
© ІНВЕСТИЦІЇ:  ПРАКТИКА ТА ДОСВІД, 2016

ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 6 березень 2016 р.
Журнал засновано у січні 2002 року.

Виходить 2 рази на місяць.

ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Журнал включено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук з

ЕКОНОМІКИ
(наказ Міністерства освіти і науки України

№ 747 від 13.07.2015)

Головний редактор:

Клименко Л. П.,
ректор Чорноморського державного

університету імені Петра Могили, д.т.н.,
професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, Президент Асоціації університетів

України

Заступники головного редактора:
Федоренко В. Г.,

д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, академік УАН

Ємельянов В. М.,
д.держ.упр., професор, директор Інституту державно(
го управління Чорноморського державного універси(

тету імені Петра Могили

Відповідальний секретар:
Кучеренко Г. Б.

Члени редакційної колегії:
Антонова Л. В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
обліку і аудиту Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
Бакуменко В. Д., д.держ.упр., професор, проректор з нау(
кової роботи Академії муніципального управління
Бистряков І. К., д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ
«Інститут економіки природокористування та сталого роз(
витку НАН України»
Великий Ю. В., д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту
Чорноморського державного університету імені Петра Мо(
гили
Горлачук В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорно(
морського державного університету імені Петра Могили
Дацій Н. В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри Ака(
демії муніципального управління
Дацій О. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії му(
ніципального управління
Денисенко М. П., д.е.н., професор, професор кафедри Киї(
вського національного університету технологій та дизайну
Анджей Стельмах, доктор політичних наук, професор, за(
відуючий кафедрою політичних систем Університету імені
Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Тадеуш Валлас, доктор політичних наук, професор, декан
факультету політичних наук та журналістики Університету
імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Джерзі Бабяк, доктор політичних наук, професор, заступ(
ник декану факультету політичних наук та журналістики
Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Завізєна Н. С., д.е.н., доцент, провідний науковий співробі(
тник відділу стратегії сталого розвитку та інвестиційно(інно(
ваційної політики Науково(дослідного економічного Інсти(
туту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Івашова Л. М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
Академії митної служби України
Кальниш Ю. Г., д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри пар(
ламентаризму та політичного менеджменту Національної
академії державного управління при президентові України
Коваль Г. В., д.держ.упр., завідувач кафедри, професор ка(
федри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорно(
морського державного університету імені Петра Могили
Кузьменко О. Б., д.е.н., професор, заступник декана Чорно(
морського державного університету імені Петра Могили
Плеханов Д. О., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри дер(
жавної служби Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафедри Пол(
тавського університету економіки та торгівлі
Сиченко В. В., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри
Дніпропетровського державного аграрного университету
Сорока С.В., д.держ.упр., професор кафедри місцевого са(
моврядування, регіонального розвитку та політичної аналі(
тики Чорноморського державного університету імені Пет(
ра Могили
Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний депутат
України
Федоренко С. В., доцент кафедри інформаційних систем і
технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва Украї(
ни, к.т.н., доцент
Чорна Л. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри мене(
джменту та адміністрування Вінницького торговельно(
економічного інститут Київського національного торговель(
но(економічного університету
Шамрай В. О., д.держ.упр., професор, професор кафедри
Академії праці та соціальних відносин

Свідоцтво КВ № 17597(6447ПР від 29.03.2011 року
ISSN 2306(6814

Передплатний індекс: 23892

Адреса редакції:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

 Телефон: (044) 223(26(28, 537(14(33
 Тел./факс: (044) 458(10(73

E(mail: economy_2008@ukr.net
www.investplan.com.ua

Засновники:
Чорноморський державний університет імені

Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

Передрукування дозволяється лише за згодою редакції.
Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.
За зміст та достовірність реклами несе відповідальність

рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  23,9.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №3103/1.

Віддруковано у ТОВ «ДКС Центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537(14(34

Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
державного університету імені Петра Могили 31.03.16 р.

Підписано до друку 31.03.16 р.



© ІНВЕСТИЦІЇ:  ПРАКТИКА ТА ДОСВІД, 2016

Журнал засновано у січні 2002 року.
Виходить 2 рази на місяць.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Журнал включено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук з

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(наказ Міністерства освіти і науки України

№ 1528 від 29.12.2014 )

ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 6 березень 2016 р.
ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Головний редактор:
Клименко Л. П.,

ректор Чорноморського державного
університету імені Петра Могили, д.т.н.,

професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, Президент Асоціації університетів

України

Заступники головного редактора:
Федоренко В. Г.,

д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, академік УАН

Ємельянов В. М.,
д.держ.упр., професор, директор Інституту державно(
го управління Чорноморського державного універси(

тету імені Петра Могили
Бистряков І. К.,

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут
економіки природокористування та сталого розвитку

НАН України»

Відповідальний секретар:
Кучеренко Г. Б.

Члени редакційної колегії:
Антонова Л. В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Антонов А. В., д.держ.упр., доцент кафедри соціальної робо(
ти, управління і педагогіки Чорноморського державного уні(
верситету імені Петра Могили
Бакуменко В. Д., д.держ.упр., професор, проректор з науко(
вої роботи Академії муніципального управління
Беглиця В. П., д.держ.упр., доцент, проректор з наукової робо(
ти Чорноморського державного університету імені Петра Мо(
гили
Великий Ю. В., д.е.н., профессор Чорноморського державно(
го університету імені Петра Могили
Горлачук В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорно(
морського державного університету імені Петра Могили
Дацій Н. В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії
муніципального управління
Дацій О. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії
муніципального управління
Анджей Стельмах, доктор політичних наук, професор, заві(
дуючий кафедрою політичних систем Університету імені Ада(
ма Міцкевича (м.Познань, Польща)
Тадеуш Валлас, доктор політичних наук, професор, декан фа(
культету політичних наук та журналістики Університету імені
Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Джерзі Бабяк, доктор політичних наук, професор, заступник
декану факультету політичних наук та журналістики Універ(
ситету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Євтушенко О. Н., д.політ.н., професор, завідувач кафедри
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політич(
ної аналітики Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Завізєна Н. С., д.е.н., доцент, провідний науковий співробіт(
ник відділу стратегії сталого розвитку та інвестиційно(іннова(
ційної політики Науково(дослідного економічного Інституту
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Івашова Л. М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Ака(
демії митної служби України
Кальниш Ю. Г., д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парла(
ментаризму та політичного менеджменту Національної ака(
демії державного управління при президентові України
Коваль Г. В., д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафед(
ри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморсько(
го державного університету імені Петра Могили
Кузьменко О. Б., д.е.н., професор, заступник декана Чорно(
морського державного університету імені Петра Могили
Плеханов Д. О., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри дер(
жавної служби Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафедри Полтавсь(
кого університету економіки та торгівлі
Сиченко В. В., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпро(
петровського державного аграрного университету
Сорока С. В., д.держ.упр., професор кафедри місцевого само(
врядування, регіонального розвитку та політичної аналітики
Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний депутат України
Шамрай В. О., д.держ.упр., професор, професор кафедри Ака(
демії праці та соціальних відносин

