися суб'єкти підприємницької

діяльності, що провадять господарську діяльність на те-

риторії України;

— критерії, яким необхідно відповідати, щоб отри-

мати право на застосування податкових пільг та стимулів;

— порядок прийняття органами державної влади

рішення щодо надання права на користування податко-

вими пільгами та стимулами;

— механізми контролю за дотриманням законодав-

ства та взятих зобов'язань суб'єктами підприємницької

діяльності, які отримали можливість застосовувати по-

даткові пільги та стимули.

2. Посилення соціальної справедливості податкової

системи. Реформування системи оподаткування в на-

прямі посилення соціальної справедливості повинно

бути спрямоване на забезпечення зростання рівня по-

даткового навантаження відповідно до зростання до-

ходів платників податків. Для цього в середньостроковій

перспективі необхідно реалізувати такі заходи:

— поглиблення прогресивності податку на доходи

фізичних осіб;

— підвищення порогу доходу для отримання подат-

кової соціальної пільги та удосконалення методики роз-

рахунку прожиткового мінімуму;

Рис. 3. Напрями та шляхи реалізації соціального ефекту
від функціонування майбутньої моделі розвитку країни
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— запровадження зниженої ставки ПДВ на товари

першої необхідності (соціальні товари);

— підвищення ефективності контролю за достовір-

ністю і повнотою декларування доходів громадянами

України.

3. Підвищення фіскальної ефективності податкової

системи. Підвищення фіскальної ефективності податко-

вої системи має бути адекватне темпу економічного зро-

стання та відбуватися без посилення фіскального наван-

таження на доходи незаможних верств населення та

діяльність високотехнологічних галузей економіки. Та-

кими заходами можуть бути:

— підвищення ставок плати та зборів за експлуата-

цію природних ресурсів;

— розширення переліку корисних копалин, за ви-

добування та реалізацію яких справляється рента (ви-

дається необхідним включення до об'єктів справляння

ренти видобування залізорудної сировини, марганцевої

руди, уранової руди, жирних сортів коксівного вугілля,

руди кольорових металів тощо);

— відмова від зниження ставки ПДВ з 20 % до 17 %;

— запровадження підвищеної ставки ПДВ у розмірі

23 % на товари розкоші;

— розширення групи підакцизних товарів (зокрема

до об'єктів оподаткування акцизним товаром можна

віднести операції з придбання харчових продуктів, що

є: товарами преміум-класу; шкідливими для здоров'я);

— посилення боротьби з мінімізацією оподаткуван-

ня та ухилянням від сплати податків; 41 Відповідно до

Директиви Ради 2006/112/ЄС країни-члени ЄС крім

базової ставки (не менше 15 %) можуть застосовувати

для соціальних товарів та послуг одну або дві знижених

ставки (не менше 5 %);

— підвищення ставок податку на нерухомість (зі

збереженням соціальної пільги);

— відновлення податку з власників транспортних за-

собів (в частині легкових автомобілів з великим об'ємом

двигуна, віком до 10 років).

Необхідна цільова політика податкового стимулю-

вання розвитку зі зміщенням ваги на непрямі податки.

Як зазначалося вище, вирішення завдань розвитку

неможливе без відповідної модернізації бюджетно-по-

даткової політики, з відходом від її суто фіскальних

пріоритетів. Ефективність та дієвість системи держав-

них фінансів полягає у здатності забезпечити оптималь-

ний перерозподіл фінансових ресурсів в країні між го-

ловними пріоритетами державної політики:

— забезпечення зростання добробуту населення за

рахунок розбудови системи соціального захисту та забез-

печення доступу до якісних публічних товарів та послуг;

— підтримка модернізації господарського комплек-

су країни шляхом скерування бюджетних інвестицій до

найважливіших секторів економіки;

— зміцнення фінансової спроможності органів

місцевого самоврядування з метою посилення їхньої

ролі у вирішенні питань соціально-економічного розвит-

ку громад.

Реалізація зазначених пріоритетів економічної політики

потребує реалізації в середньостроковій перспективі низ-

ки фундаментальних змін і системи коригувальних заходів:

1. Подальшого впровадження елементів ринкової

моделі управління державними фінансами. Органи дер-

жавної влади мають зберегти лише регуляторні функції,

пов'язані зі створенням правил, тоді як економічні функ-

ції — передані до державних агенцій, автономних дер-

жавних структур, наділених широкими повноваження-

ми щодо управління бюджетними коштами, й відпові-

дальних за ефективність їх витрачання.

2. Переходу до середньострокового бюджетного

планування. На першому етапі середньострокове пла-

нування має охоплювати інвестиційні видатки бюдже-

ту, які повинні групуватися у трирічні бюджетні програ-

ми. Такий механізм забезпечить безперебійність бюд-

жетного фінансування тривалих інвестиційних проектів

та покращить прогнозованість видатків бюджету.

3. Раціоналізації та упорядкування системи соціаль-

них видатків. Система пільг, субсидій та соціальних ви-

плат має бути спрямована лише на підтримку категорій

громадян з низьким доходом. При цьому необхідно зо-

середити увагу на перегляді методики визначення й роз-

рахунку розміру соціальних стандартів з тим, щоб вони

відповідали реальним показникам.

4. Зменшення масштабу використання бюджетних

інструментів підтримки економічної діяльності на користь

податкових інструментів. У середньостроковій перспек-

тиві необхідно зробити акцент розвитку податкових

інструментів, зокрема недискримінаційного надання по-

даткових пільг та стимулів для реалізації тих напрямів

економічної діяльності, що узгоджуються з пріоритета-

ми економічної політики держави. До таких варто відне-

сти: активізацію інвестиційно-інноваційної діяльності,

підвищення енергоефективності економіки та екологіч-

ності продукції, розвиток малого бізнесу тощо.

5. Зміни підходів до управління бюджетними інвес-

тиціями, що має включати такі кроки:

— упорядкування сфери державних закупівель;

— впровадження принципів співфінансування інве-

стиційних проектів центральною владою, місцевою вла-

дою та приватними інвесторами;

— розширення повноважень Рахункової палати

України щодо контролю за реалізацією національних

інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок

бюджетних коштів, з публічною регулярною презента-

цією його результатів.

6. Виокремлення з фінансування державного бю-

джету фонду залучених боргових ресурсів на фінансу-

вання потенційно прибуткових інвестиційних проектів. До

таких мають бути віднесені проекти, які генеруватимуть

прибуток або обумовлять зниження бюджетних видатків,

що сформує джерело для часткового погашення залуче-

них боргових ресурсів. На першому етапі з урахуванням

значного обсягу сформованого державного боргу необ-

хідно встановити обмеження щодо залучення нових бор-

гових ресурсів на фінансування поточних видатків бюд-

жету розміром сформованих в попередні періоди зобо-

в'язань за основною сумою боргу. Щорічні боргові за-

лучення понад зазначену суму мають спрямовуватися

виключно до фонду фінансування інвестиційних проектів.

Потрібна територіальна реконсолідація України че-

рез "перезавантаження" економічних повноважень регі-

онів. Залучення місцевого потенціалу розвитку до гос-

подарського обороту на основі зміцнення національно-

го капіталу та припливу іноземних інвестицій формува-

тиме об'єктивні тенденції до автономізації (зниження за-
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лежності від Центру) регіонів України. Водночас синер-

гія використання регіональних потенціалів можлива лише

за міжрегіональної співпраці. Тому реконсолідація на

засадах міжрегіональної взаємодії цілком може стати

точкою єдності інтересів регіонів та Центру. Це створю-

ватиме виклики щодо побудови нової моделі регіональ-

ної політики, провідними орієнтирами якої виступатимуть

розвиток міжрегіональної співпраці та консолідація ло-

кальних дій регіонів навколо реалізації загальнонаціо-

нальних пріоритетів розвитку. Враховуючи, що регіони

відіграють ключову роль у забезпеченні соціального

ефекту реформ — через надання соціальних послуг та

забезпечення якості середовища життя, досягнення

стійкості регіонального розвитку слід розглядати як кри-

тично важливе завдання загальнонаціонального рівня.

Слід продовжити бюджетну реформу та передати

місцевим бюджетам додаткові джерела доходів. Необ-

хідними заходами мають стати:

— закріплення за місцевими бюджетами частини

надходжень від податку на прибуток підприємств;

— розширення джерел ІІ кошику доходів.

ВИСНОВКИ
Виходячи з вищевикладеного, для забезпечення

відновлення економічного зростання, підтримки процесів

структурно-технологічної модернізації реального секто-

ру економіки України разом з відновленням макроеко-

номічної рівноваги необхідно забезпечити подальше

впровадження структурних реформ на основі залучення

інвестицій, покращення бізнес-клімату та конкурентно-

го середовища. В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів

у реальному секторі національної економіки, обмежених

можливостей державного інвестування, ускладненого

доступу підприємств до кредитних ресурсів банківської

системи та ресурсів міжнародних фінансових організацій

та наявності низки внутрішніх і зовнішніх ризиків для

відновлення висхідних тенденцій інвестиційної діяльності

державна інвестиційна політика має бути спрямована на

впровадження дієвих механізмів стимулювання залучен-

ня вітчизняного та іноземного капіталу та створення

ефективної системи управління інвестиційними процеса-

ми. Пріоритетними напрямами державної інвестиційної

політики мають бути наступні.

1. Підвищення ефективності державного регулюван-

ня у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності шляхом:

— подальшого удосконалення механізму "єдиного

інвестиційного вікна" з метою мінімізації участі інвес-

тора та скорочення часу проходження дозвільних і по-

годжувальних процедур в різних сферах інвестиційної

діяльності з урахуванням їхньої специфіки;

— оптимізації системи податкових та митних пільг

для інвесторів на основі експертизи інвестиційних про-

ектів, зменшення часових та матеріальних витрат на ве-

дення податкового обліку та сплату податків, посилен-

ня контролю за використанням пільг вітчизняними та

іноземними інвесторами;

— продовження роботи з формування та ведення

Державного реєстру інвестиційних проектів та проект-

них (інвестиційних) пропозицій відповідно до норм За-

кону України "Про інвестиційну діяльність" та підзакон-

них нормативних актів, удосконалення методичного

забезпечення, зокрема щодо порядку та критеріїв оці-

нки економічної ефективності проектних (інвестиційних)

пропозицій та інвестиційних проектів;

Стабільне фінансово-
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Рис. 4. Концептуальні підходи щодо стабілізації фінансово@економічного середовища
як однієї з ключових функцій держави
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— активізації роботи щодо реалізації Закону Украї-

ни "Про індустріальні парки", надання державної під-

тримки за рахунок бюджетних коштів для облаштуван-

ня індустріальних парків і реалізації проектів у межах

цих парків;

— удосконалення нормативно-правової бази у

сфері міжнародної технічної допомоги, активізації за-

лучення міжнародної технічної допомоги та співробіт-

ництва з міжнародними фінансовими організаціями для

підтримки структурних зрушень за рахунок розвитку ви-

сокотехнологічних перспективних секторів економіки;

— створення сучасної системи державних гарантій

захисту приватних, у т.ч. іноземних, інвестицій та врегу-

лювання комерційних суперечок між суб'єктами інвес-

тиційного процесу;

— прискорення розвитку інноваційної інфраструк-

тури шляхом підтримки створення інноваційних центрів

та центрів трансферу технологій, технополісів, техно-

логічних та наукових парків, інноваційних кластерів та

бізнес-інкубаторів, венчурних фондів і стимулювання

комерціалізації інновацій та науково-технічної діяль-

ності;

— опрацювання механізму державної підтримки

кластерів для реалізації інвестиційних та інноваційних

програм і проектів за пріоритетними напрямами.

2. Практичне запровадження низки удосконалених

механізмів та інструментів грошово-кредитного, фіс-

кального, організаційно-управлінського регулювання,

зокрема:

— удосконалення амортизаційної політики, збіль-

шення обсягів амортизаційних відрахувань для здійс-

нення інвестиційної діяльності шляхом підвищення норм

податкової амортизації основних засобів, зокрема, на

машини та обладнання, використання прискореної

амортизації до окремих галузей економіки, застосову-

вання бонусної амортизації щодо обладнання для нау-

ково-дослідного та дослідно-конструкторського облад-

нання;

— посилення спрямованості фіскальної політики на

стимулювання інвестиційної діяльності шляхом запро-

вадження диференційованих податкових ставок на ча-

стку прибутку, що спрямовується на інвестиції;

— удосконалення надання галузевих та терито-

ріальних податкових пільг з метою унеможливлення ма-

сового використання таких інструментів для мінімізації

оподаткування чи отримання конкурентних переваг по-

рівняно з іншими учасниками ринку.

Посилення конкуренції за інвестиції на світовому

ринку капіталів, з одного боку, та значний потенціал

України щодо залучення іноземних інвестицій з іншо-

го, диктують необхідність цілеспрямованого впливу на

приплив капіталу до України: державного регулювання

регіонального розподілу та використання інвестицій, зі

створенням стимулюючих чинників для залучення інве-

стиційних ресурсів до пріоритетних секторів економіки

та депресивних регіонів, а також надання державних

гарантій інвесторам.
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Події сьогодення демонструють чисельні кризові

явища соціально-економічного характеру в українсь-

кому суспільстві, що характеризуються низьким рівнем

та якістю життя населення такі, як високий рівень

бідності, значна майнова диференціація населення,

відсутність середнього класу, соціальна нерівність,

високий рівень корупції та соціальної напруженості
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тощо. На такому соціально-економічному підгрунті є

висока вірогідність появи кризових ситуацій за масо-

вою престною участю населення. Події 2013—2014

років яскраво закарбували подібні трагічні кризові

ситуації.

За таких умов органам державної влади та органам

місцевого самоврядування необхідно постійно здійсню-

вати ефективне прогнозування загроз національній без-

пеці соціально-економічного характеру.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наразі найбільш розповсюдженими є два підхо-

ди до прогнозування кризових явищ та ситуацій

соціально-економічного характеру, перший підхід

базується на визначені рівня та якості життя насе-

лення [1—2], другий — на визначені стану соціаль-

ної напруженості в суспільстві [3—4]. Незважаючи

на велику кількість намагань прогнозування кризо-

вих явищ (ситуацій) їх інструментарій здебільшого

має очевидні хиби. З цією метою проводять опиту-

вання населення регіонів, достовірність результатів

якого є невисокою з причин суб'єктивних відпові-

дей респондентів, обмеженого обсягу вибірки та

політичної заангажованості результатів опитуван-

ня. Іншим підходом є розрахунок відповідного уза-

гальненого показника шляхом оброблення статис-

тичних показників соціально-економічного розвит-

ку регіонів та рівня життя населення різноманітни-

ми математичними методами. Однак і ці підходи

мають вади: обрані статистичні показники не завж-

ди достатньо повно описують предметний зміст соці-

альної напруженості, також математичні методи,

що застосовуються, не завжди є придатними за

фізикою використання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучасних підходів до прогно-

зування соціально-економічних процесів та надання

пропозицій щодо розроблення механізму державного

прогнозування кризових явищ соціально-економічного

характеру.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Людство завжди бажало зменшити вплив неконтро-

льованих ними факторів на результати діяльності за раху-

нок отримання додаткової інформації про те, що не пізна-

но. Цим мабуть пояснюється широке розповсюдження в

житті різноманітних прогнозів. За загальноприйнятим виз-

наченням прогноз є науково обгрунтоване судження про

можливий стан об'єкта дослідження в майбутньому, а та-

кож про альтернативні напрями його здійснення.

Слушною є думка В.О. Кулявець, що прогноз є по-

шуком реалістичного, економічно правильного рішен-

ня для управління об'єктом чи процесом, а прогнозу-

вання є необхідним і важливим науково-альтернативним

етапом загального процесу планування [5, с. 8].

На сьогоднішній час в соціально-економічних до-

слідженнях підходи до прогнозування класифікують на

пошукові і нормативні. Під пошуковим прогнозом розу-

міється визначення можливих станів об'єкта прогнозу-

вання в майбутньому. Завдання нормативного прогно-

зу полягають у визначенні шляхів і строків досягнення

бажаних станів прогнозованого об'єкта в майбутньому,

тому нормативний прогноз може розглядатися як управ-

ління в явному виді.

У пошуковому прогнозуванні перевагою користу-

ються методи трендового моделювання (екстраполяція

вихідної моделі в майбутнє, на період попередження

прогнозу), для нормативного прогнозування основно-

го значення набувають методи схематичного моделю-

вання (сценарного, матричного, мережного, аналогово-

го, ігрового, морфологічного й ін.), а також опитування

експертів і більш широких кіл населення.

Рис. 1. Згладжування за методом ковзних середніх при виборі періоду 3 місяці
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Нормативні та пошукові прогнози в свою чергу роз-

різняюся на активні і пасивні. Пасивним є такий прогноз,

для якого результат прогнозу не впливає й, по суті, не

може впливати на об'єкт прогнозування. Прогноз є ак-

тивним, якщо впливом прогнозу на об'єкт прогнозуван-

ня не можна знехтувати. Логіка прогнозування при ак-

тивному прогнозі різко змінюється й ускладнюється,

тому що сам прогноз повинен урахувати ефект резуль-

татів прогнозування. Отже, активним є будь-який нор-

мативний прогноз, а також такі пошукові прогнози, які

використовуються при прийнятті управлінських рішень.

Для активного прогнозу збіг прогнозних показників з

реальними не є доказом високої якості прогнозу. Та-

ким чином, у ряді випадків прогноз у соціально-еконо-

мічних системах виступає як управляючий вплив.

Прогноз кризових явищ соціально-економічного ха-

рактеру починається й завершується побудовою

прогнозної моделі. На відміну від природничих

наук, що оперують головним чином теоретични-

ми моделями, заснованими на вже пізнаних за-

кономірностях навколишнього світу з високим

рівнем формалізації й широких можливостей ви-

міру, у соціологічних та економічних досліджен-

нях до сьогоднішнього дня використовуються по

перевазі описові моделі. Причина — у низькому

рівні математизації соціологічно-економічних

досліджень, недостатньої готовності суспільних

наук до строгої формалізації досліджуваних

об'єктів.

З метою прогнозування кризових явищ со-

ціально-економічного характеру в рамках про-

ведення науково-дослідної роботи за шифром

"Аналітика" [6] було досліджено метод згладжу-

вання для прогнозування кризових явищ та си-

туацій соціально-економічного характеру в ук-

раїнському суспільстві. Об'єктом дослідження

для часового ряду було вибрано кількість подій

із тім чи іншим складом ознак, зібраних протя-

гом певного часу та нанесених на електронну

карту геоінформаційної системи у визначених

регіонах України. Розглянемо висновки роботи.

Рис. 2. Згладжування за методом ковзних середніх при виборі періоду 5 місяців

Рис. 3. Експоненціальне згладжування даних
з ваговим коефіцієнтом 0,25
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На рисунку 1 показані вихідні дані однієї події, а

саме її кількісний склад по вісі ординат та часовий ряд

по вісі абсцис (непереривна лінія) [6].

За результатами згладжування методом ковзаних

середніх при виборі періоду згладжування 3 місяці було

отримано згладжування події (пунктирна лінія). За умо-

вами розрахунків методу відбувається пропуску даних

на початку та у кінці графіку.

Для порівняння, на рисунку 2 показано результати

роботи алгоритму ковзних середніх при виборі періоду

згладжування 5 місяців [6].

Рисунки 1 та 2 демонструють, що чім більший пері-

од згладжування вибрано для згладжування часового

ряду тім більш плавний графік буде отримано у резуль-

таті. Тому, застосовуючи метод ковзних середніх для

обробки даних у механізмі державного прогнозування

кризових явищ, треба обирати період згладжування ви-

ходячи з розумного компромісу між плавністю лінії

згладжених даних та відсутністю точок у початку та на-

прикінці таблиці. Крім того, найбільш ефективно цей

метод може застосовуватися тільки, коли аналізуються

дані, які зібрані за довготривалий термін (два роки або

більше). Якщо ж термін складає один рік, то застосу-

вання методу ковзного середнього для згладжування

таких даних не є ефективним, саме по причині відсут-

ності кількох точок у початку та кінці графіку.

Щоб подолати таки недоліки у механізмі держав-

ного прогнозування кризових явищ, доцільно реалізу-

вати альтернативний підхід обробки вихідних точок ча-

сового ряду за методом експоненціального згладжуван-

ня. У цьому методі кожне наступне значення часового

ряду залежить від усіх попередніх значень і всі без ви-

нятку точки використовуються у моделі (пропуску да-

них у початку та кінці графіку немає). Для порівняння із

методом ковзних середніх, з даними рисунка 1 було

здійснено експоненціальне згладжування з ваговим ко-

ефіцієнтом 0,25 (рис. 3) [6].

Рисунок 3 демонструє, що пунктирна крива лінія

згладжування більш полога ніж на рисунках 1 та 2. Та-

кож слід зазначити, що метод експоненціального зглад-

жування може бути використаний навіть для коротко-

термінових прогнозів (у межах одного періоду). Якщо

на графіку чітко проглядається тенденція до зміни у

згладженому часовому ряді, то дані розраховані під час

експоненціального згладжування можуть бути застосо-

вані для прогнозу.

Наступним підходом до прогнозування соціально-

економічних процесів, що можуть бути реалізовані в ме-

ханізмі державного прогнозування кризових явищ та си-

туацій є адаптивні моделі прогнозування — це моделі

дисконтування даних, які здатні швидко пристосовувати

свою структуру й параметри до зміни умов. Інструмен-

том прогнозу в адаптивних моделях, як й у кривих росту,

є математична модель із єдиним фактором — "час".

Отже, перевагами адаптивних моделей прогнозуван-

ня є те, що вони застосовуються у процесах, які не зав-

жди мають сталі закономірності — тенденції; швидко

пристосовують свою структуру і параметри до змін

умов; враховують нерівноцінність рівнів часового ряду

— "механізм дисконтування даних". Внаслідок цього

для використання в роботі були вибрані адаптивні мо-

делі прогнозування, а саме: базова КС-модель — Брау-

на. Ця модель представляє процес розвитку як лінійну

тенденцію з параметрами, що постійно змінюються.

Надалі розглянемо етапи побудови лінійної адаптивної

моделі Брауна першого порядку [7].

Алгоритм лінійної моделі Брауна, який наведено на

рисунку 4.

Для прогнозування кризових явищ соціально-еко-

номічного характеру необхідно здійснити прогнозуван-

ня відповідних індикаторів, що характеризують появу

кризових явищ соціально-економічного характеру за

кроками 1—7 алгоритму рисунка 4. Коефіцієнт дискон-

тування даних потрібно вибирати експертно, в залеж-

ності від обставин.

З метою прогнозування кризових ситуацій за масо-

вою протестною участю населення пропонується вико-

ристовувати пошуковий активний прогноз сценарного

моделювання, який дозволить розробити перелік

найбільш вірогідних (типових) сценаріїв розвитку кри-

зових ситуацій, що можуть трапитись в українському

суспільстві.

На сьогоднішнім етапі розвитку суспільства цей ме-

тод найбільш зарекомендував себе під час планування

та проведення передвиборних компаній та у маркетин-

говому менеджменті. Кожна передвиборна пропаганда

включає перелік сценаріїв, за якими проходять передви-

борні перегони.

Сценарне моделювання призначене для обгрунту-

вання цілей розвитку об'єкту що вибраний з урахуван-

ням усіх можливих його взаємозв'язків. На основі сце-

нарного моделювання формуються конкретні процеду-

Рис. 4. Алгоритм лінійної моделі Брауна
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ри підготовки й прийняття рішення з використанням

методів експертних оцінок.

Отже, сценарій — детально розроблений план про-

ведення будь-якого заходу, здійснення будь-яких дій.

Це опис картини майбутнього, який складається з уз-

годжених, логічно взаємопов'язаних подій та послідов-

них кроків, з визначеною вірогідністю, що ведуть до

прогнозованого кінцевого стану, тобто образу об'єкта

в майбутньому. Як правило, в сценаріях переважає які-

сний опис.

Сценарій складається з низки можливих ситуацій.

Властивостями ситуацій є множинність і неоднорідність

вихідних даних. Ситуація завжди являє собою якусь

оцінку (аналіз, узагальнення) безлічі даних. Ця оцінка є

суб'єктивною, тому що вона залежить від коштів і ме-

тодів узагальнення, прийнятих конкретною людиною.

Кожен сценарій — це відносно закінчена у значен-

нєвому відношенні частина плану дослідження ситуації,

навколишнього оточення, сукупності обставин або

станів, включених у досліджувану проблему, що вико-

ристається для забезпечення погодженості (когерент-

ності) окремих епізодів або етапів аналізу ситуації або

управлінського рішення. Головною схемою дій при роз-

робці сценаріїв є: фактори, динаміка, ранжирування,

обговорення, результати. Моделями дій груп аналізу є:

область (сфера), інтереси, проблеми, узгодження, оці-

нки, конструювання, консенсус. Головними інструмен-

тальними засобами при розробці сценаріїв є: мозковий

штурм, методики й моделі, зважування, обмін і корек-

ція, обговорення.

Загальна структура інструментів ситуаційного мо-

делювання складається з: оптимізації моніторингу чин-

ників і індикаторів ситуації; прогнозу динаміки розвит-

ку ситуації; презентаційної графіки, засобів докумен-

тування; моніторингу регульованих чинників і індика-

торів; факторного аналізу; прогнозу керуючих впливів;

технології, засобів експорту (імпорту) документів і да-

них; методів порівняння альтернатив і розробки загаль-

них рекомендацій; технології опису інформаційного

образа ситуації.

Типові сценарії необхідно накопичувати з метою

розробки всіх найбільш вірогідних сценаріїв розвитку

кризових ситуацій за масовою проте-

стною участю громадян. Це надасть

змогу виявити всі типові ситуації, для

яких необхідно розробляти державні

механізми врегулювання.

Теорія активних систем — це

розділ теорії управління соціально-

економічними системи, що вивчають

механізми функціонування організац-

ійних систем та їх властивості, що обу-

мовлені їх активністю. Активні систе-

ми містять керованих і (або) керуючих

суб'єктів, що володіють власними ціля-

ми і спроможністю приймати рішення.

Основним методом дослідження в

теорії активних систем є математичне

(теоретико-ігрове) і імітаційне моде-

лювання.

У імітаційних моделях теорії актив-

них систем центр і агенти вибирають

стратегії (дії, стани, інформацію що повідомляється)

прагнучи максимізувати свої цільові функції, що відоб-

ражають їхні переваги на множині дій і (або) результатів

діяльності. Опис активної системи (її модель) включає:

цільові функції гравців, припустимі множини, по-

слідовність вибору стратегій і інформаційні обмежен-

ня. Для конкретизації постановки задачі управління в

активних системах необхідно описати переваги і моделі

поведінки її учасників — агентів та центру, що наведе-

но у [8].

Активна система занурена у деяке зовнішнє сере-

довище, і метою дослідника являється створення про-

гнозу розвитку системи на той або інший проміжок часу.

Як правило, дослідник має власну модель активної сис-

теми (сукупність своїх уявлень про систему), здійснюю-

чи аналіз якої він може визначити який буде стан мо-

делі через проміжок часу. Основою інформаційного уп-

равління активних систем є рефлексийне управління.

Рефлексивне управління враховує психологічні ха-

рактеристики людини і полягає в цілеспрямованому

впливі на його моделі прийняття рішень. Завданням реф-

лексивного управління є формування сценаріїв розвит-

ку ситуації, яке полягає у створенні підстав для розвит-

ку ситуації у напрямі, бажаному для управляючого су-

б'єкта з використанням інституціональних, мотивацій-

них, інформаційних методів управління [9].

Отже, систему прогнозування кризових ситуацій за

масової протестною участю населення доцільно уявити

у вигляді активної системи. Для розроблення сценаріїв

кризових ситуацій необхідно використати рефлексійне

управління.

Таким чином, виходячи з викладеного вище, в статті

отримуємо структурну схему механізму державного

прогнозування кризових явищ соціально-економічного

характеру (рис. 5).

Нормативний активний прогноз не даремно знахо-

диться в центрі механізму, сценарне прогнозування не-

від'ємно пов'язано з методом згладжування та адаптив-

ним прогнозуванням, сценарії виникнення кризових си-

туацій за масовою протестною участю населення грун-

туються на прогнозах розвитку кризових явищ соціаль-

но-економічного характеру.
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Рис. 5. Структурна схема механізму державного
прогнозування кризових явищ соціально@економічного

характеру
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В основі механізму державного моніторингу кризо-

вих явищ соціально-економічного характеру знаходить-

ся особа, що приймає рішення (ОПР), яка здійснює екс-

пертні методи прийняття рішення. Також цей блок ме-

ханізму "утримує" відповідне технічне забезпечення —

геоінформаціну систему (ГІС), на платформі якої здійс-

нюються не тільки математичні розрахунки наведених

прогнозних методів, але й відбувається візуальне оці-

нювання ситуації. Взагалі цей блок є аналогом сучас-

них ситуаційних (антикризових) центрів.

Результатом роботи механізму є надання прогноз-

них висновків з виникнення кризових явищ соціально-

економічного характеру та здійснення прогнозу виник-

нення та розвитку кризової ситуації за масовою проте-

стною участю населення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

За результатами дослідження обгрунтовано струк-

турну схему механізму державного прогнозування кри-

зових явищ та ситуацій соціально-економічного харак-

теру й визначено, що:

1) метод згладжування часових рядів дозволяє

здійснювати прогноз появи кризової ситуації за довго-

строковий термін (два роки або більше) шляхом вико-

ристання методу ковзаної середньої та за короткостро-

ковий термін (на протязі від одного періоду) шляхом

використання експоненціального згладжування;

2) перевагами адаптивних моделей прогнозуван-

ня є те, що вони застосовуються у процесах, які не

завжди мають сталі закономірності — тенденції,

швидко пристосовують свою структуру і параметри до

змін умов, враховують нерівноцінність рівнів часово-

го ряду;

3) пошуковий активний прогноз сценарного моде-

лювання дозволяє розробити перелік найбільш вірогі-

дних (типових) сценаріїв розвитку кризових ситуацій, що

можуть трапитись в українському суспільстві.

Напрями подальших досліджень будуть спрямовані

на більш ретельне дослідження рефлексійного управ-

ління з метою удосконалення методу сценаріїв.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасний етап розвитку світового суспільства харак-

теризується парадигмою вияву, переродження й необ-

хідності оцінювання ризиків (внутрішніх та зовнішніх),

глобалізації знань тощо. З огляду на це економічна без-

пека виступає інтеграційною формою вираження жит-

тєдіяльності та життєстійкості соціально-економічних

систем і має розглядатися як обов'язковий компонент

політики забезпечення загальнонаціональної безпеки,

зокрема й України. У ній і досі триває процес форму-

вання цивілізованих ринкових відносин, більше того,

наразі важко сказати, що стан її економіки характери-

зується високим рівнем нестабільності. У цьому кон-

тексті актуальним застосування виразу — регіони Ук-
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раїни охопила довторивала повномасштабна криза. За-

грози її економічній безпеці продовжують виникати,

тому зумовлюють необхідність створення механізму

державного регулювання й контролю за нею, особли-

во на регіональному рівні. Отже, значущість такої про-

блеми зумовлює актуальність, важливість і цільову спря-

мованість даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Виділення не вирішених раніше частин загальної

проблеми, котрим присвячується означена стаття.