Свідоцтво КВ № 17597(6447ПР від 29.03.2011 року
ISSN 2306(6814

Передплатний індекс: 23892

Адреса редакції:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

 Телефон: (044) 223(26(28, 537(14(33
 Тел./факс: (044) 458(10(73

E(mail: economy_2008@ukr.net
www.investplan.com.ua

Засновники:
Чорноморський державний університет імені

Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

Передрукування дозволяється лише за згодою редакції.
Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.
За зміст та достовірність реклами несе відповідальність

рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  23,9.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №3103/1.

Віддруковано у ТОВ «ДКС Центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537(14(34

Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
державного університету імені Петра Могили 31.03.16 р.

Підписано до друку 31.03.16 р.



У НОМЕРІ:

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
№ 6 березень 2016 р.

Економічна наука
Резнікова Н. В., Іващенко О. А.
Інтеграційні прояви неозалежності: ризики регіональної взаємозалежності в контексті протиріч

глобалізації ................................................................................................................................................................................................ 7

Голян В. А.
Інвестиції в економіку України: особливості сфери природокористування ...................................................................... 12

Грабчук О. М.

Теоретичні обмеження в управлінні страховим портфелем ..................................................................................................... 22

Кицкай Л. І.

Самомаркетинг як інструмент успішного працевлаштування та формування іміджу

працівника ................................................................................................................................................................................................ 26

Марценюк Л. В.
Методика проведення досліджень при вирішенні проблем розвитку туристичних компаній,

що використовують залізничні перевезення ................................................................................................................................. 32

Томарева:Патлахова В. В.
Пріоритетні напрями регулювання соціально(економічного розвитку України

та її регіонів ............................................................................................................................................................................................. 38

Берідзе Т. М.
Особливості моніторингу економічного стану підприємств гірничорудного

комплексу ................................................................................................................................................................................................. 44

Рибачук Н. В., Ліцзянь Лю, Журко Т. О.
Підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності в історичному

контексті .................................................................................................................................................................................................. 48

Дем'ян Я. Ю.
Проблеми та ризики формування інвестиційного середовища в аграрному

секторі ....................................................................................................................................................................................................... 54

Магута О. В.
Розвиток вищої освіти та економічна динаміка в Україні ......................................................................................................... 58

Кириченко С. О.

Обгрунтування визначення показників для оцінки розвитку соціальної інфраструктури

регіонів ...................................................................................................................................................................................................... 66

Гангал Л. С.

Концептуальні засади облікового забезпечення управління конкурентоспроможністю

сільськогосподарських підприємств на основі екологічних показників .............................................................................. 71

Дігтяренко С. М.
Тенденції розвитку перестрахування в Україні ........................................................................................................................... 76

Ткач В. В., Сокотенюк С. М.
Реабілітація української економіки шляхом використання іноземних кредитів

на прикладі Греції та Польщі ............................................................................................................................................................. 81

Державне управління
Марушевський Г. Б.
Інтеграція екологічної політики в транспортну політику в ЄС та Україні .......................................................................... 87

Мітал О. Г.

Вплив державної антикризової політики на інвестиційну поведінку населення

в кризових умовах ................................................................................................................................................................................. 92

Банчук М. В., Дзюба О. М.

Здоров'я населення і фактори ризику, що на нього впливають, як об'єкт

управління ............................................................................................................................................................................................... 96



У НОМЕРІ:

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
№ 6 березень 2016 р.

Державне управління
Грищенко І. М.

Аналіз висвітлення проблематики лідерства в дослідженнях вітчизняних
вчених ...................................................................................................................................................................................................... 100

Квеліашвілі І. М.

Стратегії як основний механізм управління змінами при здійсненні митної справи:

зарубіжний досвід ............................................................................................................................................................................... 104

Рашковська О. В.

Стан комунікативної взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів державної влади

в Україні ................................................................................................................................................................................................. 110

Безкоровайна У. Ю.

Система державного управління медсестринства в Україні .................................................................................................. 114

Бородин А. Д.
Особливості оцінки ефективності державного управління соціально(культурною

сферою .................................................................................................................................................................................................... 118

Дзюндзюк Б. В.
Механізм взаємодії органів влади з громадянами в умовах віртуалізації суспільних відносин ................................. 123

Глущенко К. С.

Теоретико(методологічні підходи до понятійно(категоріального апарату іміджу

центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством ................................... 128

Лещенко В. В.

Організація системи банківського нагляду: структура, моделі,

проблеми регулювання ...................................................................................................................................................................... 132

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті

(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

— У статті з лівого боку має стояти індекс УДК (регистр – «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»).
— Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ  зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада,

науковий заклад (мовою статті та англійською мовою).
— Назва статті (регистр – «Как в предложениях») мовою статті та англійською мовою.
— Анотація мовою статті та англійською мовою.
— Ключові слова (5—8 слів) мовою статті та англійською мовою.
— Текст статті.
У  статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахо(

вих видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7(05/1, повинні міститись (із виділенням
у тексті) такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; 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 при(
свячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;  висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаних джерел (оформлюється за новими
вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, № 3, 2008).

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати
список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури
(References) в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому всі джерела літератури,
незалежно від того, чи є серед них іноземні

— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А(4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт

– Times New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97(2003). Файли
статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.

— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно(білому вигляді. Посилання на
ілюстрації в тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути
єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправи(
ти файл Excel (2003).

— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з пра(
вого боку.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ



INVESTYTSIYI: PRAKTYKA TA DOSVID
№ 6 / 2016

CONTENTS:

Еconomy
Reznikova N., Ivashchenko O.
INTEGRATION MANIFESTATIONS OF NEO(DEPENDENCE: RISKS OF REGIONAL INTERDEPENDENCE

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION CONTROVERSIES ................................................................................................................................7

Golyan V.
INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UKRAINE: THE PECULIARITIES OF NATURAL RESOURCES

MANAGEMENT FIELD ................................................................................................................................................................................................... 12

Grabchuk O.
THEORETICAL LIMITATIONS IN MANAGEMENT BY INSURANCE BRIEF(CASE ..................................................................................... 22

Kytskay L.
SELFMARKETING AS A TOOL OF SUCCESSFUL EMPLOYMENT AND FORMING IMAGE

OF EMPLOYEE .................................................................................................................................................................................................................. 26

Martseniuk L.

THE METHODOLOGY OF RESEARCH IN SOLVING PROBLEMS OF TRAVEL COMPANIES

THAT USE RAIL TRANSPORTATION ........................................................................................................................................................................ 32

Tomareva(Patlahova V.
THE PRIORITIES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT REGULATION OF UKRAINE

AND ITS REGIONS ............................................................................................................................................................................................................ 38

Beridze T.
PARTICULARLY MONITORING THE ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISES

OF THE MINING COMPLEX ......................................................................................................................................................................................... 44

Rybachuk N., Lijian Liu, Zhurko T.
THE APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING ACTIVITY

IN THE HISTORICAL CONTEXT ................................................................................................................................................................................. 48

Demyan Ya.
PROBLEMS AND RISKS OF FORMATION OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT IN AGRICULTURAL

SECTOR ............................................................................................................................................................................................................................... 54

Maguta O.

THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AND ECONOMIC DYNAMICS IN UKRAINE ................................................................ 58

Kyrychenko S.
THE SUBSTANTIATION OF INDICATORS' DEFINITION FOR ASSESSING THE DEVELOPMENT

OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE REGIONS ............................................................................................................................................... 66

Hanhal L.
CONCEPTUAL BASIS OF ACCOUNTING ENSURING OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES BASED ON ENVIRONMENTAL PERFORMANCE .............................................................................. 71

Dihtyarenko S.
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF REINSURANCE IN UKRAINE .............................................................................................................. 76

Tkach V., Sokotenyuk S.
REHABILITATION OF UKRAINIAN ECONOMY BY USING FOREIGN LOANS IN CASE OF GREECE

AND POLAND .................................................................................................................................................................................................................... 81

Рublic administration
Marushevskyi G.
ENVIRONMENTAL POLICY INTEGRATION IN TRANSPORT POLICY

IN EU AND UKRAINE ...................................................................................................................................................................................................... 87

Mital О.
IMPACT OF STATE ANTI(CRISIS POLICY ON THE INVESTMENT BEHAVIOR OF PEOPLE

IN CRISIS ............................................................................................................................................................................................................................. 92

Banchuk M., Dziuba A.

HEALTH OF POPULATION AND RISK FACTORS, THAT ON HIM INFLUENCE, AS A MANAGEMENT

OBJECT ................................................................................................................................................................................................................................ 96



INVESTYTSIYI: PRAKTYKA TA DOSVID
№ 6 / 2016

CONTENTS:

Рublic administration
Gryshchenko I.
ANALYSIS OF COVERAGE ISSUES OF LEADERSHIP IN THE RESEARCH OF LOCAL

SCIENTISTS ...................................................................................................................................................................................................................... 100

Kveliashvili I.
STRATEGIES AS BASIC MECHANISM OF MANAGEMENT CHANGES DURING REALIZATION

OF CUSTOM SERVICE: FOREIGN EXPERIENCE .................................................................................................................................................. 104

Rashkovskaya О.
STATE OF COMMUNICATIVE INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND STATE AUTHORITIES

IN UKRAINE ..................................................................................................................................................................................................................... 110

Bezkorovayna Ju.
SYSTEM OF GOVERNMENT IN UKRAINE NURSING ......................................................................................................................................... 114

Borodin A.

PECULIARITIES OF ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF STATE MANAGEMENT

OF THE SOCIO(CULTURAL SPHERE ....................................................................................................................................................................... 118

Dziundziuk B.
THE CITIZEN(AUTHORITY INTERACTION MECHANISM IN THE CONTEXT OF VIRTUALIZATION

OF SOCIAL RELATIONS .............................................................................................................................................................................................. 123

Glushchenko K.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINATIONAL APPARATUS

OF THE GOVERMENTAL POLITICAL IMAGE IN SYSTEM OF CIVIL SOCETY COMMUNICATIONS ................................................ 128

Leshchenko V.
MODERN ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF BANKING SUPERVISION ............................................................................................. 132

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті

(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

— У статті з лівого боку має стояти індекс УДК (регистр – «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»).
— Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ  зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада,

науковий заклад (мовою статті та англійською мовою).
— Назва статті (регистр – «Как в предложениях») мовою статті та англійською мовою.
— Анотація мовою статті та англійською мовою.
— Ключові слова (5—8 слів) мовою статті та англійською мовою.
— Текст статті.
У  статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахо(

вих видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7(05/1, повинні міститись (із виділенням
у тексті) такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; 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 при(
свячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;  висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаних джерел (оформлюється за новими
вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, № 3, 2008).

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати
список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури
(References) в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому всі джерела літератури,
незалежно від того, чи є серед них іноземні

— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А(4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт

– Times New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97(2003). Файли
статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.

— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно(білому вигляді. Посилання на
ілюстрації в тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути
єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправи(
ти файл Excel (2003).

— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з пра(
вого боку.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ



7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
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них, фінансових і валютних ринків країн одного географ!

ічного регіону з приблизно схожими виробничими і фінан!

совими структурами і достатньо високим ступенем

стійкості фінансових систем. Таким чином, з одного боку,

регіоналізація виступає важливою складовою загально!

го процесу глобалізації, а з іншого — виражає специфічні

інтереси більш тісно інтегрованих учасників регіональних

об'єднань, що прагнуть рухатись у напрямі валютної і

фінансової стабільності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Д. Лук'яненко інтерпретував глобальну інтеграцію як

можливий результат еволюції стадій інтеграційного про!
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЯВИ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ: РИЗИКИ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ
ПРОТИРІЧ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
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Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations
of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv
O. Ivashchenko,
PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities
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INTEGRATION MANIFESTATIONS OF NEOCDEPENDENCE: RISKS OF REGIONAL
INTERDEPENDENCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION CONTROVERSIES

Наведено класифікацію інтеграційних проявів неозалежності. Проаналізовано деструктивні
наслідки регіональної спорідненості країн. Фрагмеграцію й глокалізацію розглянуто як новітній
феномен неозалежності. Дезінтеграцію запропоновано розглядати як заключну стадію інтег#
раційного процесу.

A classification of integration manifestations of neo#dependence is given. Destructive
consequences of linkages between countries within a region are analyzed. Fragmentation and
glocalization are interpreted as a novel phenomenon of neo#dependence. Disintegration is proposed
to be interpreted as the final phase of integration process.