За останні 20 років здійснено не мало практич-

них кроків, науково-теоретичних розвідок щодо фор-

мування вітчизняної системи державного управління

безпекою, особливо економічною. Серед цих кроків

можна виокремити такі: прийняття Законів України
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"Про основи національної безпеки в Україні" і "Про

стимулювання розвитку регіонів", затвердження Ука-

зом Президента України Концепції державної регіо-

нальної політики тощо [3; 8; 9]. Разом із тим, зазна-

чені вище правові документи потребують удоскона-

лення через фрагментарність характеру закріплених

у них заходів і накопичення значної кількості про-

блем, що стримують підвищення ефективності дер-

жавного регулювання соціальної, економічної й еко-

логічної безпеки.

Варто відзначити, що науково-методологічні заса-

ди соціально-економічної безпеки держави, типізація

економічних загроз, соціальних викликів та інтересів

держави, особливості формування регіональної політи-

ки в контексті забезпечення економічної безпеки дер-

жави знайшли своє висвітлення в працях С. Бєлай,

С. Білої, О. Бондар, А. Дєгтяра, М. Долішнього, С. Дом-

бровської, В. Котковський, О. Мельниченка, Н. Нижник,

О. Снігової, Н. Ткачової та інших. Однак фахівці, дослі-

джуючи сутність і зміст безпеки у наявних ринкових

умовах, не акцентували значну увагу на аналізі держав-

ного управління економічною й екологічною безпекою

регіонів та їх соціально-економічних систем. Крім того,

у теоретичному контексті для побудови цілісної систе-

ми державного регіонального регулювання з позиції

безпековості існує нагальна потреба в комплексній ха-

рактеристиці факторів, які визначають цю безпеку, що

й становить мету нашої розвідки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Як свідчать О. Бондар, В. Котковський та ін., дер-

жава може існувати, коли вона має власну економічну

систему, яку умовно можна розглядати як ефективну

взаємодію власного виробництва, фінансової сфери,

системи управління, соціальної й екологічної сфер.

Відтак, національна безпека характеризується і визна-

чається таким станом розвитку всіх сфер економічної

системи, при якому держава здатна забезпечити свій

стійкий розвиток, що дає змогу досягнути економічної,

політичної, військово-стратегічної і соціальної мети за-

ради створення умов для гідного життя широких верств

населення, їх добробуту, духовної і моральної єдності

тощо [1, с. 94—95; 4].

Дещо інший підхід застосували О. Гудзинський і

С. Судомир [2, с. 36], запропонувавши визначати еконо-

мічну безпеку соціально-економічних систем як рівень

здатності сформованого внутрішньо системного потен-

ціалу тільки підприємницьких структур, адекватного за

прогнозованими програмами, цілям, стратегіям розвит-

ку та потенціалу інститутів зовнішнього середовища

забезпечувати їх ефективне функціонування, конкурен-

тоспроможність, синергетичний ефект шляхом раціо-

нального використання сильних і слабких сторін та мож-

ливостей, нейтралізації загроз.

На наш погляд, розвиток регіонів варто розгля-

дати з позиції стабільного, безпекового функціону-

вання соціально-економічних систем, які представля-

ють собою сукупність організованих колективів лю-

дей, окремих осіб, населення, об'єктів економіки,

екосистем й інфраструктури конкретного (-их) регіо-

ну (-ів), що утворюють єдине структурно-функціо-

нальне ціле. Власне кажучи, соціально-економічні

системи (далі — СЕС) за своїми просторовими й іншим

параметрами відповідають адміністративно-територ-

іальним і господарським утворенням держави — за-

гальнодержавному, стратегічному й операційному

ядру. Вони можуть бути різного рівня і масштабу.

Відповідно до загальноприйнятої в системній теорії

класифікації СЕС можуть бути віднесені до складних

систем з ієрархічною, в більшості випадків гіллястою

структурою, що володіє певною гнучкістю й адаптив-

ністю або ризикостійкістю. СЕС у прийнятому нами

розумінні мають здатність певним чином перебудо-

вуватися, тобто змінювати деякі свої властивості та

функціональні можливості в залежності від складних

умов. Прикладом такого роду гнучкості й адаптив-

ності СЕС може служити відокремлення того чи іншо-

го регіону шляхом референдуму, перехід країни з

мирного у воєнний стан тощо.

З огляду на предмет дослідження варто також зу-

пинитися на дослідженні економічної безпеки регіонів

та ролі держави в цьому, адже такий різновид безпеки

охоплює та характеризує економічні процеси та суміжні

з ними явища в усіх СЕС.

Cправедливим є зауваження Н. Нижник, Г. Ситник,

Н. Ткачової та ін., що економічна безпека регіонів пе-

редбачає стан надійності та захищеності інтересів у

сфері економіки від збитків; стійкість економічного

механізму країни до впливів, загроз; забезпечення еко-

номічної незалежності, стабільності регіонів, їх здат-

ності до розвитку [6; 10, с. 12—13]. Серед складових

української економічної безпеки вчені виокремлюють

такі, як сировинно-ресурсна, енергетична, інноваційно-

технологічна, інвестиційна, зовнішньоекономічна та

соціальна безпеки [там само]. У продовження зазначи-

мо, що комплексно підійти до визначення складових ос-

танньої дозволяє економічна категорія інфраструкту-

ра.

Погоджуючись із О. Гудзинським і С. Судомиром [2],

уточнимо, що економічна безпека СЕС регіонів потре-

бує комплексної характеристики (з огляду на їх поліфун-

кціональну природу), зокрема визначення в якості фун-

даментальної основи економічно ефективної держави

в цілому. Концептуально це означає, що наша держава

в особі органів влади повинна відстоювати свої за-

гальнонаціональні й суспільні економічні інтереси, за-

безпечувати систему безпеки за будь-яких умов. У мир-

ний час економічну сферу безпеки СЕС слід пов'язува-

ти з мікро- і макроекономічними чинниками розвитку, з

внутрішньою стійкістю (імунітетом) держави та її регі-

онів від різних дестабілізуючих викликів, впливів, заг-

роз. У зовнішньоекономічному плані (так би мовити "в

ідеалі") економічна безпека СЕС передбачає конкурен-

тоспроможність державної економіки, її вихід на міжна-

родні ринки, стійкість внутрішньої валюти, фінансово-

економічна стабільність України, вчасне реагування на

економічний тиск, агресію тощо.

На цій підставі можемо констатувати, що поняття

економічної безпеки СЕС було й є актуальним на вітчиз-

няних теренах, воно має бути квінтесенцією діяльності

управлінських структур. Указане, однак, поняття не по-
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винно зводитись до гасел чи паперового проведення

структурних, інвестиційно й інноваційно спрямованих,

стратегічних та інших реформ в економіці. На підтвер-

дження зазначимо, що економічна безпека СЕС знахо-

диться у нерозривному зв'язку з очікуваннями і настро-

ями населення — рівнем та якістю його життя, а також

участю в прийнятті управлінських рішень або поінфор-

мованістю щодо вже ухвалених, своєчасне й адекватне

виявлення, запобігання й усунення наявних і потенцій-

них загроз інтересам держави та соціуму. Тому держав-

не управління економічною безпекою СЕС регіонів має

реалізовуватися за допомогою чотирикутника "Реагу-

вання держави на виклики — Економічна безпека ре-

гіону СЕС — Добробут громадян, розвиток громадянсь-

кого суспільства — Національна безпека держави" (рис.

1).

Як ми бачимо, державному управлінню економічної

безпеки СЕС регіонів притаманні риси як міжгалузеві

(галузі науки державне управління), так і власні, що

формують функціональний і методичний блоки еле-

ментів. Це означає, що форми, напрями (функції), за-

соби (важелі, стимули тощо) державного управління у

сфері регіональних СЕС є специфічними, але їх підгрунтя

становить загально державноуправлінський концепт.

Так, у системі державного регулювання економіч-

ної безпеки СЕС можна виокремити таке:

— стратегічний рівень регулювання (Парламент,

Президент і Уряд України);

— оперативно-стратегічний рівень регулювання (ре-

гіональні органи публічної влади);

— оперативно-локальний рівень регулювання

(місцеві органи публічної влади) рівень.

Проте переплетіння й ускладнення суспільних відно-

син і процесів зумовило необхідність у спеціалізації дер-

жавного управління безпеки СЕС за сферами розробки

та застосування управлінських впливів у галузі суспіль-

них відносин [5]. Постало питання необхідності висхід-

ного (а не низхідного — починаючи з вищого держав-

ного рівня) визначення й уточнення економічних інте-

ресів у кожній зі сфер суспільного життя крізь призму

виявлення, запобігання і нейтралізації загроз задово-

лення цих інтересів. Відтак, та декомпозиція функцій

державного регулювання економічної безпеки СЕС, що

існує вимагає законодавчого вдосконалення. Це мож-

ливо здійснити в напрямку прийняття закону "Про ме-

ханізм економічної безпеки соціально-економічних си-

стем загальнодержавного, регіонального та місцевого

рівня", а також розмежування сфер діяльності регіо-

нальних органів влади (див. праці [5; 7]).

Слушними є твердження О. Бондар [1, с. 95] щодо

важливості обгрунтування показників, які характери-

зують інтереси державного управління в галузі еко-

номічної безпеки, у т. ч. регіонів. На жаль, і досі немає

єдності позицій і думок серед науковців з приводу си-

стеми таких індикаторів. Так, В. Котковський і Н. Тка-

чова зазначають [4; 10, с. 15], що існує пропозиція

диференціювати ці індикатори за окремими об'єкта-

ми економічної безпеки, а саме: фінансовий стан

суб'єктів господарювання, збалансованість макро-

економічних пропорцій, грошово-кредитна система,

технологічний рівень виробництва, структура та

рівень виробництва, виробнича інфраструктура, ре-

сурсний потенціал, зайнятість та ринок праці, вплив

тіньової економіки та рівень економічної злочинності,

ринкова інфраструктура, інституційні перетворення,

зовнішня торгівля, зовнішні інвестиції, розвиток на-

уки і техніки тощо. Проте очевидним є те, що за наве-

деною системою можна проаналізувати безпосеред-

ньо стан економіки. Стосовно оцінювання поточних і

далекосяжних заходів органів державного управлін-

ня, спрямованих на економіку, то питання залишаєть-

ся відкритим. Систематизація показників у контексті

економічної безпеки СЕС дозволить з більш точною

ймовірністю визначити рівень економічної безпеки в

державі в цілому, провести оцінку потенційних заг-

роз окремим галузям, секторам і ланкам економіки

регіонів.

Разом із тим, перспективним напрямом досліджень

є визначення проблем щодо забезпечення безпеки СЕС

регіонів від впливів техногенного, екологічного та

військово-політичного характеру при переході України

до стабільного розвитку. Зважаючи на це, підкресли-

мо, що для умов військово-політичних конфліктів ос-

новні цільові функції безпеки повинні охоплювати, на-

самперед, забезпечення виживання громадян, їх захист

і збереження, а також надійного функціонування

об'єктів регіону, що грають визначальну роль у стійкості

економіки, реалізації оборонного замовлення та ство-

ренні необхідних умов для виживання населення. Щодо

умов мирного часу, то в якості основних критеріїв

Рис. 1. Схема формування та реалізації державного управління безпекою СЕС
(державний і регіональний рівні)
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дієвості державного управління безпекою СЕС регіонів

уважаємо варто виділити:

— імовірність збереження якості життя на науково

обгрунтованому і в соціально-економічному відношенні

виправданому рівні;

— відносне підвищення якості життя населення за

рахунок заходів і дій по забезпеченню розвитку людсь-

кого потенціалу, покращенню демографічних показ-

ників тощо.

Полегшити виконання цих функцій може, по-перше,

розробка й упровадження методики оцінювання еконо-

мічних витрат на управління (прогнозування, виявлен-

ня, оцінювання, нейтралізацію тощо) загрозами у сфері

забезпечення безпеки СЕС регіонів від впливів екологі-

чного, техногенного характеру, наприклад, через

відносний відвернений збиток у вартісному вираженні.

А по-друге, широке використання нових інформаційних

технологій, методів і систем інформаційно-інтелектуаль-

ної підтримки підготовки та прийняття управлінських

рішень щодо безпеки СЕС регіонів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Сутність безпеки СЕС регіонів слід визначати як стан

галузей, сфер економіки, екосфери, регіональної

інфраструктури та функціонування публічних інституцій,

при якому забезпечуються гарантований захист публіч-

них і приватних інтересів, соціальна спрямованість дер-

жавної політики, достатній оборонний потенціал краї-

ни. З огляду на це регіональну економічну й екологічну

безпеку СЕС необхідно розглядати у контексті форму-

вання та реалізації цілей і завдань державної регіональ-

ної політики, а також в єдності бачення та дій щодо без-

пековості всієї країни як в мирних умовах, так і в особ-

ливий період.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Українські муніципалітети сьогодні найбільше

потерпають від невміння або небажання цілеспрямо-

вано впроваджувати муніципальний маркетинг. По-

хідними від цього є і тотальна недовіра бізнесу, що

стає причиною небажання інвестувати в українські

міста, втрата населення, яке не бачить для себе пер-

спектив перебування на даній території. А отже, му-
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ніципалітети втрачають основі ресурси — фінанси та

людей.

 Вивчення автором питання щодо досвіду застосу-

вання технологій муніципального маркетингу дає мож-

ливість стверджувати, що такого досвіду в Україні

дуже мало і він скоріше носить спонтанний, епізодич-

ний характер. Це було підставою розробити та адап-

тувати до потреб українських міст методику підготов-
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ки та деякі технології впровадження маркетингової

стратегії міста.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Слід відзначити, що муніципальний маркетинг як

явище існує в Україні досить давно завдяки міським го-

ловам-ентузіастам та територіальним громадам, для

яких це є традицією: Одеса, Львів, пізніше Бердянськ,

або Івано-Франківськ — міста, які мають сталий бренд

та постійно його просувають.

 Однак у цілому питання муніципального маркетин-

гу як цілеспрямованої політики органів місцевого само-

врядування — тема малопопулярна серед дослідників,

імовірно через дуже низький відсоток реально розроб-

лених та реалізованих муніципальних маркетингових

стратегій. Так, теоретичні засади муніципального мар-

кетингу описано в працях Ф. Котлера, О. Панкрухіна,

І. Арженовського, А. Шаромова, Д. Візгалова, М.А. Ок-

ландера. Однак відсутні роботи із реалізації такої полі-

тики саме для міст. Хоча маємо окремі дослідження

В. Дубницького, який досліджує маркетинг промисло-

вих міст. Переважна більшість опублікованих в Україні

робіт присвячена саме організації промоції міст півден-

ного сходу України — Донеччини та Луганщини. Деякі

дослідження є основою для подальшого розвитку му-

ніципального маркетингу в Україні.

 Так, А. Шаромов [1] вважає, що маркетинг міста

— це сукупність скоординованих дій локальних, регіо-

нальних або загальнонародних суб'єктів, що прагнуть

до побудови процесів обміну й впливу шляхом розпіз-

нання, формування й задоволення потреб і бажань жи-

телів.

В. Вакуленко [4] трактує маркетинг міста як науко-

во обгрунтовану міську економічну політику. Ці два ви-

значення взаємно доповнюють одне одного, можуть

бути основою для організації процесів маркетингу міст

в сенсі впливів на соціально-економічні процеси.

О.Карий вивчав концептуальні підходи до вибору

стратегій для муніципалітетів. Більшість досліджень но-

сить загальний характер.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблеми муніципального маркетингу в Україні до-

сліджуються авторами переважно на теоретичному

рівні, або розглядається зарубіжний досвід з реалізації

маркетингових стратегій.

 Теоретичні розробки щодо впровадження муніци-

пального маркетингу не дають уявлення про технології

реалізації таких проектів, організацію та адмініструван-

ня процесу маркетингу міста в практиці українських міст.

Переважна кількість службовців міських рад не готові

до виконання таких функції, і такі функції не передба-

чено їх службовими обов'язками.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження досвіду розробки ал-

горитму процесу маркетингу на практиці м. Дніпропет-

ровська та підготовки працівників муніципалітету до

системної діяльності у формуванні та реалізації марке-

тингових стратегій.

Для реалізації мети пропонується дослідити про-

цес аналізу образу міста в інформаційному просторі,

з метою визначення основних напрямів муніципально-

го маркетингу та адаптації інструментів до формату

стандартного муніципалітету, представити алгоритм

впровадження постійного моніторингу за допомогою

інструментів, доступних органам місцевого самовря-

дування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У світі, що швидко змінюється, успіх територій за-

лежить від постійної, кропіткої роботи над пошуком

та залученням ресурсів на розвиток. Усвідомлення не-

обхідності підвищення конкурентоспроможності се-

ред українських міст та на міжнародному ринку спо-

нукає громадськість, органи місцевого самоврядуван-

ня до визначення маркетингової стратегії — шляхів

просування міста як безцінного продукту — унікаль-

ного соціального явища, достойного поваги та захоп-

лення.

Активний маркетинг — явище добре розвинене у

бізнесі — у муніципальному середовищі тільки прокла-

дає собі дорогу. Необхідність цілеспрямованої роботи

у цьому напрямі ні в кого не викликає сумнівів. Важли-

вим першим кроком є створення робочої групи, яка здат-

на генерувати ідеї та має потенціал бути здатною до їх

реалізації. Маркетингова Стратегія має корелюватися

із Стратегією розвитку міста, бути інструментом її реа-

лізації. Так, місто Дніпропетровськ має особливий ста-

тус у муніципальному середовищі України. Це одне з

небагатьох українських міст з самостійним міжнарод-

ним іміджем завдяки неординарній структурі економі-

ки. З одного боку, бренд виробника міжконтиненталь-

них ракет підкреслює рівень його науково-промисло-

вого потенціалу. З іншого боку, на тлі тенденцій до па-

цифістських настроїв у світі, це може бути певною пе-

решкодою при формуванні нового міжнародного облич-

чя міста. Дніпропетровщина та, безпосередньо, місто

Дніпропетровськ, в силу того, що протягом півсторіччя

були індустріальними лідерами держави, переживають

складний етап пристосування до нових умов. Характер-

ним для м. Дніпропетровська було політичне рішення

стосовно необхідності системної роботи не тільки під

час підготовки Стратегії, а й на етапі її реалізації з ме-

тою моніторингу ефективності, оперативного коригу-

вання планів дій тощо.

Важливим етапом в роботі над маркетинговою стра-

тегією був аналітичний етап, який передбачав вивчення

сучасного образу міста в інформаційному просторі.

маркетингових ринків, важливих для міста. Проблемою

в цьому процесі була відсутність таких функцій у пред-

ставників виконавчих органів міської ради і відповідно,

потрібних навичок. У даному випадку відбувався про-

цес розробляння технології маркетингу у тому числі, як

управлінської функції.

У процесі роботи було визначено, що важливим

завданням є моніторинг присутності міста в інформац-

ійному просторі, змісту ключових інформаційних по-

відомлень. Цього також вимагає формування та дот-

римання перспективних медійних планів, інших заходів

забезпечення просування міста як маркетингового про-

дукту.
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Ефективність планованої діяльності в даному на-

прямі також забезпечуватиме коригування інформац-

ійної політики, створення умов для співпраці ЗМІ,

органів місцевого самоврядування та усіх зацікавле-

них сторін.

Метою таких спостережень є встановити, в якому

ключі: позитивному, негативному, нейтральному. —

формується зовнішній образ міста, визначити чинники

та агентів впливу.

Загальний алгоритм передбачає проведення дослі-

джень нульового циклу та періодичні дослідження з

певним інтервалом часу. Як об'єкти дослідження було

обрано інтернет-простір періодичні видання — газети

та журнали.

Гіпотезою дослідження було визначено, що основ-

ними джерелами інформації для різних груп споживачів

можуть бути:

— інтернет — для споживачів зовнішнього та внут-

рішнього ринку;

— газети, журнали — переважно для українських

споживачів, лише в незначній мірі — міжнародні видан-

ня — для зовнішніх споживачів;

— телепростір — переважно для українських спо-

живачів.

Було обрано період дослідження — не менше 1

місяця. В ідеалі — моніторинг протягом року може дати

максимально об'єктивну картину. Але, як правило, такі

дослідження проводяться періодично. Оскільки праці-

вники міської ради не мали такого досвіду, для них було

проведено навчання, розроблено графік та інструкції

щодо проведення спостереження. Основною пробле-

мою було визначення ключових критеріїв того, яку саме

інформацію визначаємо як позитивну, негативну, нейт-

ральну. В основу було покладено те, що, як правило, у

першу чергу, турбує мешканців, роботодавців та інвес-

торів:

— безпека;

— комфорт;

— матеріальний стан;

емоційний комфорт:

— факти успіху/неуспіху.

Окремо здійснювався моніторинг різних за харак-

тером публікацій:

— новини;

— аналітика;

— інформаційні ( оглядові) повідомлення загаль-

ного характеру, які в свою чергу, ділилися на інфор-

мацію про місто загалом, та інформацію щодо суб'єктів

господарської діяльності. Враховувалася тільки та

інформація, яка безпосередньо стосувалася міста,

його мешканців, установ, організацій, розташованих у

місті, подій, які у місті відбулися або плануються. За

розробленим алгоритмом, в основі якого рейтинг по-

пулярності видання було сформовано списки для мо-

ніторингу. За результати спостереження було отрима-

но певний інформаційний масив, який дає змогу зро-

зуміти наскільки місто присутнє в інформаційному про-

сторі, якого характеру інформація переважає, зрозу-

міти, яким чином можна корелювати інформаційний

контент.

За схожими принципами було організовано спо-

стереження за інформаційним простором з ураху-

ванням максимальної кількості джерел інформації.

В результаті проведених досліджень було встанов-

Таблиця 1. Загальний масив спостережень (приклад)

Період 
обстеження 

Кількість 
інформацій-
них одиниць 
за період 

Емоційно-смислове забарвлення  
інформації 

Характер повідомлень  
(відносна кількість сайтів за період) 

Новини Аналі-
тика 

Інформаційний 
Негативне 
забарвлення 

Позитивне 
забарвлення 

Нейтральне 
забарвлення Про 

місто 
Про СПД, 

осіб 
20.02.2014 204 71 35 98 8 7 9 8

23.02.2014 129 22 37 70 8 2 9 2

27.02.2014 154 47 26 81 8 4 9 4

 Усього 02.2014 487 140 98 249 24 13  27 14

02.03.2014 100 18 17 65 8 2 9 0

06.03.2014 234 74 48 112 8 2 9 0 

09.03.2013 79 29 13 37 8 2 9 0

    

13.03.2014 225 83 34 108 8 2 8 0

16.03.2014 63 11 14 38 8 2 9 0

20.03.2014 247 128 16 103 8 4 9 1

23.03.2014 54 10 10 34 8 4 9 0

27.03.2014 243 84 17 142 8 3 9 0

30.03.2013 68 11 15 42 8 3 9 0

Усього за 03.2014 1313 448 184 681 72 24  80 1

Усього за період 
досл  

1800 588 282 930 96 37  107 15
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лено, що інформаційному просторі, доступному

мешканцям України, жителям міста та, — за допо-

могою автоматичного перекладу, — усій спільноті,

м. Дніпропетровськ виглядає як місто, яке не має

обличчя, його нічого не вирізняє з-поміж інших міст.

Воно не має видатних особистостей, унікальних спо-

руд, установ, спроможних здійснювати наукові дос-

лідження та відкриття, що по суті не відповідає

дійсності взагалі.

Особливістю сформованого інформаційного про-

стору є ознаки відсутності цілеспрямованої інформа-

ційної політики щодо просування міста як продукту. З

одного боку, місто відсутнє в світовому інформаційно-

му просторі як інформаційний об'єкт.

В інтернет-просторі основним джерелом інформа-

ційної продукції є продукти місцевих компаній, а зна-

чить, цей процес може бути спрямованим та органічним.

Власні сайти можуть дати можливість створити свій

власний простір, провести власну ідентифікацію. З іншо-

го боку, небажання писати про місто незалежною пре-

сою є свідченням відсутності інформаційних приводів,

які можуть зацікавити ЗМІ, а значить, споживача інфор-

мації.

Основою негативних подій є екстремальні події: зі

сфери МНС, АТО. Протягом періоду обстеження місто-

мільйонник не створило жодного інформаційного при-

воду, який би зацікавив аналітичні видання, крім подій,

пов'язаних із запуском космічної ракети.

Образ міста формується на внутрішньому інформа-

ційному ринку, для внутрішього споживача. Жоден сайт

не має інтерфейсу іноземними мовами. Місто представ-

лено лише в новинному форматі. Аналітичні, промоційні

матеріали по-за межами сайтів спеціалізованих установ,

відсутні.

За результатами проведених досліджень, в яких

брали участь безпосередньо працівники одного із

підрозділів виконкому, було проведено "круглий стіл"

із представниками масової інформації, громадськості,

основною метою якого було знайти спільну мову, ок-

реслити відповідальність учасників процесу щодо фор-

мування іміджу міста.

Слід зазначити, що висновки, зроблені на підставі

досліджень у Дніпропетровську, можуть стосуватися

переважної кількості міст України. Одним із рішень

даної проблеми може бути залучення до реалізації мар-

кетингової політики якнайширших кіл громадськості та

підприємництва.

Важливим елементом маркетингової політики

стала реалізація проектів соціального партнерства

із залученням бізнесових кіл таких, як екскурсійні

програми промислового, наукового туризму, які три-

вають незалежно від обставин. Отже, організація

дослідження образу міста в світовому інформацій-

ному просторі є важливою складовою для об'єднан-

ня зусиль громади для формування позитивного

іміджу міста.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі наша держава перебуває в скрут-

ному становищі. Стрімке погіршення економічної си-

туації викликає загальне погіршення соціально-еконо-

мічного стану, наслідки чого ми спостерігатимемо ще

тривалий час, у тому числі у вигляді подальшого зубо-

жіння населення, погіршення рівня і якості його життя.

Питанням побудови ефективної системи соціально-

економічного розвитку регіонів в нашій державі, хоча б

на теоретичному рівні, завжди приділялась досить ве-

лика увага. Проте в дійсності ефективність такого регу-

лювання досягнута не була і навіть до наростання кри-

зових явищ в нашій країні існувала значна кількість про-

блем регіонального розвитку, зокрема незбалансо-

ваність у розвитку регіонів, відсутність у регіонів до-

статньої самостійності для вирішення проблем власно-

го розвитку, недосконале нормативно-правове регулю-

вання управління регіональним розвитком тощо.

Питання збалансованого соціально-економічного

розвитку регіонів України є вкрай актуальними, адже

його вирішення сприятиме економічному зростанню,
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підвищенню рівня і якості життя населення та стане пе-

редумовою забезпечення стабільності в нашій державі.

При цьому в сучасних умовах все більшої актуальності

в питаннях управління розвитком регіонів набуває ви-

користання підходів сталого розвитку, особливо зважа-

ючи на складні суспільні процеси, що характерні для

нашої держави в останній період.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній науковій літературі вивченню питань ре-

гіонального управління, соціально-економічного роз-

витку регіонів та сталого розвитку приділяється значна

увага, зокрема, ним присвячені праці З. Варналія,

В. Воротіна, В. Бодрова, Б. Данилишина, З. Герасимчу-

ка, М. Долішнього, Я. Жаліла, Ю. Куца, В. Мамонової,

В. Мартиненко, А. Садовенко, Л. Шевчука та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності сталого розвит-

ку з позицій регіонального управління, з'ясування взає-
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мозв'язку понять сталого і соціально-економічного роз-

витку регіонів та обгрунтування необхідності застосу-

вання принципів концепції сталого розвитку в сучасно-

му регіональному управлінні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Говорячи про проблеми управління регіональним

розвитком необхідно, в першу чергу, розглянути

сутність поняття розвитку. Термін "розвиток" досить

часто використовується в соціальних, економічних і су-

спільних науках, та застосовується здебільшого в таких

словосполученнях як сталий розвиток, економічний

розвиток, соціально-економічний розвиток, регіональ-

ний розвиток, суспільний розвиток тощо.

У цілому розвиток є достатньо тривалим процесом

переходу складних системних об'єктів з одного стану

до іншого, більш досконалого. Під розвитком, взагалі,

розуміють неповторну, відповідно направлену і законо-

мірну зміну матеріальних і ідеальних об'єктів, що при-

водить до появи нової якості [2, с. 159].

Як зазначає В. Г. Бодров, проблеми розвитку су-

спільства, країни, регіону, підприємства та інших соці-

ально-економічних систем у різних аспектах та вимірах зав-

жди привертали увагу науковців, політиків, господарників,

підприємців. Тому категорія розвитку є однією з найбільш

змістовних та багатовимірних в науці. Філософська дум-

ка визначає розвиток як характеристику якісних змін об-

'єкта, появи нових прогресивних у нього властивостей ра-

зом із трансформацією його внутрішніх та зовнішніх

зв'язків, а також структури. Виражаючи, насамперед, про-

цеси змін, розвиток передбачає збереження системної

якості об'єктів, що розвиваються [1, с. 5].

З точки зору регіонального розвитку в сучасній літе-

ратурі і практиці державного управління найчастіше мова

йде про соціально-економічний розвиток. При цьому до

основних сфер аналізу та державного впливу відповідно

відносяться економічна та соціальна сфери регіону та

показники, що характеризують їх розвиток. Зокрема це

рівень розвитку виробничої сфери, підприємництва, еко-

номічної активності населення, розвиток виробничої,

ринкової та соціальної інфраструктури, зайнятість насе-

лення, рівень доходів та рівень споживання, доступність

соціальних послуг, демографічна ситуація, ефективність

використання природного та ресурсного потенціалу рег-

іону, структура регіональної економіки тощо.

Розглядаючи питання регіонального розвитку, не-

обхідно також звернути увагу на варіантність спрямо-

ваності розвитку як такого. Відомо, що спрямованість

розвитку може виражатись в двох протилежних напря-

мах: прогрес і регрес. Відповідно, зниження економіч-

них та соціально-демографічних показників, занепад ви-

робничої, ринкової, соціально-побутової інфраструкту-

ри, зниження рівня освіти й культури населення, підви-

щення захворюваності та інших показників, що харак-

теризують стан та динаміку соціально-економічної сфе-

ри регіону, також можна назвати розвитком, що має

негативне спрямуванні, тобто регресом. Проте таке ро-

зуміння сутності розвитку є неприйнятним з точки зору

формування і реалізації державної політики регіональ-

ного розвитку, кінцевою метою якої має бути забезпе-

чення належного рівня та якості життя населення, за-

безпечення збалансованого розвитку регіонів та змен-

шення соціальної напруги.

Тому слід акцентувати увагу на тому, що, говорячи

про соціально-економічний розвиток регіонів, необхід-

но брати до уваги саме позитивну спрямованість проце-

су розвитку як такого, тобто прогрес. Тобто, формуючи

та реалізуючи завдання та напрями державного управ-

ління регіональним розвитком, необхідно прагнути саме

до зростання, покращення економічних, соціально-де-

мографічних, культурних, екологічних показників та

характеристик, що визначають стан регіону.

Зазначимо, що науковцями з державного управлін-

ня вживається також поняття "територіальний розви-

ток", що визначається як відповідний режим функціо-

нування регіональної системи, який зорієнтовано на

позитивну динаміку параметрів рівня і якості життя на-

селення, і завдяки чому забезпечується стійке, збалан-

соване і "взаємонеруйнівне" відтворення соціального,

господарського, ресурсного і екологічного потенціалів

території [6, с. 27].

На думку В. Мамонової, коли мова йде про розвиток

території, це означає кількісні та якісні зміни, що відбу-

ваються в різних сферах життєдіяльності та приводять

до оновлення територіальної системи через внутрішні

структурні та функціональні зміни: економічне зростан-

ня, реструктуризація економіки, формування ринкових

відносин, становлення різноманітних форм власності та

господарювання, активізація інвестиційно-інноваційної

діяльності дозволяють говорити про економічний розви-

ток; поширення інфраструктури та відтворення соціаль-

ного життя (демографічні, освітні, оздоровчі, медичні,

культурні та інші аспекти) — про соціальний розвиток.