Ключові слова: глобалізація, неозалежність, інтеграція, економічна взаємозалежність, регіоналізм, дез"

інтеграція, фрагмеграція, глокалізація.

Key words: globalization, integration, economic interdependence, regionalism, disintegration, fragmentation,

glocalization.

цесу [1]. А. Філіпенко глибоко аналізував трансформа!

цію концепцій міжнародної економічної інтеграції на по!

чатку ХХІ століття [2]. О. Алейнікова досліджувала міжна!

родну економічну інтеграцію як процес наднаціонально!

го регулювання сфери економічних відносин [3]. Дослід!

ження О. Білоруса [4], З. Луцишин [5], А. Поручника [6],

С. Радзієвська [7], Ю. Пахомова [8] містить погляди на

міжнародну інтеграцію як на об'єктивний процес, що ба!

зується на міжнародному поділі праці, відбувається у

контексті глобалізації і сприяє трансформації національ!

них господарств у частини утворених шляхом їх об!

'єднання регіональних міжнародних угруповань, які ста!

ють основними ланками глобальної системи світового

господарства. Проте, незважаючи на значний науковий

доробок зі зазначеної проблематики, модифікація форм

як регіональної, так й інтеграційної співпраці країн, що

супроводжує третю хвилю глобалізації, вимагає подаль!

шого наукового вивчення і становить завдання дослі!

дження.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Інтеграційні процеси зразка ХХІ століття демонстру!

ють співіснування стратегій не універсальної, а вибірко!

вої, не тотальної, а дозованої інтеграції в економіці під

суворим контролем суверенних національних урядів

(східноазійська версія) зі стратегією пом'якшення вихід!

них принципів зближення і збагачення його форм на тлі

розбудови наднаціональних інституцій (європейська вер!

сія).

Регіоналізм можна розглядати як кластер різних ба!

гатовимірних регіональних проектів співпраці, обмеже!

них територією кордонів держав!членів. Що стосується

функціонального навантаження інститутів, то якщо регі!

оналізм розбивається на окремі численні інституціолізо!

вані проекти регіональної співпраці, це розмиває навіть

межу між регіоналізмом та міжнародними режимами, а

міжнародні режими інтерпретуються у вузькому сенсі,

насамперед як статичні угоди про співпрацю. Такому тлу!

маченню регіоналізму притаманний обмежений підхід до

міжнародних відносин, оснований на "раціональному ви!

борі", який придатний для застосування у цій частині

теорії співпраці як точка відліку для аналізу причин, особ!

ливостей та наслідків інституціолізованої регіональної

співпраці. Хоча це напевно не найбільш комплексний

спосіб інтерпретації реальності, він все одно спрощує та

дозволяє моделювати причинні зв'язки та ілюструвати

тенденції на вищому рівні [9].

Стимул до міжнародної співпраці походить від струк!

тури міжнародної системи, співпраці, на якій вона осно!

вана, та проблем, пов'язаних із колективними діями. Ос!

танні основані на взаємозалежності, але за припущенням

існує неореалістичне сприйняття міжнародної системи як

такої, що структурована анархією та характеризується

відсутністю будь!якого ієрархічного порядку або гло!

бального механізму примусу. Виходячи з цього, держави

мають необхідні засоби для егоїстичного переслідуван!

ня своїх інтересів, аби забезпечити собі виживання та доб!

робут.

Глобалізація вносить свої корективи в розвиток сек!

тора виробництва, і серед нових його характеристик мож!

на виокремити: зміну структури товарно!

го виробництва в бік зростаючої частки

послуг у світовому ВВП; нові принципи

міжнародного розподілу праці (внутріш!

ньогалузевий характер обміну у сфері

міжнародної торгівлі (обмін напівфабри!

катами); посилення монополістичних і ол!

ігополістичних тенденцій на конкурент!

них ринках; різна швидкість руху чин!

ників виробництва; ріст впливу неринко!

вих чинників на конкурентоспроможність

учасників глобального ринку. Проблеми

і протиріччя глобалізації актуалізують по!

шук нових форм міжкраїнового співро!

бітництва , що максимізуватимуть по!

тенційні вигоди від патрнерства (табл. 1)

[10].

Криза ринкового фундаменталізму,

що супроводжується своєрідним ренесансом держа!

ви, розвиток процесів регіоналізації, модифікація існу!

ючих інтеграційних ініціатив як відповідь на виклики

зростаючої конкуренції на тлі усвідомлення ризиків

реалізації дезінтеграційних сценарїв особиво активі!

зувались у ХХІ столітті, підкресливши динамічність змін

як іманентну рису сучасності.

Як зазначає І. Гладій [11], сама регіоналізація гло!

бальних процесів як способу реалізації потенцій гло!

бальної економіки знайшла своє відображення в "пара!

доксі Нейсбітта", який, з одного боку, виділяє рух до по!

літичної незалежності та самоуправління, з іншого — до

формування економічних альянсів. Відповідно, дилема

глобалізації виражається в тому, що чим багатші й міцніші

внутрішні зв'язки суспільства, тим вища ступінь його еко!

номічної та соціальної консолідації; чим повніше реалі!

зуються його внутрішні ресурси, тим успішніше воно здат!

не використовувати переваги інтеграційних зв'язків і адап!

туватися до умов глобального ринку.

Наприклад, у діапазоні В. Добсона інтеграція постає

як найбільш міцна форма міждержавної взаємодії, яка

містить в собі загальну політику для всіх держав!учасниць.

Втім, на нашу думку, неозалежність демонструє розши!

рення спектру Добсона щонайменше на дві стадії — фе!

дералізація та дезінтеграція. Така інтерпретація феноме!

на інтеграції демонструє, в який спосіб вона розміщуєть!

ся по відношенню до інших форм взаємодії, однак не обо!

в'язково пояснює, як саме співробітництво перетворюєть!

ся на інтеграцію. У цій структурі інтеграція протистав!

ляється конфлікту, а незалежність посідає центральне

місце. Однак у цьому аспекті дискусійним є розгляд кон!

флікту та інтеграції як рівнозначних варіантів взаємодії,

яка є протиставленням сегрегації. Низький рівень мети

інтеграції зазвичай відображає позитивну інтеграцію, яка

охоплює формулювання загальної політики. Коментую!

чи подібний умовний розподіл інтеграції на два зазначені

підвиди, вважаємо за необхідне зауважити, що складно

уявити негативну інтеграцію без мінімальної кількості по!

зитивних чинників, а тому пропонуємо розглядати остан!

ню як змінну суміш обох типів вимірів. Сама по собі інтег!

рація — це безперервний процес зміни характеристик.