Об'єднання вищезазначених характеристик утворює

термін "соціально-економічний розвиток" [7, c. 18].

Зазначимо, що коли мова йде про розвиток регіонів

або територіальний розвиток найчастіше застосовують-

ся поняття саме соціально-економічного розвитку, хоча

в сучасній теорії і практиці державного управління по-

няття соціально-економічного розвитку та сталого роз-

витку здебільшого розглядаються як дуже близькі за

змістом, а подекуди навіть ототожнюються.

Так, в нормативно-правових документах нашої дер-

жави в сфері державної економічної та регіональної полі-

тики, коли мова йде про забезпечення розвитку окремих

територій, зокрема і регіонів, здебільшого йдеться як-

раз про "соціально-економічний розвиток". По-перше,

так склалося традиційно — формулювання "соціально-

економічний розвиток" використовувалося в якості од-

ного з пріоритетів державної політики з часу проголо-

шення незалежності та створення нашої держави. По-

друге, існують певні, знову ж досить традиційні, підходи

до визначення рівня соціально-економічного розвитку

регіонів, перелік показників та сфер, що враховуються

при його визначенні, методики оцінки рівня соціально-

економічного розвитку. По-третє, за аналогією з пірамі-

дою потреб Маслоу, відповідно до якої людина починає

думати та прагнути до задоволення потреб більш висо-

кого рівня лише, коли базові потреби нижчого рівня є

задоволеними. Гострота соціально-економічних проблем

в нашій державі, бідність, низький рівень і якість життя

переважної частини населення ставлять на перший план

саме проблеми економічного та соціально-економічно-
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го розвитку, тоді як концепція сталого розвитку спрямо-

вана не лише на поточне зростання соціально-економіч-

них показників, а й забезпечення умов для покращення

рівня і якості життя населення в стратегічній перспективі.

Проте в сучасних умовах істотного погіршення по-

казників соціально-економічного розвитку, зростання

соціальної та суспільної напруги, стрімкого спаду як

показників економічного розвитку, так і економічного

потенціалу, суспільної нестабільності в нашій державі

ще більше актуалізується необхідність врахування в

формуванні та реалізації державної регіональної по-

літики, в управлінні регіональним розвитком принципів

сталого розвитку, що були затверджені світовим співто-

вариством на Конференції ООН з навколишнього сере-

довища і розвитку в Ріо-де-Жайнеро в 1992 р. та в за-

вершеному вигляді оприлюднені в доповіді ООН "Про

розвиток людського потенціалу" в 1994 р. в універ-

сальній редакції концепції сталого розвитку.

За цією концепцією в сучасному її розумінні сталим

розвитком визначається такий розвиток, коли за умов

досягнутого стійкого економічного зростання забезпе-

чується справедливий розподіл його результатів, роз-

виток людського потенціалу та реалізація прав жінок,

збереження та відновлення довкілля для сучасного та

наступних поколінь [1, с. 5].

На думку В.Г. Бодрова, сталий розвиток як альтер-

натива екстенсивному економічному зростанню є загаль-

носвітовою проблемою, стан розв'язання якої визначає

прогрес цивілізації. Але вирішувати цю загальнолюдсь-

ку проблему має кожна держава. Звідси парадигму ста-

лого розвитку, якій немає альтернативи, необхідно усві-

домити як суспільству, так і владним структурам країни

для формування на її основі державної політики [1, с. 6].

Загальноприйнятим є підхід, за яким в розумінні ста-

лого розвитку територій виділяється три складових: роз-

виток економічної сфери, соціальної сфери та забезпе-

чення екологічної безпеки. Проте сутність сталого роз-

витку є глибшою, ніж просто забезпечення зростання

соціально-економічних показників при дотриманні еко-

логічної безпеки. Він передбачає формування та реалі-

зацію комплексної стратегії розвитку регіону з урахуван-

ням наявного потенціалу, узгодженості загальнодержав-

них інтересів та інтересів місцевої громади щодо пріори-

тетів та напрямів регіонального розвитку, вирішення соц-

іально-економічних, екологічних, суспільно-політичних

проблем регіону та підвищення відповідних показників

розвитку, що в кінцевому підсумку спрямовано на забез-

печення належних умов життя, підвищення добробуту,

рівня і якості життя населення не лише в найближчому

періоді, але і з урахуванням необхідності формування

потенціалу такого зростання в стратегічній перспективі.

Концепція і стратегії сталого розвитку (як національ-

ного, так і регіонального чи місцевого характеру) тісно

пов'язані, практично переплітаються з ідеями людсько-

го розвитку, поширеними в усьому світі. Поняття "людсь-

кий розвиток" визначає, що метою суспільного розвит-

ку, в тому числі і перш за все — економічного, має бути

розширення можливостей для вибору людьми пара-

метрів свого життя і перспектив особистісного розвит-

ку. Відслідковуються три компоненти — добробут, здо-

ров'я та освіченість людини, які у сукупності сприяють

нарощуванню людського потенціалу як рушійної сили

сталого розвитку, його впливу на економічні та соціальні

процеси, збереження довкілля та його збалансований

розвиток [8, с. 26].

За концепцією сталого розвитку передбачається

таке зростання добробуту, яке відбувається через не-

спотворене та збалансоване нагромадження капіталів

в умовах державної підтримки розвитку освіти, заходів,

спрямованих на поліпшення стану здоров'я населення

та захист природного капіталу. При цьому має бути за-

безпечений мінімально необхідний і дедалі вищий роз-

виток людського капіталу для сприяння запроваджен-

ню технічних інновацій та підвищення сукупної продук-

тивності факторів. Сталий розвиток включає збалансо-

ваність розвитку основних підсистем соціально-еконо-

мічної системи (соціальної, виробничої, екологічної,

економічної) з метою максимального підвищення доб-

робуту людини і забезпечення можливостей для роз-

витку майбутніх поколінь [1, с. 6].

Таким чином, оскільки головною кінцевою метою

діяльності держави, державної політики має бути ство-

рення належних умов для життя населення, підвищення

добробуту, забезпечення стабільності та безпеки в дер-

жаві, використання основних засад концепції сталого

розвитку в державному управлінні в цілому та в

управлінні регіональним розвитком зокрема набуває

особливої актуальності в сучасних умовах.

На думку деяких вчених, головними передумовами

реалізації сталого розвитку є наступні: поширення у ма-

совій свідомості глибокого розуміння взаємозв'язку між

людиною, людством та природою, а також фундамен-

тальних основ стійкого розвитку відкритих стаціонарних

систем; визначення напрямів зміни сутності людини як

особистості, перетворення її з об'єкту у суб'єкт глобаль-

ного розвитку; формування глобальних, національних,

місцевих стратегій сталого розвитку за умов економіч-

ного зростання та забезпечення основних потреб людей;

суттєве зменшення споживання ресурсів; віднайдення

джерел фінансування економічних, екологічних, соціаль-

них, політичних та інших перетворень, особливо для

країн, що розвиваються; створення нормативно-право-

вої та інституційної бази сталого розвитку; створення та

удосконалення національних та міжнародних систем

моніторингу щодо ефективності реалізованих заходів та

корегування програм розвитку; розгортання масової соц-

іальної мобілізації на користь програм сталого розвит-

ку; забезпечення скоординованого у масштабах усього

світу наукового опрацювання проблем та супроводу прак-

тичних дій щодо реалізації концепції сталого розвитку

[9, с. 29]. Проте не слід очікувати, що сукупність назва-

них передумов самостійно сформується в суспільній

свідомості та практиці державного управління. Зважаю-

чи на загострення суспільних та соціально-економічних

проблем та необхідність використання засад сталого

розвитку в державному управлінні в сучасних умовах зад-

ля стримування подальшого наростання кризових явищ,

стабілізації ситуації та формування умов для нарощуван-

ня потенціалу розвитку та конкурентоспроможності

нашої держави на світовому рівні, одним із завдань дер-

жави, державної політики має бути здійснення заходів

щодо формування передумов сталого розвитку та рефор-

мування системи державного управління регіональним

розвитком на засадах сталості.
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На сьогодні наша країна прагне до європейської інтег-

рації, пошуку власного місця та співпраці з країнами світо-

вого співтовариства на засадах партнерства і рівності.

Проте проблеми та процеси, що відбуваються зараз в сус-

пільному житті нашої держави створюють додаткові пе-

решкоди для цих процесів. Зокрема в питаннях регіональ-

ного розвитку нашої держави та державному управлінні в

цій сфері є цілий ряд проблем, які перешкоджають забез-

печенню економічного зростання, покращенню показників

соціального розвитку, формуванню ефективної системи

управління регіональним розвитком. Процеси, що відбу-

ваються в нашому суспільстві в останній період, з одного

боку, є наслідком тих проблем, що існували в системі уп-

равлінні нашої держави, в тому числі і стосовно держав-

ного управління регіональним розвитком, а з іншого боку,

стали каталізатором подальшого значного погіршення в

стані розвитку регіонів, економічного спаду, наростання

диспропорцій регіонального розвитку, соціальних і сусп-

ільних проблем та загрозою безпеки нашої держави.

Однією з найбільш гострих проблем регіонального

розвитку в Україні є незбалансованість регіонального

розвитку, значні диспропорції в розвитку регіонів в ціло-

му і окремих територій в рамках регіону.

Більшість країн світу у своєму соціально-економіч-

ному поступі також стикаються з проблемою нерівно-

мірності розвитку регіонів. Гострота сприйняття цієї про-

блеми значною мірою визначається рівнем економічно-

го розвитку країни. Об'єднання країн Європи більш яс-

краво висвітлило відставання економічного розвитку

окремих регіонів менш розвинутих країн (Греції, Пор-

тугалії, Польщі, Словаччини) при порівнянні із загаль-

ноєвропейськими показниками. Для підвищення по-

літичної стабільності суспільства, надання сталості роз-

витку економіки та підвищення її конкурентоспромож-

ності на світовому рівні розробляються та реалізують-

ся програми вирівнювання міжрегіональних розбіжно-

стей [3, c. 147]. Розробка та реалізація відповідних про-

грам та заходів в українських реаліях набуває зараз

особливого значення.

Як зазначає В. Волик, у сучасній Європі найбільший

розвиток, фінансову й інституціональну підтримку одер-

жала міжрегіональна інтеграція в межах окремих ре-

гіонів різних держав, але Україні наголос слід робити

на розвитку інтеграційних зв'язків усередині держави

[3, с. 147]. Адже сучасна ситуація в нашій країні свідчить

про гостроту існуючих соціальних, культурних, політич-

них та економічних протиріч між регіонами. В значній

мірі загостренню цих протиріч сприяло бажання різних

політичних сил "зіграти" на регіональних розбіжностях

для отримання політичної переваги в короткостроково-

му періоді під час політичної боротьби. Внаслідок три-

валого акцентування уваги громадян на цих проблемах,

часто штучного їх загострення, ми отримали ситуацію

значного наростання протистояння регіонів, регіональ-

них інтересів, територіальних громад. Посилення міжре-

гіональних зв'язків в країні, наряду із покращенням

економічних показників розвитку, сприятиме і поступо-

вому нівелюванню вказаних суспільних проблем.

Загалом, існуюча система державного управління

соціально-економічним розвитком регіонів є недоскона-

лою й вимагає суттєвих змін в чому згодні переважна

більшість вчених. Зокрема О.В. Іванченко, аналізуючи її

стан виділяє такі основні недоліки: нераціональна систе-

ма органів виконавчої влади на центральному рівні; не-

завершеність трансформації Кабінету Міністрів України

в політичний орган; невизначеність статусу міністрів і не-

ефективна діяльність міністерств; надмірна централіза-

ція влади; недосконала організація публічної влади на

регіональному рівні; недорозвиненість системи місцево-

го самоврядування; нераціональна побудова системи

адміністративно-територіального устрою; низька ефек-

тивність функціонування інститутів державної та муніци-

пальної служби; відсутність партнерських засад у відно-

синах особи з органами публічної влади [5, с. 160]. Захо-

ди, що здійснювалися для подолання проблем в цій

сфері, внаслідок відсутності системності, належного на-

укового обгрунтування, достатньої підтримки необхідних

реформ, відповідного ресурсного забезпечення їх

здійснення, не дозволили в належній мірі вирішити пи-

тання формування та реалізації ефективної системи дер-

жавного управління регіональним розвитком.

Вчені та практики в сфері державного управління

регіональним розвитком відзначають, що першочерго-

вими завданнями регіональної соціально-економічної

політики є такі: пошук компромісу з питань економічної

свободи регіонів; реалізація принципу розширення

міжрегіональної економічної взаємодії; запроваджен-

ня механізмів подолання асиметрії розвитку регіонів та

підтримання депресивних територій; стимулювання

інноваційно-інвестиційного розвитку на основі ефектив-

ного використання потенціалу регіонів; зміцнення ма-

теріальної бази територіальних громад шляхом перехо-

ду до взаємовідносин державного бюджету безпосе-

редньо з бюджетами органів місцевого самоврядуван-

ня; активізація розвитку транскордонного співробітниц-

тва в економічній сфері [4, с. 16].

ВИСНОВКИ
Розглянувши сучасний стан та основні проблеми

регіонального розвитку в нашій державі, теоретичні та

практичні підходи до визначення основних завдань в

управлінні регіональним розвитком можна сказати, що

в державному управлінні регіональним розвитком на

сьогодні існує значний ряд гострих проблем, вирішен-

ня яких має стати одним із чинників стабілізації ситуації

в нашій державі та формування умов для подальшого

розвитку регіонів та країни в цілому. Основними напря-

мами державного управління регіональним розвитком,

здійснюваного з урахуванням засад концепції сталого

розвитку та особливостей сучасного стану та проблем

регіонального розвитку в нашій державі мають бути:

— активна гуманітарна, соціальна й культурна полі-

тика держави щодо подолання сформованих у суспіль-

стві уявлень та стереотипів відносно глибини та гостроти

існуючих соціальних, культурних, політичних та економіч-

них протиріч між окремими регіонами нашої держави;

— забезпечення збалансованості регіонального роз-

витку та зниження міжрегіональних диспропорцій (при

цьому мова йде про необхідність як стимулювання роз-

витку депресивних регіонів, так і про зниження диспро-

порцій в розвитку сільської і міської місцевості, пошук

джерел стимулювання розвитку занепадаючих поселень

або ж створення прийнятних альтернатив для забезпе-

чення нормальних умов існування їх жителів тощо);



Інвестиції: практика та досвід № 6/2015140

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— міжрегіональна інтеграція, що сприятиме послаб-

ленню економічних, соціальних, культурних та політичних

протиріч між регіонами та може стати дієвою основою для

підвищення економічного потенціалу країни в цілому;

— підвищення рівня самостійності регіонів в управ-

лінні питаннями власного розвитку, що вимагає як пере-

розподілу владних повноважень в бік зростання управл-

інського впливу органів місцевого самоврядування, так і

змін в фіскальній політиці і розподілі бюджетних надход-

жень в бік посилення місцевих бюджетів, що фінансово

підтвердить та забезпечить реалізацію наданих регіонам

повноважень в управлінні власним розвитком;

— подолання економічного спаду, пов'язаного з

суспільною, політичною і економічною кризою в нашій

державі та створення умов для активізації та розвитку

підприємницької діяльності, що є невід'ємною умовою

забезпечення майбутнього економічного відродження

та росту;

— підтримка та стимулювання інноваційно-інвестиц-

ійного розвитку економіки, так як саме така її направ-

леність дозволить сподіватися на стабілізацію еконо-

мічної ситуації та створення потенціалу для конкурентос-

проможності та зростання економіки в нових умовах;

— активне залучення місцевих громад, інститутів

громадянського суспільства до вирішення стратегічних

та поточних питань регіонального розвитку (як на етапі

планування, розробки стратегій, так і на етапі реалізації

стратегій і планів), у тому числі через застосування інно-

ваційних підходів та сучасних управлінських інстру-

ментів, зокрема створення та підтримка кластерів, дер-

жавно-приватного партнерства, єврорегіонів та інших

форм міжрегіонального співробітництва, впроваджен-

ня електронного врядування, підвищення відкритості

публічного управління тощо.

При цьому основою сучасного державного управління

регіональним розвитком має бути дотримання принципів

комплексності і системності при реформуванні існуючої

системи регіонального управління та формуванні і реалі-

зації державної регіональної політики, при доборі конкрет-

ного набору заходів та інструментів управління розвитком

в кожному регіоні на основі забезпечення максимального

врахування сучасного стану, проблем та інтересів конкрет-

ного регіону та бажанні забезпечити його збалансований

розвиток у довготривалій перспективі, створивши переду-

мови для формування та реалізації наявного економічно-

го, виробничого, соціального, культурного, природного по-

тенціалу регіону, що сприятиме зростанню добробуту на-

селення, створення належного рівня і умов життя як для на-

ших сучасників, так і для прийдешніх поколінь.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

За останні роки змінилися як наші уявлення про

систему воєнної безпеки, так і про засоби її забезпе-

чення. В значній мірі цьому сприяла зміна ролі

військової сили на міжнародній арені, вона переста-
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ла бути абсолютним гарантом безпеки з появою

міжнародних організацій, що безпосередньо займа-

ються забезпеченням миру і запобіганням розв'язу-

ванню війни. Але, не дивлячись на те, що військово-

силова складова забезпечення безпеки значно змен-

шилася, військова сила як і раніше залишилася най-
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важливішим чинником регулювання міжнародних

відносин.

Ця обставина й визначає зв'язок загальної пробле-

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями визначення методологічного потенціалу

концепту "воєнно-політична модель держави" в дослі-

дженнях проблем державного управління національною

безпекою.

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко-

вих публікацій [1—12] можна зробити висновок про те,

що: вирішення проблеми забезпечення воєнної безпе-

ки як наукової проблеми державного управління має

труднощі психологічного порядку, оскільки історично

військово-технічні засоби застосовувалися для досяг-

нення воєнного успіху, а не для запобігання війни; тем-

пи розробки нових систем озброєння, нових форм і спо-

собів збройної боротьби значно випереджають темпи

розробки механізмів, форм і способів запобігання війни;

зростання кількості демократичних режимів не веде до

зменшення числа воєнних конфліктів; відсутність за-

гальної теорії безпеки унеможливлює розв'язання про-

тиріч міждержавних відносин, що є причиною більшості

сучасних воєнних конфліктів; відсутній спеціальний ком-

плексний аналіз методологічних основ формування си-

стеми забезпечення воєнної безпеки.

За таких умов наукове вирішення проблем дер-

жавного управління національною безпекою й зокре-

ма формування та функціонування системи забезпе-

чення воєнної безпеки полягає у пошуку відповіді на

три фундаментальні питання. По-перше, яким спосо-

бом досягти єдності стратегії національної і воєнної

безпеки? По-друге, з урахуванням яких закономірно-

стей розвитку геоекономічної, геополітичної та воє-

нно-політичної обстановки доцільно формувати сис-

тему забезпечення воєнної безпеки держави? По-

третє, на основі яких тенденцій необхідно здійсню-

вати прогноз розвитку воєнно-політичної обстанов-

ки і будівництво збройних сил? На жодне питання

поки що відповіді немає.

МЕТА СТАТТІ
Саме тому мета цієї статті полягає у визначенні ме-

тодологічних засад використання воєнно-політичної мо-

делі держави при формуванні національної системи за-

безпечення воєнної безпеки та реалізації її функцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Дослідження процесів державного управління на-

ціональною безпекою приводить нас у площину моде-

лювання, тобто вивчення об'єктів пізнання на їх моде-

лях. Воєнно-політична модель є аналог, схема, струк-

тура певного фрагменту соціальної реальності пов'яза-

ної із зовнішньою та воєнною політикою держави. Цей

аналог слугує для збереження та розширення знання

про діалектику взаємозв'язку між зовнішньою та воєн-

ною політикою держави в контексті забезпечення на-

ціональної безпеки, про формування зовнішньополітич-

ного курсу держави, про основи формування системи

забезпечення воєнної безпеки з урахуванням обмежень

та геополітичних констант.

Під воєнно-політичною моделлю держави вітчизня-

ний дослідник В.Ю. Богданович пропонує розуміти фор-

малізоване відображення процесу реалізації цілеспря-

мованої політики держави щодо забезпечення її воєн-

ної безпеки [1, с. 257].

Структурно воєнно-політична модель держави скла-

дається з:

1) декларацій, доктрин, стратегій, концепцій, про-

грам на основі яких формується державний лад, дер-

жавні інститути, що задіяні в інтересах забезпечення

воєнної безпеки держави, діюче законодавство;

2) моделей прийняття стратегічних рішень у сфері

воєнної безпеки в рамках якої визначаються пріоритетні

напрями воєнної політики та завдання у сфері воєнної

безпеки держави.

Воєнно-політична модель держави слугує надійним

"інструментом" при вирішенні таких завдань:

— вивчення стану захищеності важливих інтересів

особи, суспільства, держави від загроз воєнного харак-

теру в загальній системі забезпечення національної без-

пеки;

— обгрунтування необхідного рівня обороноздат-

ності держави, адекватного визначеному рівню воєнної

небезпеки (загрози) і тенденціям розвитку воєнно-по-

літичної обстановки в регіоні;

— синтезу раціональної структури і оцінки ефектив-

ності функціонування системи забезпечення воєнної

безпеки держави;

— обгрунтування комплексних заходів по підвищен-

ню ефективності системи забезпечення національної

безпеки у військовій сфері;

— обгрунтування вимог до елементів воєнної орга-

нізації держави та інших державних структур, які функ-

ціонують в інтересах забезпечення воєнної безпеки дер-

жави;

— обгрунтування рекомендацій по залученню зу-

силь регіональної та універсальної систем безпеки в

регіоні, вибору напрямів воєнно-політичного партнер-

ства і можливих союзників на випадок збройної агресії

і т.п. [2, с. 236].

При вирішенні цих та інших завдань передбачена

режекція воєнно-політичної моделі держави під кон-

кретне завдання, яке означає комплектацію структу-

ри моделі, обсяг вхідних та вихідних даних, визначен-

ня діючого законодавства та інших прийнятих держав-

них актів, які мають відношення до даного завдання.

Проведення режекції воєнно-політичної моделі дер-

жави дозволяє формувати систему обмежень і кон-

стант. Прикладами зазначеного можуть бути: блоко-

вий або позаблоковий статус; наявність або від-

сутність ядерної зброї; обмеження в чисельності осо-

бового складу і основних видів озброєння збройних

сил та інших елементів воєнної організації; характер

воєнної доктрини, прийнята або неприйнята страте-

гія нанесення випереджаючого удару; порядок прий-

няття рішення на застосування збройних сил та мобі-

лізацію; розмір затвердженого оборонного бюдже-

ту і т.п.

Ці та інші обмеження визначають базові характери-

стики системи забезпечення воєнної безпеки держави:

— кількість структур і рівнів ієрархії управління, за-

діяних при прийнятті відповідного рішення;
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Таблиця 1. Функції та основні завдання системи забезпечення воєнної безпеки України (варіант)

Функції Основні завдання
Цілепокладання Концептуалізація національних інтересів у воєнній сфері

Своєчасне прийняття та контроль виконання державно-управлінських рішень у сфері забезпечення воєнної безпеки, і 
внесення коректив по результатам їх реалізації 

Цілевизначення Формування національних цілей забезпечення воєнної безпеки
Цілереалізації Захист недоторканості національних цілей забезпечення воєнної безпеки, їх носіїв та гаранта протягом всього періоду 

їх юридичної дієвості 
Збереження смислу національних цілей забезпечення воєнної безпеки в рішеннях, які приймаються на всіх рівнях 
управління і в галузях права протягом всього періоду їх юридичної дієвості 
Визначення форм взаємодії між суб’єктами забезпечення воєнної безпеки
Визначення концептуальних засад формування системи забезпечення воєнної безпеки з урахуванням контексту 
політичного режиму конкретної держави, домінуючої парадигми національної безпеки, зовнішньополітичного курсу 
держави, характеру воєнної доктрини, засад застосування силових структур до виконання завдань у безпековій та 
оборонній сферах у державі та за її межами 
Визначення форм взаємодії між різними підсистемами національної системи забезпечення воєнної безпеки 
Визначення форм взаємодії між різними підсистемами системи національної безпеки та міжнародними системами безпеки 
Відбір і композиційна побудова впливу на систему воєнно-політичних відносин на кожному етапі досягнення цілей 
воєнної політики держави 

Організаційно-
управлінська 

Організація функціонування системи в цілому; прийняття воєнно-політичних рішень; відповідальність за прийняті рішення
Впровадження системи демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними 
органами держави 

Прогностична Моніторинг процесів, що відбуваються в усіх складових сфери воєнної безпеки; прогнозування змін, що стануться в 
них, та загроз життєво важливим національним інтересам 
Спостереження за проявами міжнародного тероризму
Виявлення зовнішніх небезпек, загроз воєнного характеру та дестабілізаційних чинників 
Виявлення внутрішніх небезпек, загроз воєнного характеру та дестабілізаційних чинників 
Виявлення внутрішніх небезпек, загроз зниження рівня ефективності функціонування системи забезпечення воєнної безпеки
Оцінювання загроз воєнного характеру
Виявлення причин виникнення загроз та прогнозування наслідків їх прояву 

Основоположна 
(фундаментальна) 

Використання можливостей Ради безпеки ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС та інших структур колективної безпеки 
Охорона державного кордону, повітряного простору держави та підводного простору в межах територіального моря України
Вжиття заходів щодо запобігання воєнному конфлікту
Боротьба з організованими злочинними угрупованнями, в тому числі міжнародними, які намагаються діяти через 
державний кордон України та виключну (морську) економічну зону України 
Вжиття заходів щодо стримування розв’язання воєнного конфлікту та недопущення його переростання в локальну або 
регіональну війну 
Проведення інформаційно-психологічних і спеціальних операцій для запобігання воєнному конфлікту та стримування його
Переведення національної економіки, окремих її галузей або підприємств, у тому числі транспортних, і комунікацій 
на функціонування в умовах особливого періоду 

Програмно-
теоретична 

Розроблення концепцій, стратегій і програм у сфері воєнної безпеки
Планування і вжиття конкретних заходів щодо протидії та нейтралізації загроз воєнного характеру національним 
інтересам у воєнній сфері 
Створення та удосконалення нормативної бази для ефективного функціонування системи забезпечення воєнної безпеки 
Удосконалення організаційної структури системи забезпечення воєнної безпеки
Розроблення науково обгрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень для захисту 
національних інтересів України у воєнній сфері 

Планово-
аналітична 

Прискорення реформування Збройних Сил України та інших військових формувань для забезпечення максимальної 
ефективності виконання ними завдань за призначенням 
Спільне проведення планових та оперативних заходів у межах міжнародних організацій і договорів у галузі воєнної безпеки
Участь у дво- та багатосторонньому співробітництві в галузі воєнної безпеки, якщо це відповідає національним 
інтересам України 
Забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей
Розвиток воєнної науки, формування науково-технічної й технологічної бази
Посилення контролю за станом озброєнь і захищеністю військових об’єктів; активізація робіт з утилізації застарілої та 
надлишкової зброї 
Комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності складових 
(структурних елементів) системи для виконання завдань за призначенням 
Підготовка сил і засобів силових елементів системи забезпечення воєнної безпеки до застосування їх за призначенням
Прискорення процесу делімітації та демаркації кордонів України 
Виконання державних програм модернізації наявних і розроблення та впровадження новітніх зразків бойової техніки 
та озброєнь 

Інтеграційна  Виконання міжнародних договорів України у воєнній сфері, зокрема щодо заборони й нерозповсюдження зброї 
масового ураження, та зміцнення довіри між державами 
Поглиблення військово-політичного партнерства та співробітництва з НАТО і ЄС; участь у міжнародній миротворчій 
діяльності 
Розвиток транскордонного співробітництва з суміжними державами

Координаційна Оцінення рівня воєнної безпеки, досягнутого системою забезпечення воєнної безпеки на цей час 
Надання допомоги органам державної влади щодо захисту населення від природних катаклізмів і техногенних 
катастроф та ліквідації їх наслідків 

Ідеологічна Інформаційно-пропагандистське супроводження державної політики національної безпеки 
Поширення комплексу ідей, поглядів, наддовготривалих програм забезпечення воєнної безпеки 
Формування військової культури та культури безпеки 

Партисипаторна Соціалізація громадян країни, з метою їх активної участі в забезпеченні воєнної безпеки 
Залучення громадянського суспільства до прийняття політичних рішень у сфері забезпечення воєнної безпеки

Моніторингу та 
контролю 

Встановлення доцільної взаємодії між структурними компонентами системи забезпечення воєнної безпеки в процесі її 
функціонування за допомогою передачі інформації 
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— нормативно-правова база, на основі якої прий-

маються стратегічні рішення;

— мінімально необхідний час і організаційні ресур-

си на підготовку і прийняття рішення, а також на про-

ведення заходів по забезпеченню воєнної безпеки на

різних рівнях ієрархії системи державного управлін-

ня;

— види документів, які розробляються кожною

структурою, на кожному рівні ієрархії і часові нормати-

ви на їх розробку, погодження, прийняття і доведення

до виконавчих структур;

— види, обсяги і процедури контролю за виконан-

ням прийнятих рішень в системі забезпечення воєнної

безпеки держави;

— сукупність показників оцінки ефективності фун-

кціонування системи забезпечення воєнної безпеки дер-

жави і її складових.

Вказані базові характеристики системи забезпечен-

ня воєнної безпеки держави є основою для обгрунту-

вання специфічних вимог до її структурних компонентів,

а саме:

— життєво важливих інтересів у військовій сфері

суб'єктів національної безпеки;

— національних цілей системи як відображення

об'єктивних потреб особи, суспільства і держави в на-

лежному захисті їх життєво важливих інтересів у війсь-

ковій сфері;

— суб'єктів та об'єктів воєнної безпеки (особа, су-

спільство, держава);

— органів, що відповідають за забезпечення воєн-

ної безпеки;

— ресурсів, засобів, сил забезпечення воєнної без-

пеки.

Варто зазначити, що головною метою функціону-

вання системи забезпечення воєнної безпеки держави

є забезпечення певного рівня безпеки держави, який

гарантував би її суверенітет, територіальну цілісність

та недоторканість кордонів. Мета функціонування цієї

системи досягається реалізацією головної функції —

виявленням небезпек і загроз воєнного характеру на-

ціональним інтересам та їх нейтралізацією. Ключове

положення теорії систем полягає в тому, що функції

системи — це інтегрований результат функціонування

її компонентів [4—8]. З огляду на це, для побудови

системи у зворотному напрямі, коли роль нашої підси-

стеми визначена її головною функцією в ієрархічно

вищій системі, можна стверджувати, що побудова

структури системи забезпечення воєнної безпеки грун-

туватиметься переважно на принципі декомпозиції го-

ловної функції системи на завдання елементам систе-

ми (суб'єктам забезпечення воєнної безпеки). Про-

вівши декомпозицію головної функції системи забез-

печення воєнної безпеки, можна виділити ряд робочих

функцій — організаційно-управлінську, прогностичну,

основоположну, програмно-теоретичну, планово-ана-

літичну, інтеграційну, координаційну [4, с. 56], а також

функції цілепокладання, цілевизначення, цілереалі-

зації, ідеологічної, партисипаторної, моніторингу та

контролю [9] (табл. 1).