Упродовж тривалого періоду поширеним був розгляд

інтеграції лише з позицій "форми" і "процесу", однак варто

зважати на те, що в межах інтеграційних процесів існу!

ють значні якісні стадії, суперечливі моменти, прискорен!

ня чи кризи, які, виходячи з логіки стадійного детермініз!

му, залишаються поза увагою. Таким чином, на нашу дум!

ку, фази стагнації та дезінтеграції не лише мають опини!

тися у дослідницькому ракурсі, але й розглядатися як за!

ключні стадії інтеграційного процесу.

Проблеми глобалізації Протиріччя глобалізації
1. Свобода (нерегульованість) 
світових фінансових ринків 

Матеріальність активів - нематеріальність прав на активи

2. Новий характер світової 
конкуренції 

Залежність - відособленість
Конкуренція - кооперація 
Ринкові чинники - неринкові чинники 

3. Посилення майнової нерівності 
усередині країн 

Людина як споживач - людина як найнятий робітник
Ринкові чинники - неринкові чинники 

4. Ріст диференціації в рівнях 
розвитку національних економік 

Залежність - відособленість
Людина як споживач - людина як найнятий робітник 

5. Розвиток процесів 
регіоналізації і локалізації 

Залежність - відособленість 
Конкуренція - кооперація  
Регулювання - дерегулювання 

6. Трансформація функцій 
держави 

Залежність - обособленість 
Конкуренція регулювання - кооперація дерегулювання 

Таблиця 1. Протиріччя глобалізації
в структурі проблемних блоків

Джерело: [10].

 Висока швидкість 
дезінтеграції 

Низька швидкість
дезінтеграції 

Домінування 
дезінтеграції згори 

Конфліктна дезінтеграція Стагнуюча дезінтеграція

Домінування 
дезінтеграції знизу 

Шокова дезінтеграція Дивергентна дезінтеграція

Таблиця 2. Типові форми дезінтеграції

Джерело: [12].
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У таблиці представлено чотири моделі дезінтеграції

(типові форми) (табл. 2).

Конфліктна дезінтеграція. Особливість цієї моделі —

поєднання доцентрових сил переважно на рівні взаємодії
країн з вкрай високою швидкістю розпаду. В цьому ви!

падку ініціатива для дезінтеграції знаходиться у політичній
системі, тоді як економіка вимушена в тому або іншому

випадку підлаштовуватися під дезінтеграційні процеси, що
відбуваються. Шлях дезінтеграції виглядає таким чином:

наростаючі протиріччя між державами в якийсь момент
часу запускають ланцюг політичних конфліктів (звідси

конфліктна модель), що призводить до ліквідації фор!

мальних інтеграційних структур; національні еліти вводять

жорсткі протекціоністські заходи, що змушують приватні

структури перебудовувати просторову організацію своєї

діяльності, що призводить до фрагментації ринків. Мож!
на говорити про три рушійні сили конфліктної дезінтег!

рації: про пробудження "сплячих інститутів" в умовах при!
мусової інтеграції; про зміни переваг гравців під впливом

самого процесу інтеграції, тобто інтеграція, що саморуй!
нується, і про прояв форс!мажорних факторів, передба!

чити які заздалегідь було неможливо [13].
Третя хвиля глобалізації продемонструвала деструк!

тивні наслідки регіональної спорідненості країн, що про!

Рис. 1. Неозалежність як прояв фрагментації й глокалізації світової економіки

Джерело: [14].
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явились у кризовому інфікуванні за кількома можливими

сценаріями розвитку подій: вплив валютної/боргової кри!

зи у межах регіону відображається у стрімкому падінні

цін на акції, у змінах рівнів цін на міжнародному ринку

позичкових капіталів та/або у відпливі капіталу; країни

регіону опиняються ізольованими від потоків капіталів та

зазнають значного падіння обсягів виробництва; кризові

події в одній з країн регіону не набувають міжнародних

масштабів; міжнародні фінансові ринки старанно відособ!

люються від подій, котрі охоплюють торгівлю та реаль!

ний сектор у країнах, охоплених кризою або таких, що

потенційно підпадають під небезпеку кризового регіо!

нального поширення.

Прикметно, що ані міжнародна координація, ані

міжнародна кооперація не усувають можливості розгор!

тання криз внаслідок реалізації феномену самовідтворю!

вальних очікувань. Обидва ступені міжнародного співро!

бітництва мають виражений стабілізаційний ефект, який

проявляється у зменшенні можливості встановлення ба!

гаторівневих станів рівноваги. Коопераційний ефект по!

рівняно з координаційним ефектом має більш виражений

характер, проте кооперація вимагає запровадження ме!

ханізму взаємних зобов'язань, що на практиці є більш

важко реалізуючим, на відміну від координаційного

міжнародного співробітництва. Таким чином, трансфор!

маційні процеси в світовому економічному просторі пе!

рейшли в якісно новий вимір, досягнувши такого рівня та

глибини зв'язків між національними економіками, що є

всі підстави для того, аби вести мову про глобальну еко!

номіку як пріоритетний феномен, що характеризується

власними закономірностями, тенденціями, механізмами

функціонування, збільшенням кількості акторів на світовій

арені з подальшою зміною в балансі їхніх сил та відпові!

дно формуванням нової економіко!політичної структури

світу.

Таким чином, криза підкреслює деструктивну приро!
ду взаємозалежності і робить її спорідненою із каноніч!

ним сприйняттям залежності як руйнівної за походжен!

ням і продукованими нею ефектами. При цьому інтегра!

ція й фрагментація, глобалізація та локалізація як супе!

речливі, проте нерозривні тенденції розвитку міжнарод!

ної економіки формують нові процеси фргамеграції та

глокалізації (рис.1). Так, якщо іманентною рисою фраг!

меграції виступає формування і укріплення блоків і со!

юзів "національних держав" у вигляді складних ієрархіч!

них систем на тлі збільшення кількості акторів на світовій

арені з подальшою зміною в балансі їхніх сил, то глокал!

ізація характеризується процесом рестратифікації світу,

що базується на нових принципах, що уможливлює ство!

рення нової ієрархії світового масштабу.

Фрагмеграція й глокалізація формують новітній фе!

номен неозалежності, яка інтерпретується нами як про!

цес міжкраїнової взаємодії, що характеризується проду!

куванням різних форм взаємозалежності на основі вста!

новлення як асиметричних (Північ!Південь), так і симет!

ричних (Північ!Південь, Південь!Південь, в межах регіо!

нальних угруповань) відносин різного ступеню чутливості

і вразливості попри уніфікацію глобальних правил

співіснування, втілених в процесі їхньої регуляторної гар!

монізації на тлі поступового елімінування регулюючих

функцій держави, викликаних транснаціоналізацією й

закладанням підвалин наднаціонального регулювання,

іманентною рисою якого стає поступова реконфігурація

центрів сили, що супроводжується формуванням нових

полюсів економічного росту, інспірованих розвитком ан!

керних країн Півдня. Виступаючи викликом економічно!

му суверенітету, неозалежність як уособлення дифузної

залежності, проявляється в множинності її проявів (ре!

сурсна, структурна, інституційна, інформаційна, техноло!

гічна, торгова, фінансова, боргова, монетарна, т.д.) з вста!

новленням відмінних причинно!наслідкових зв'язків між

її похідними відповідно до рівня економічного розвитку

країн і передбачає легітимізацію гібридних форм співро!

бітництва (між регіональними угрупованнями; бі!регіо!

нальні та транс!регіональні відносини, участь у яких не

завжди прив'язана до конкретних регіональних угрупо!

вань та може включати країни з понад двох регіонів;

гібридні відносини, як, зокрема, між регіональними уг!

рупованнями та окремими потужними країнами) за одно!

часного прояву процесів конвергенції й дивергенції на!

ціональних економічних систем попри анонсовану гомо!

генізацію й гетерогенізацію глобального економічного

простору, що дедалі стає більш деконтрольованим і пол!

іцентричним.

До інтеграційних проявів неозалежності ми зарахо!

вуємо:

1) формування поглиблених і розширених форм кла!

сичних стадій міжнародної економічної інтеграції (поглиб!

лені і розширені зони вільної торгівлі; поглиблені і роз!

ширені митні союзи);

2) розвиток секторальних (галузевих) економічних

союзів країн в умовах глобалізації;

3) формування інноваційного, енергетичного, фіс!

кального, банківського союзів; розвиток валютних со!

юзів; нові процеси на світовому страховому ринку;

4) міжрегіональні інтеграційні процеси сучасності

(Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнер!

ство ЄС! США; Транс!тихоокеанське партнерство; Все!

охоплююче стратегічне партнерство ЄС та КНР; зона

вільної торгівлі ЄС!Японія; формування торговельного

альянсу ЄС і Канади; розвиток міжрегіональних економ!

ічних відносин ЄС!МЕРКОСУР; перспективи економічної

інтеграції між ЄС і ЄАЕС;

5) формування мегарегіональних торговельних аль!

янсів (мегарегіональні інтеграційні процеси в АСЕАН;

формування Регіонального всеосяжного економічного

партнерства; перспективи економічної інтеграції між КНР,

Японією та Південною Кореєю; формування торговель!

ного блоку країн Латинської Америки; активізація інтег!

раційних процесів у Тихоокеанському регіоні в рамках

Угоди про тісніші економічні відносини;

6) торговельні інтеграційні мегаутворення.

Окрселене яскраво засвідчує, що економічна глоба!

лізація створює великий попит на політичну глобалізацію,

оскільки ринки не здатні вирішити проблеми справедли!

вого розподілу і неврівноваженого розвитку, які вони і

створюють. При цьому політична глобалізація зразка ХХІ

століття не ризикує набути форми домінування однієї цен!

тральної країни. Тож, інституціоналізація економічної

співпраці між країнами як новий ідеологічний проект країн

центру покликана забезпечити ефективну глобальну про!

тодержаву, влада якої здатна вирішувати суперечки,

врівноважувати та підтримувати процеси економічного

зростання.

ВИСНОВКИ
Криза — чи то циклічна, чи структурна, чи економіч!

на (з множинністю комбінацій прояву, як то валютно!
фінансово, валютно!банківська, валютно!боргова і т.д.),

виступає своєрідним поштовхом до модифікації існуючих
міжкраїнових зв'язків. Для прикладу, глобальна криза,

що розпочалась у 2008 році, на відміну від тих, що роз!
гортались десятиліття до того, найвиразніше проявила

себе саме в розвинених країнах, і в цьому було її нова!
торство. До того ж, її наслідком стали виразні зміни не

лише в розстановці сил, що проявились в істотних змінах
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в рейтингу країн за обсягом ВВП (у 2011 році КНР посу!

нула з другого місця Японію, в 2014 році США), але й ак!

туалізувала необхідність поглиблення інтеграційних про!

цесів всередині об'єднань (як, наприклад, в ЄС було

ініційоване створення фіскального, банківського союзів

для подальшої гармонізації імплементованих країнами!

членами політик з метою боротьби із існуючими дисба!

лансами). З іншого боку, ресурсні, сировинні та демог!

рафічні кризи, попри прагнення з боку держав та міжна!

родних організацій контролювати їх загострення, з од!

ного боку, визначають необхідність міжкраїнового діа!

логу у вирішенні їхніх наслідків та актуалізують станов!

лення нових інституцій для врегулювання накопичених су!

перечок, вводячи новий вимір залежності — глобальний

за суттю та наслідками.
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INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UKRAINE: THE PECULIARITIES OF NATURAL
RESOURCES MANAGEMENT FIELD

У статті на основі встановлення залежності між величиною і приростом ВВП та прямими іно#
земними інвестиціями, інвестиціями в основний капітал та приростом реальної складової ка#
пітальних інвестицій виявлено основні тренди інвестування української економіки за період з
2001 по 2015 рік, які свідчать про експансію фіктивного банківського капіталу, що не давало
можливості забезпечувати необхідні масштаби розширеного відтворення основного капіталу і
підвищувало рівень фізичного спрацювання та морального старіння виробничого устаткуван#
ня.

Встановлено, що однією з основних ознак інвестування національної економіки є відсутність
у великих фінансово#промислових груп відповідних стимулів щодо інноваційно#технологічної
модернізації основного капіталу підприємств, які входять до даного виду інтегрованих підприє#
мницьких об'єднань. Проаналізовано динаміку прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Ро#
сійської Федерації, Німеччини та США в українську економіку, що дало можливість виявити стра#
тегічно важливих для соціально#економічного піднесення України партнерів#інвесторів.

Виявлено специфіку інвестиційного процесу у сфері природокористування, яка визначаєть#
ся збереженням численних інституціональних обмежень стосовно користування природними
ресурсами, в першу чергу, мораторію на вільний оборот сільськогосподарських угідь, який за#
консервував орендну кабалу для більшості власників земельних паїв. Встановлено, що інтег#
ровані агропромислові об'єднання холдингового типу не забезпечують належного інвестицій#
ного забезпечення проектів розвитку сільськогосподарського виробництва в зоні осушення
через необхідність фінансування модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських
мереж гідротехнічних споруд.