Більш докладно розглянемо питання практичного

використання воєнно-політичної моделі держави при

реалізації функцій системи забезпечення воєнної без-

пеки, а саме: функцій цілереалізації, фундаментальної

(основоположної) та інтеграційної.

Функція ціле реалізації забезпечує формування на-

ціональної системи забезпечення воєнної безпеки, що

передбачає відбір і композиційну побудову впливу на

систему воєнно-політичних відносин на кожному етапі

досягнення цілей державної політики національної без-

пеки, а також визначення особливостей діяльності по

забезпеченню воєнної безпеки в конкретних історич-

них умовах. Варто зазначити, що використання воєн-

но-політичної моделі держави при формуванні націо-

нальної системи забезпечення воєнної безпеки регу-

лює процеси конструювання зазначеної системи з ура-

хуванням контексту політичного режиму конкретної

держави, домінуючої парадигми національної безпе-

ки, зовнішньополітичного курсу держави, характеру

воєнної доктрини, правових засад застосування сило-

вих структур до виконання завдань у безпековій та

оборонній сферах у державі та за її межами. Зазначи-

мо, що саме воєнна доктрина визначає стратегічні ор-

ієнтири та закладає парадигму оборонної діяльності

держави та суспільства. Залежними від положень воє-

нної доктрини є розгортання військово-політичних

відносин і розробка планів, орієнтованих на реаліза-

цію воєнної доктрини у конкретно-історичних умовах

державної еволюції, яка відбувається у динамічно не-

стійкому середовищі регіональних і глобальних соц-

іально-політичних процесів. Відповідно, формування

національної системи забезпечення воєнної безпеки,

як складової системи забезпечення національної без-

пеки, здійснюється в рамках загальної теорії систем,

теорії організації, теорії управління, теорії правової

держави, теорії міжнародних відносин, теорії колек-

тивної безпеки, теорії національної безпеки, теорії

воєнної безпеки, теорії державного управління, теорій

суспільних та гуманітарних наук.

Вітчизняний дослідник Кучма Д.Я. виокремлює два

типи забезпечення безпеки конкретного об'єкту (в т.ч.

держави):

1) забезпечення безпеки як боротьба з конкретни-

ми небезпеками, наслідком чого є підтримка існування

об'єкту;

2) ствердження безпеки як розвиток і зміцнення

самого об'єкту і підтримка його природи.

Внаслідок цього можуть реалізовуватися дві стра-

тегії забезпечення безпеки:

— стратегія захисту (заперечення небезпек), при

якому основа діяльності складає виявлення небезпек і

їх заперечення, а ствердження об'єкту в його безпеці є

результатом заперечення небезпек;

— стратегія ствердження, зміцнення безпеки, що

грунтується на самоствердженні природи самого об'єк-

ту [11, с. 65—67].

Відповідно можна виокремити два типи забезпечен-

ня воєнної безпеки в яких реалізовуються фундамен-

тальна та інтегруюча функції системи забезпечення воє-

нної безпеки:

1) фундаментальна (основоположна) функція за-

безпечує регулювання заходів держави по забезпечен-

ню воєнної безпеки, тобто державою здійснюється уп-

равління давно існуючою, але не забезпеченою діяль-

ністю, яка постійно породжує однотипні загрози воєн-
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ного характеру, при яких реагування на загрози стає

самоціллю — режим захисту суверенітету. Тобто це

задіяння військово-силового механізму державного

реагування на відомі загрози воєнній безпеці, ме-

ханізмів безпеки ООН, кризового консультативного

механізму;

2) інтегруюча функція забезпечує управління діяль-

ністю, яка або підлягає реформуванню, або створюєть-

ся як нова — режим забезпечення нормалізації міждер-

жавних відносин, що передбачає регулювання воєнно-

політичних процесів та розробку превентивних заходів

з метою управління ризиками воєнній безпеці, тобто це

задіяння механізмів військово-політичного партнерства

та співробітництва.

При реалізації фундаментальної функції системи

забезпечення воєнної безпеки можливі такі варіанти

практичного використання воєнно-політичної моделі

держави (вирішення прямої та зворотної задачі):

а) пряма задача. На державному рівні визначений

супротивник і рівень воєнної загрози з його боку. Оці-

нюються можливості держави по відбиттю можливої

агресії, прогнозується забезпечуваний при цьому рівень

обороноздатності держави, оцінюються можливі

людські, економічні й екологічні втрати, фінансові та

матеріальні витрати, розробляється план відбиття мож-

ливої агресії;

б) зворотня задача. Алгоритм розв'язання аналогі-

чний прямій задачі, але додатково перевіряються

відповідність прогнозованого рівня воєнної безпеки Еп

заданому рівню Етр (прийнятому в правовому полі) і

відповідність прогнозованих втрат Lп і збитку Uп допу-

стимим L* і U*. У разі виконання цих вимог можуть про-

водитися заходи по мінімізації прогнозованих втрат і

збитків. У разі невиконання зазначених умов готуються

рекомендації або з корегування завдань у сфері забез-

печення національної безпеки, або воєнно-політичної

моделі держави або необхідного її рівня воєнної без-

пеки, крім того розробляються рекомендації з підви-

щення можливостей по відбиттю агресії з одночасним

скороченням втрат, збитків і часу відбиття можливої

агресії [1, с. 261—263];

в) оцінка можливостей Ради безпеки ООН, ОБСЄ,

НАТО, ЄС та інших структур колективної безпеки по

врегулюванню воєнного конфлікту.

При реалізації інтеграційної функції системи забез-

печення воєнної безпеки можливі наступні варіанти

практичного використання воєнно-політичної моделі

держави:

а) визначення умов стратегічного партнерства в кон-

тексті реалізації національних інтересів;

б) визначення можливості утворення взаємовигід-

них коаліцій сторін, тобто угод між двома і більше сто-

ронами про вибір ними стратегій поведінки, що забез-

печують їм гарантований виграш не нижче певного рівня,

незалежно від дій сторін, що не входять в коаліцію.

"Коаліційний" аналіз є важливим етапом дослідження

кризових ситуацій і конфліктів, оскільки він дозволяє

спрогнозувати можливість зниження рівня конфлікту

шляхом укладання угод між тими або іншими його учас-

никами. Більше того, у ряді випадків виявляється мож-

ливим повне вирішення конфлікту, при якому усі його

сторони опиняються у виграші;

в) оцінювання ризиків реалізації заходів з питань

міжнародного військового та військово-технічного

співробітництва для національної безпеки.

ВИСНОВКИ
Визначення методологічних засад використання

воєнно-політичної моделі держави при формуванні на-

ціональної системи забезпечення воєнної безпеки та

реалізації її функцій дозволяє зробити наступні виснов-

ки:

1. Воєнно-політична модель держави є системною

основою формування та функціонування національної

системи забезпечення воєнної безпеки й слугує над-

ійним "інструментом" при вирішенні завдань: вивчення

стану захищеності національних інтересів від загроз

воєнного характеру в загальній системі забезпечення

національної безпеки; обгрунтування необхідного рівня

обороноздатності держави, адекватного визначеному

рівню воєнної небезпеки (загрози) і тенденціям розвит-

ку воєнно-політичної обстановки в регіоні; синтезу ра-

ціональної структури і оцінки ефективності функціону-

вання системи забезпечення воєнної безпеки держави;

обгрунтування рекомендацій по залученню зусиль ре-

гіональної та універсальної систем безпеки в регіоні,

вибору напрямів воєнно-політичного партнерства і мож-

ливих союзників на випадок збройної агресії.

2. Функція цілереалізації національної системи за-

безпечення воєнної безпеки передбачає використання

воєнно-політичної моделі держави з метою регулюван-

ня процесів конструювання зазначеної системи з ура-

хуванням контексту політичного режиму конкретної

держави, домінуючої парадигми національної безпеки,

зовнішньополітичного курсу держави, характеру воєн-

ної доктрини, правових засад застосування силових

структур до виконання завдань у безпековій та обо-

ронній сферах у державі та за її межами.

3. Фундаментальна функція національної системи

забезпечення воєнної безпеки передбачає використан-

ня воєнно-політичної моделі держави з метою оцінки

можливостей держави по відбиттю можливої агресії,

прогнозування рівня обороноздатності держави, оцін-

ки можливих людських, економічних й екологічних

втрат, фінансових та матеріальних витрат, розробки

планів відбиття можливої агресії.

4. Інтеграційна функція національної системи за-

безпечення воєнної безпеки передбачає використання воє-

нно-політичної моделі держави з метою визначення умов

стратегічного партнерства в контексті реалізації національ-

них інтересів; визначення можливості утворення взаємо-

вигідних коаліцій держав; оцінки ризиків реалізації заходів

з питань міжнародного військового та військово-техніч-

ного співробітництва для національної безпеки.

Перспективи подальших досліджень вбачаються в

узагальненні і систематизації досвіду використання воє-

нно-політичних моделей в системі державного управлі-

ння національною безпекою євроатлантичних та пост-

радянських країн, а також визначення можливості його

використання в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Гібридна війна, ключовим елементом якої є

інформаційний чинник, формує довгострокові вик-

лики для Української держави. У нещодавно про-

голошеній "Стратегії сталого розвитку "Україна —

2020" заявлено про необхідність реформи системи

національної безпеки і оборони, одним з ключових

пріоритетів якої має стати інформаційна безпека

[1].
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Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле-

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження проблем теорії та практики

державного управління інформаційною безпекою

України в умовах інформаційно-психологічного проти-

борства. Адже недосконалість правового, інституційно-

го та науково-методичного забезпечення інформацій-

ної безпеки гальмує реформування системи національ-

ної безпеки і оборони України загалом.
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На підставі аналізу актуальних досліджень і нау-

кових публікацій [2—9] можна зробити висновок про

те, що проблеми забезпечення інформаційної безпе-

ки в умовах інформаційно-психологічного протибор-

ства, співвідношення та взаємодії гілок влади в сис-

темі державного управління інформаційною безпе-

кою України, визначення теоретико-методологічних

засад взаємодії державної та недержавної систем за-

безпечення інформаційної безпеки присвячено чима-

ло наукових праць вітчизняних дослідників, а саме:

І.О. Давидової, Л.О. Євдоченко, В.К. Конаха, Б.А. Кор-

мича, А. М. Кузьменка, М.М. Шевченка та інших. Про-

те, незважаючи на значну кількість робіт, в яких дос-

ліджуються проблеми державного управління інфор-

маційною безпекою України, маємо констатувати,

що сьогодні ще обмаль праць в яких би аналізува-

лися питання відповідності інституційної системи

державного управління інформаційною безпекою

України завданням адекватного державного реагу-

вання на сучасні виклики та загрози інформаційній

безпеці.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в оцінці сучасного стану інсти-

туційної системи державного управління інформац-

ійною безпеоюк України та обгрунтування пропозиції

щодо її вдосконалення з врахуванням завдань адек-

ватного реагування на сучасні виклики та загрози

інформаційній безпеці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
2014—2015 роки стали надзвичайно важкими

для забезпечення інформаційної безпеки України.

Українська держава зіткнулася з використанням

проти неї роками вибудовуваної у Росії пропаганди-

стської системи, що діє одночасно на всіх напрямах

(українському, російському, міжнародному) і з ви-

користанням всіх різновидів засобів масової комун-

ікації. Сьогодні можна констатувати, що за всіма оз-

наками проти України ведеться повноцінна інформа-

ційна війна.

Дії противника спрямовані на ініціювання розбра-

ту в українському суспільстві та знищення українсь-

кої громадянської нації, прославляння сепаратизму,

штучне посилення реальних і вигаданих внутрішніх

протиріч, створення атмосфери громадянської недо-

віри до дій і намірів влади, провокування актів гро-

мадянської непокори, формування у громадян Украї-

ни та міжнародної спільноти викривленого бачення

подій в Українській державі, спроби перекручення ук-

раїнської історії та маніпулювання історичними фак-

тами [9].

За таких умов, що склалися перед Українською

державою постало питання негайного реформуван-

ня системи національної безпеки і оборони з ураху-

ванням нових викликів та загроз національним інте-

ресам, що пов'язанні із інформаційно-психологічним

чинником. Це передбачає перш за все здійснення оц-

інки відповідності інституційної системи державного

управління інформаційною безпекою України завдан-

ням адекватного реагування на сучасні виклики та

загрози інформаційній безпеці.

Попередньо зауважимо, що інституційна система

державного управління інформаційною безпекою

представляє собою складну багаторівневу систему,

яка, з одного боку, об'єднується особливою загаль-

ною функціональною спрямованістю, а з іншого —

розділяється специфічними особливостями, пов'яза-

ними з рівнем компетенції і характером відповідних

цілей. Суб'єктам забезпечення інформаційної безпе-

ки відповідає окрема специфічна функція — функція

розробки або функція реалізації політики інформац-

ійної безпеки. Функція розробки державної політики

інформаційної безпеки включає в себе діяльність ком-

петентних органів держави щодо встановлення стра-

тегічних цілей, завдань, основних принципів та на-

прямів державної діяльності в цій сфері, розробку

концепцій та рішень загальнодержавного довгостро-

кового значення. Функція реалізації політики інфор-

маційної безпеки спрямована на досягнення тактич-

них та оперативних цілей, забезпечує вирішення кон-

кретних завдань, застосування відповідних засобів,

форм та методів державного впливу на суспільні

відносини в цій сфері [6, с. 157].

Зрозуміло, що в залежності від характеру зав-

дань, їх виконання входить до компетенції держав-

них органів різного рівня, які відносяться до різних

гілок влади, мають різні сфери діяльності та обсяг

владних повноважень. Але враховуючи той факт, що

політика інформаційної безпеки як суспільне явище

носить комплексний характер, включає внутрішньо та

зовнішньо політичні, економічні,  технологічні,

військові та ряд інших елементів і звідси вимагає ком-

плексного підходу, ми повинні розглядати діяльність

державних органів, спрямовану на виконання конк-

ретних завдань в цій сфері, в рамках єдиного інсти-

туціонального механізму, який об'єднується єдиною

метою забезпечення належних умов забезпечення

інформаційної безпеки України [6, c. 158].

Так, згідно зі ст. 4 Закону України "Про основи

національної безпеки"[10] до складу цієї частини ме-

ханізму забезпечення інформаційної безпеки входять

наступні органи: Президент України; Верховна Рада

України; Кабінет Міністрів України; Рада національ-

ної безпеки і оборони України; міністерства та інші

центральні органи виконавчої влади; Збройні Сили

України, Служба безпеки України, Державна прикор-

донна служба України та інші військові формування,

утворені відповідно до законів України.

Розглянемо повноваження деяких державних інс-

титуцій у сфері забезпечення інформаційної безпеки

України.

Відповідно до Конституції України [11] Верховна

Рада України, як єдиний органом законодавчої влади в

Україні, здійснює законодавче регулювання і контроль

за діяльністю органів державної влади та посадових осіб

щодо виконання ними функцій і завдань в інформаційній

сфері; ухвалює засади внутрішньої і зовнішньої політи-

ки держави в інформаційній сфері; затверджує держав-

ний бюджет, в якому передбачаються кошти на забез-

печення інформаційної безпеки України.

Тобто до функцій Верховної Ради входить визна-

чення змісту інформаційної безпеки та можливі фор-

ми і способи її захисту.
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Верховною Радою виконуються важливі конт-

рольні функції в сфері інформаційної безпеки. Одним

з важливих інструментів парламентського контролю

є призначення слідчих комісій Верховної Ради для

розслідування тих або інших подій в інформаційній

сфері, проведення парламентських слухань, зокрема

з приводу інформаційної безпеки України та ситуації

в інформаційній сфері взагалі.

Організаційна структура Верховної Ради перед-

бачає у її складі підрозділи, які повинні більш деталь-

но працювати над проблемами інформаційної безпе-

ки. Так, при Верховній Раді України створено Кон-

сультативну раду з питань інформатизації для спри-

яння у виробленні політики в сфері інформатизації,

при підготовці та затвердженні завдань Національної

програми інформатизації з урахуванням найновіших

досягнень і технологічних рішень [12].