Державно#приватне партнерство визначено пріоритетною формою інвестиційного забезпе#
чення природно#ресурсного сектора у зв'язку з необхідністю збереження природних ресурсів
та об'єктів природоохоронної інфраструктури у державній та комунальній власності. Доводиться
доцільність розширення переліку природних та природно#господарських активів, які держава
та територіальні громади зможуть передавати у концесію та щодо яких стане можливим укла#
дання угод про розподіл продукції.

In the article, based on the identification of the dependencies between the amount and increase
of GDP and direct foreign investments, investments in fixed assets and the increase of the actual
component of capital investments, the main trends of investment in the economy of Ukraine during
the period 2011 to 2015 have been determined that affirms expansion of the fictitious banking capital
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Однією з основних причин подальшого сповзання

української економіки у стагнаційну фазу є скорочення

обсягів залучення вітчизняних та іноземних інвестицій

в окремі сегменти національного господарства. Знижен!

ня рівня інвестиційної привабливості окремих галузей

господарського комплексу пов'язується з військовим

протистоянням на Сході країни, відсутністю ефективних

антикризових заходів зі сторони Уряду та збереженням

рудиментів економічної політики попередньої влади.

Значний деструктивний вплив на динаміку інвестицій

здійснює нерозвиненість вітчизняного фондового рин!

ку та неефективна антимонопольна політика. На жаль,

спостерігаються лише поодинокі випадки модернізації

матеріально!технічної бази промислового виробництва.

Уряд основну увагу зосереджує на проблемах макро!

економічної стабілізації і регулюванні грошового обігу,

що залишає поза увагою численні секторальні пробле!

ми реформування економічних відносин.

При цьому чи не основним гальмівним чинником для

запуску маховика соціально!економічного піднесення

є тотальний інвестиційний дефіцит, зумовлений неба!

жанням окремих по!ретроградському налаштованих

груп владного істеблішменту та представників верти!

кально інтегрованих підприємницьких об'єднань, в пер!

шу чергу агрохолдингів, сприяти формуванню сприят!

ливих передумов для притоку іноземного капіталу.

Певними особливостями відзначається інвестиційна

діяльність у сфері природокористування, оскільки

більшість природних ресурсів перебуває у державній влас!

that did not allow to ensure the required scope of expanded reproduction of capital and increased
the level of physical deterioration and functional depreciation of the business equipment.

It has been determined that one of the main features of investment in the national economy is that
large financial industrial groups lack appropriate incentives as to the innovative and technical
modernization of the basic capital of the enterprises being a part of the above#mentioned type of
integrated business unities. The dynamics of direct investment (share capital) in the economy of
Ukraine from the Russian Federation, Germany and the USA has been analysed that allowed to reveal
the partners and investors that are of strategic importance for social and economic upturn of Ukraine.

The peculiarities of investment process in the field of natural resources management have been
determined; they are defined by the preservation of numerous institutional restrictions as to the
natural resources management, including, primarily, the moratorium on the free turnover of
agricultural lands that established a rental bandage for the majority of land shares owners. It has
been determined that the integrated agro#industrial associations operating as holdings do not ensure
due investment provision of the projects on development of agricultural production in drainage region
because of the necessity to finance modernization of the interfarm and intrafarm networks of water
development facilities.

The public#private partnership has been defined as a priority form of investment provision of natural
resources field whereas it is necessary to keep the natural resources and nature protection facilities
in national and communal ownership. The expediency to expand the list of natural and nature
protection assets that will allow the state and the territorial communities to grand a concession for
has been substantiated.

Ключові слова: капітальні інвестиції, основний капітал, природокористування, природні ресурси, дер"

жавно"приватне партнерство, територіальні громади.

Key words: capital investments, fixed assets, nature management, natural resources, public"private partnership,

territorial communities.

ності, що звужує інституціональне підгрунтя використан!

ня різноманітних форм, методів та джерел інвестиційного

забезпечення природоохоронних проектів та проектів гос!

подарського освоєння природно!ресурсного потенціалу і

певною мірою впливає на інвестиційну привабливість при!

родних та природно!господарських активів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Враховуючи численні інституціональні обмеження,

які мають місце у сфері господарського освоєння при!

родно!ресурсного потенціалу та охорони довкілля, ви!

никає необхідність в застосуванні таких форм і методів

інвестування, які дадуть можливість збільшити приплив

інвестицій у природно!ресурсний сектор навіть при збе!

реженні існуючої вертикалі управління природними ре!

сурсами та домінування приватної і комунальної форм

власності на природні блага та об'єкти природоохорон!

ної інфраструктури. Висловлюються пропозиції щодо

переведення окремих сегментів природно!ресурсного

комплексу на засади самоокупності, що дасть мож!

ливість реінвестувати частину прибуткових надходжень,

отриманих внаслідок госпрозрахункової діяльності, у

розширене відтворення основного капіталу природо!

охоронної та природоексплуатаційної діяльності [1]. Це,

в першу чергу, стосується підприємств лісогосподарсь!

кого комплексу, які володіють сировинною та ресурс!

но!виробничою базою для розширеного відтворення

власного потенціалу, що при відповідних корективах

системи фінансового забезпечення лісогосподарської

та деревообробної діяльності сприятиме нарощенню

капітальних інвестицій як у лісозаготівельну, так і в пе!

реробну ланку.
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Необхідність збереження переважної більшості при!

родних та природно!господарських активів у державній

власності не знімає проблеми нарощення інвестиційно!

го потенціалу, необхідного для оновлення об'єктів при!

родно!господарської та природоохоронної інфраструк!

тури. Вирішення такої дилеми буде можливим за умови

масового поширення у сфері природокористування угод

державно!приватного партнерства, які базуються як на

передачі прав тимчасового користування природними

та природно!господарськими активами, так і на вход!

женні суб'єктів лісогосподарського, водогосподарсько!

го та рекреаційного підприємництва у добровільні ста!

тутні та нестатутні підприємницькі об'єднання [2].

Вагомим резервом нарощення інвестицій у сферу

природокористування є також удосконалення адмініст!

рування природно!ресурсних платежів та екологічних

податків та їх подальшого міжбюджетного перерозпо!

ділу з метою формування фондів відтворення природ!

но!ресурсного потенціалу та охорони довкілля. Надзви!

чайно деструктивний вплив на динаміку інвестиційного

забезпечення природоохоронної діяльності справив пе!

рерозподіл екологічних податків за забруднення навко!