Також до складу Верховної Ради входять

профільні парламентські комітети: Комітет з питань

культури і духовності; Комітет з питань національної

безпеки і оборони; Комітет з питань свободи слова

та інформації, які виконують завдання щодо підготов-

ки законопроектів з питань розвитку інформаційної

безпеки [13].

Інтегруючим елементом системи державних

органів управління інформаційною безпеки є Прези-

дент України. В межах своїх повноважень він

здійснює керівництво інформаційною безпекою Ук-

раїни: створює, реорганізує та ліквідує органи вико-

навчої влади, визначає їх функції та основні завдан-

ня; видає укази і розпорядження, що стосуються фун-

кціонування та розвитку державного управління в

сфері інформаційної безпеки тощо.

Президент має цілий ряд інших засобів впливу в

інформаційній сфері. Згідно із ч. 3. ст. 106 Консти-

туції Президент видає укази і розпорядження, які є

обов'язковими до виконання на території України. Це

право Президента широко ним використовується для

регулювання питань, пов'язаних з функціонуванням

інформаційної сфери [11].

У руках Президента зосереджені ключові функції

щодо організаційного забезпечення інформаційної

безпеки. Так, Президент очолює Раду національної

безпеки і оборони, утворює, реорганізує та ліквідо-

вує за поданням Кабінету Міністрів міністерства та

інші центральні органи виконавчої влади, що здійсню-

ють державне управління інформаційною безпекою.

Відповідно до ст. 2 Закон України "Про основи

національної безпеки"[10] Президентом розробля-

ються і затверджуються Стратегія національної без-

пеки України і Воєнна доктрина України, доктрини,

концепції, стратегії і програми, якими визначаються

цільові настанови та керівні принципи воєнного буді-

вництва, а також напрями діяльності органів держав-

ної влади в конкретній обстановці з метою своєчас-

ного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних

і потенційних загроз національним інтересам Украї-

ни.

Президентом для забезпечення здійснення його

конституційних повноважень створюється Адмініст-

рація Президента України, що є постійно діючим ор-

ганом [14].

У структурі Адміністрації Президента існує цілий

ряд профільних підрозділів з питань інформаційної

політики та інформаційної безпеки [15]. Серед них

можна виокремити Головний департамент з питань на-

ціональної безпеки та оборони, Головний департа-

мент інформаційної політики та Головний департа-

мент з питань гуманітарної політики, які забезпечу-

ють окремі напрями діяльності Президента в сфері

інформаційної безпеки.

У безпосередньому підпорядкуванні Адмініст-

рації Президента знаходиться Національний інститут

стратегічних досліджень, який є базовою науково-

дослідною установою аналітико-прогнозного супро-

водження діяльності Президента України. Згідно з п.

9 Статуту цього Інституту його основним завданням є

здійснення науково-аналітичні та прогнозні дослід-

ження з питань суспільно-політичної, соціально-еко-

номічної, зовнішньополітичної, воєнно-політичної,

етнополітичної, гуманітарної, інформаційної та еко-

логічної стратегії розвитку України та її регіонів, а та-

кож з проблем національної безпеки держави [16].

Координаційні функції з питань інформаційної

безпеки виконуються згідно зі ст. 107 Конституції Ук-

раїни Радою національної безпеки і оборони Украї-

ни (РНБО), яка визначена як "координаційний орган

з питань національної безпеки і оборони при Прези-

дентові України" [11]. Її головним завданням є коор-

динація і контроль діяльності органів виконавчої вла-

ди у відповідній сфері.

Згідно з нормами ст. 3 Закону "Про Раду національ-

ної безпеки і оборони України"[17] функціями цього

органу є: внесення пропозицій Президентові України

щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої пол-

ітики у сфері національної безпеки і оборони; коорди-

нація та здійснення контролю за діяльністю органів ви-

конавчої влади у сфері національної безпеки і оборо-

ни у мирний час; координація та здійснення контролю

за діяльністю органів виконавчої влади у сфері націо-

нальної безпеки і оборони в умовах воєнного або над-

звичайного стану та при виникненні кризових ситуацій,

що загрожують національній безпеці України.

Також відповідно до своєї компетенції РНБОУ

розглядає на своїх засіданнях питання, які належать

до сфери національної безпеки та оборони та подає

пропозиції Президентові України щодо: визначення

стратегічних національних інтересів України, концеп-

туальних підходів та напрямів забезпечення націо-

нальної безпеки і оборони у політичній, економічній,

соціальній, воєнній, науково-технологічній, еко-

логічній, інформаційній та інших сферах; удоскона-

лення системи забезпечення національної безпеки та

організації оборони, утворення, реорганізації та

ліквідації органів виконавчої влади у цій сфері та ін.

Разом з тим зазначимо наступне, що система

інституцій, які допомагають Президенту здійснювати

конституційні повноважень була сформована ще в ті

часи коли в країні актуальними були проблеми, які

зовсім не відповідають сьогоденню. Саме в зв'язку з

тим, що сьогодні на перший план виходять абсолют-

но нові виклики та загрози для національної безпеки

України, було створено Комітет з питань розвідки при

Президентові України.
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Основним завданням Комітету є підготовка Пре-

зидентові України пропозицій щодо здійснення кері-

вництва, координації і контролю за діяльністю розві-

дувальних органів України [18].

Функції Президента у сфері інформаційної без-

пеки доповнюються відповідними функціями Кабіне-

ту Міністрів України. Його завдання щодо застосуван-

ня засобів впливу на суспільні відносини в інфор-

маційній сфері підкріплюються широкими конститу-

ційними повноваженнями. Зокрема можна назвати

визначені нормами ст. 116 Конституції України: забез-

печення проведення державної інформаційної політи-

ки, здійснення заходів щодо забезпечення обороноз-

датності і національної безпеки України, вжиття за-

ходів щодо захисту інформаційних прав і свобод гро-

мадян, розробку і здійснення загальнодержавних

програм щодо розвитку інформаційної сфери, перед-

бачення при формуванні державного бюджету коштів

на різного роду заходи щодо забезпечення інформа-

ційної безпеки, загальна координація діяльності

органів виконавчої влади щодо захисту інформацій-

ної безпеки тощо [11].

Забезпечення діяльності Кабінету Міністрів

здійснюється в межах покладених на них функцій

структурними підрозділами Секретаріату Кабіне-

ту Міністрів [19]. У Секретаріаті Кабміну діє цілий

ряд підрозділів, які покликані виконувати функції

Кабінету Міністрів в інформаційній сфері. Так, без-

посередньо питання інформаційної політики вхо-

дять до компетенції Управління розвитку інформа-

ційного суспільства та інформаційної безпеки та

Департаменту інформації та комунікацій з гро-

мадськістю.

Необхідно відмітити, що новий Кабінет Міністрів,

вніс відповідні зміни до Регламенту Кабінету Міністрів

України, поновив інститут "Урядових комітетів" [20].

Урядовий комітет є робочим колегіальним органом

Кабінету Міністрів, який утворюється для забезпечен-

ня ефективної реалізації повноважень Кабінету

Міністрів, координації дій органів виконавчої влади,

попереднього розгляду проектів нормативно-право-

вих актів, основних напрямів реалізації державної

політики, інших документів, що подаються на розг-

ляд Кабінету Міністрів [21].

Так, постановою від 19 березня 2014 року було

утворено чотири урядових комітети [22], серед яких

нас найбільше цікавить Урядовий комітет з питань

оборони, оборонно-промислового комплексу та пра-

воохоронної діяльності оскільки саме на ньго покла-

дено завдання розгляду проектів нормативно-право-

вих актів з питань інформаційної безпеки та націо-

нальної безпеки в цілому.

Таким чином, ми окреслили функції і повноважен-

ня законодавчої влади і вищих органів виконавчої вла-

ди України щодо забезпечення інформаційної безпе-

ки. Але залишається ціла низка міністерств та

відомств, які також відіграють важливу роль у реалі-

зації державного управління в сфері інформаційної

безпеки. Тому обов'язково необхідно виділити ряд

суб'єктів, які здійснюють цілеспрямований державно-

управлінський вплив на сферу інформаційних відно-

син.

Відразу ж зазначимо, що нещодавно в Україні

створено новий орган виконавчої влади, який, на нашу

думку, повинен зайняти одне з провідних місць в сис-

темі забезпечення інформаційної безпеки. Звичайно

ж мова йде про Міністерства інформаційної політики

України (далі — МІП).

Сьогодні, коли проти української державності ве-

дуться масовані інформаційні операції, МІП є єдиним

органом у системі центральних органів виконавчої

влади, на який покладено завдання щодо забезпечен-

ня інформаційного суверенітету України, зокрема з

питань поширення суспільно важливої інформації в

Україні та за її межами, а також забезпечення функ-

ціонування державних інформаційних ресурсів [23].

Ще одним з ключових органів державного управ-

ління інформаційною сферою, безперечно, є Держав-

ний комітет телебачення і радіомовлення України

(далі — Держкомтелерадіо України).

Держкомтелерадіо України є головним у системі

центральних органів виконавчої влади з формування

та реалізації державної політики у сфері телебачен-

ня і радіомовлення, в інформаційній та видавничій

сферах [24].

До повноважень Держкомтелерадіо України в

сфері інформаційної безпеки віднесено зокрема: роз-

робка заходів щодо запобігання внутрішньому і зов-

нішньому інформаційному впливу, який загрожує

інформаційній безпеці держави, суспільства, особи;

участь у формуванні єдиного інформаційного просто-

ру, сприяння розвитку інформаційного суспільства;

реалізація разом з іншими державними органами зав-

дання щодо забезпечення інформаційної безпеки;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи

державного управління у сфері телебачення і радіо-

мовлення, інформаційній та видавничій сферах тощо.

Окремо в системі державного управління інфор-

маційною безпекою слід виділити такий орган, як На-

ціональна рада з питань телебачення і радіомовлен-

ня. Згідно із Законом "Про Національну раду з питань

телебачення і радіомовлення", Національна рада є

конституційним, постійно діючим позавідомчим дер-

жавним органом, підзвітним Верховній Раді України

та Президентові України [25].

Повноваження Ради дозволяють їй фактично кон-

тролювати перелік телерадіоорганізацій, які здійсню-

ють трансляції на території України і певною мірою

контролювати зміст цих трансляцій. Тому діяльність

ради має виняткове значення для забезпечення

інформаційної безпеки держави.

Варто зазначити, що в системі державного управ-

ління інформаційною безпекою України існує ще одна

інституція, про яку чомусь досить рідко згадують, але,

на нашу думку, вона має повне право зайняти гідне

місце в системі суб'єктів забезпечення інформаційної

безпеки. Цим органом є Національна експертна ком-

ісія України з питань захисту суспільної моралі.

Відповідно до Положення на Національну комісію

покладено повноваження щодо проведення аналізу

процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захис-

ту суспільної моралі, розроблення для органів дер-

жавної влади та органів місцевого самоврядування

рекомендацій з їх правового регулювання; здіснення



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

151

заходів щодо запобігання розповсюдженню та забо-

рони демонстрації фільмів, програм, інформаційних

матеріалів, видовищних заходів, які можуть завдати

шкоди суспільній моралі; здійснення науково-мето-

дичного та інформаційного забезпечення роботи з пи-

тань розвитку духовності та зміцнення моральних за-

сад громадян [26].

У загальному вигляді діяльність Національної

комісії спрямована на реалізацію державної політи-

ки зі збереження традиційних духовних і культурних

цінностей українського народу, що є невід'ємною

складовою національної безпеки держави.

Невід'ємним елементом системи забезпечення ін-

формаційної безпеки є так звані "силові відомства",

основним профільним "силовим" відомством з питань

інформаційної безпеки, безперечно є Служба Безпе-

ки України (далі — СБУ) та Служба зовнішньої розв-

ідки України (далі — СЗР).

Законом України визначається, що на СБУ покла-

дається у межах визначеної законодавством компе-

тенції захист інтересів держави та прав громадян від

розвідувально-підривної діяльності іноземних спец-

іальних служб, а також до її завдань входить попе-

редження, виявлення, припинення та розкриття зло-

чинів проти миру і безпеки людства, тероризму, які

безпосередньо створюють загрозу життєво важливим

інтересам України [27].

У структурі Центрального управління СБУ безпо-

середньо питаннями інформаційної безпеки займа-

ються наступні функціональні підрозділи: контрроз-

відки, військової контррозвідки, контррозвідувально-

го захисту інтересів держави у сфері інформаційної

безпеки, інформаційно-аналітичний.

У свою чергу в структурі СЗР особливе місце зай-

має Департамент протидії зовнішнім загрозам націо-

нальній безпеці держави.

На СЗР з метою забезпечення інформаційної без-

пеки держави покладаються такі основні завдання:

здійснення спеціальних заходів впливу, спрямованих

на підтримку національних інтересів і державної пол-

ітики України в економічній, політичній, військово-

технічній, екологічній та інформаційній сферах,

зміцнення обороноздатності, економічного і науко-

во-технічного розвитку; вжиття заходів протидії

зовнішнім загрозам національній безпеці України,

життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної

власності за межами України [28].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Проведений нами аналіз інститутційної системи

державного управління інформаційною безпекою Ук-

раїни дає змогу зробити наступні висновки.

1. Базовою проблемою забезпечення інформац-

ійної безпеки України є невідповідності національно-

го інформаційного законодавства тим викликам, з

якими зіткнулася Україна в умовах ведення Росією

проти неї гібридної війни, ключовим елементом якої

є інформаційний чинник.

На практиці, незважаючи на значну кількість до-

кументів , що тією чи іншою мірою регулюють

інформаційну сферу, більшість з них виявилася дек-

ларативними або малодієвими в умовах реальних заг-

роз інформаційній безпеці України. Водночас в офі-

ційному дискурсі відсутнє поняття "інформаційно-

психологічна безпека", що унеможливлює як усвідом-

лення проблем інформаційно-психологічної безпеки

так і побудову дієвої системи інформаційної безпеки

України.

Отже, національне законодавство, що регулює пи-

тання інформаційної безпеки, має бути концептуаль-

но переглянуте. Тобто маємо відійти від неефектив-

них, суто декларативних, принципів формування на

користь побудови реальної та ефективно діючої сис-

теми інформаційної безпеки України. Це є першочер-

говим завданням державного управління інформац-

ійною безпекою України.

2. В Україні система забезпечення інформаційної

безпеки залишається остаточно не сформованою й не

готовою діяти як єдина функціональна структура. На

даний момент існують лише окремі відомства на які

покладено завдання забезпечення окремих видів

інформаційної безпеки. В основному реалізація цих

завдань передбачає вжиття заходів спрямованих на

захист інформаційно-технічної інфраструктури, про-

тидії кібернетичним злочинам та шпигунству, захист

доступу до інформації та збереження державної тає-

мниці тощо. Це призводить до небезпечної різносп-

рямованості зусиль державного апарату у сфері за-

безпечення інформаційної безпеки, в той час як для

ефективної протидії інформаційним викликам і заг-

розам потрібні узгоджені дії всіх ключових суб'єктів.

Досі таке координування є до кінця не визначеним, а

обов'язки уповноважених структур часто дублюють-

ся, що заважає їх ефективній діяльності. Також за-

лишаються відкритими питання щодо нормативного

визначення суб'єктів забезпечення інформаційно-пси-

хологічної безпеки, які були б наділені відповідними

повноваженями.

Відповідно, наступним завданням державного уп-

равління інформаційною безпекою України є форму-

вання раціональної структури системи забезпечення

інформаційної безпеки з урахуванням завдань щодо

запобігання та реагування на загрози національній

безпеці інформаційно-психологічного характеру.

Перспективи подальших досліджень вбачаються

у компаративному аналізі досвіду зарубіжних держав

щодо державного управління інформаційною безпе-

кою в умовах інформаційно-психологічного проти-

борства та визначення можливості його використан-

ня в Україні.
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