лишнього природного середовища у загальні фонди

відповідних бюджетів у 2015 році через що ці платежі

втратили свою цільову спрямованість [3]. Збільшення

обсягів фінансування природоохоронних проектів та!

кож залежить від залучення зовнішніх інвестицій, які

передбачені природоохоронними конвенціями та міжна!

родними фінансово!кредитними установами. Залучен!

ня такого роду інвестицій стане можливим за умови кар!

динального переформатування функцій та обов'язків

органів управління природними ресурсами та природо!

охоронною діяльністю, зокрема поступового їх перехо!

ду від суто контролюючої функції до здійснення заходів

із планування, організування та мотивації розширення

масштабів природоохоронної діяльності суб'єктів гос!

подарювання в тому числі і за рахунок залучення до!

даткових інвестицій на основі грантів, портфельного

інвестування та фінансових вливань, які передбачені

міжнародними природоохоронними угодами.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є виявлення основних трендів в ди!

наміці інвестицій в українську економіку, встановлення

причин згортання інвестиційного забезпечення відтво!

рення основного капіталу у післякризовий період, аналіз

основних тенденцій залучення іноземних інвестицій в

економіку України, виявлення специфіки інвестиційно!

го процесу у сфері природокористування, аналіз тен!

денцій фінансування капітальних інвестицій в сільське,

лісове та рибне господарство, а також у добувну про!

мисловість і розроблення кар'єрів, визначення пріори!

тетної форми інвестування природно!ресурсного сек!

тора в умовах домінування державної власності на при!

родні ресурси.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основою економічного зростання будь!якої країни

є стабільний приріст капітальних інвестицій. Так, ста!

більний приріст у розмірі 40—50% капіталовкладень у

Китайській народній республіці забезпечив інтенсивне

зростання економіки протягом останніх двох десятиліть.

В Україні ж нормальний за мірками сучасної ринкової

економіки процес інвестування відбувався лише у

2002—2004 роках (табл. 1), коли країну не заповнював

фіктивний банківський капітал, котрий стимулював спо!

живання імпорту, а внутрішні ресурси вкладалися в роз!

виток індустріального та інформаційного потенціалу

економіки, як це вже тривалий час відбувається в Китаї.

У 2006—2007 роках приріст інвестицій в економіку

в основному відбувався через експансію фіктивного

Рік 

Прямі іноземні 
інвестиції в 
Україну на 

початок періоду, 
млн дол. 

Приріст 
іноземних 
інвестицій 

Приріст 
реального 
ВВП 

Обсяг 
інвестицій 
в основний 
капітал, 
млн грн. 

ВВП,  
млн грн. 

ВВП, 
млн 
дол. 

Обсяг 
інвестицій 
в основний 
капітал  
в цінах 

2001 року 

Приріст 
реальної 
складової 
капітальних 
інвестицій 

2001 3875 17,6%  32573 204190 38009 32573  

2002 4555,3 20,1% 5,2% 37178 225810 42393 35374 8,6% 

2003 5471,8 24,2% 9,4% 51011 264165 49537 44941 27,0% 

2004 6794,4 33,2% 12,1% 75714 344822 64826 57802 28,6% 

2005 9047 86,7% 2,7% 93096 441452 86142 57086 -1,2% 

2006 16890 27,9% 7,3% 125254 544153 107753 66903 17,2% 

2007 21607,3 36,7% 7,9% 188486 720731 142719 82052 22,6% 

2008 29542,7 20,9% 2,3% 233081 948056 179992 78900 -3,8% 

2009 35723,4 12,1% -14,8% 151777 913345 117227 45467 -42,4% 

2010 40053 11,6% 4,2% 180575 1094607 137936 47039 3,5% 

2011 44708 12,6% 5,5% 241286 1299991 163044 55038 17,0% 

2012 50333,9 8,2% 0,2% 273256 1404669 173305 57820 5,1% 

2013 54462,4 6,8% 0,0% 249873 1465198 179880 50693 -12,3% 

2014 58156,9 -21,0% -6,8% 219420 1566728 104449 38776 -23,5% 

2015 45916    1900000 76000   

Таблиця 1. Інвестиції та ВВП України протягом 2001—2014 років

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України
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банківського капіталу, у той же час реальний сектор еко!

номіки не отримував достатнього фінансування. Це яс!

краво ілюструє сальдо поточного рахунку платіжного

балансу, котре перейшло в мінус. У результаті націо!

нальна економіка втратила здатність акумулювати

внутрішні ресурси для подальшого розвитку та розпо!

чала фінансувати економічне зростання інших країн.

У 2008 році світова фінансова криза ускладнила еко!

номічне положення України та вперше показала на прак!

тиці хибність існуючої на той час траєкторії розвитку.

Через колосальний відтік фіктивного банківського ка!

піталу, інвестованого в попередні роки, та відсутність

адекватного позитивного сальдо поточного рахунку

платіжного балансу в країні сформувався короткостро!

ковий дефіцит валюти, що негативно вплинуло на по!

зиції національної грошової одиниці.

Незважаючи на розуміння хибності економічної по!

літики в попередні роки, розвиток економіки України у

2010—2013 роках продовжував відбуватися без суттє!

вої модернізації основного капіталу. Фактично відбу!

y = 2,3656x + 41853
R2 = 0,7932
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Рис. 1. Кореляція між величиною ВВП та прямими іноземними інвестиціями

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

y = 5,4305x - 17973
R2 = 0,8739

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Обсяг інвестицій в основний капітал, млн грн.

В
В
П

, м
лн

 гр
н.

Рис. 2. Кореляція між величиною ВВП та обсягом інвестицій в основний капітал
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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валося доношування тих потужностей, що були сфор!

мовані в попередні періоди. Це доказує розмір інвес!

тицій в основний капітал в цінах 2001 року, котрий у

2010—2013 роках фактично був на рівні 2004 року.

Кореляційні залежності підтверджують класичні

позиції економічної теорії (рис. 1—3), що оптимальним

розміром приросту інвестицій в основний капітал є 30—

40%. При цьому це стосується саме реальної складо!

вої, а не номінальної вартості. Тобто на третину стабіль!

но має зростати введення обладнання та потужностей в

країні для забезпечення реального приросту ВВП на

рівні, що забезпечить подвоєння ВВП за 7—8 років. І це

можливо лише в умовах стабільного валютного курсу

та низької інфляції.

В Україні ж відбувалась протилежна тенденція.

Реальне масштабне оновлення основних засобів та

відкриття нових видів бізнесової діяльності перестало

відбуватися у 2012 році. Ті розміри капіталовкладень,

які здійснювалися у 2008—2010 роках, виявились над!

то малими для забезпечення стабільного зростання в

майбутньому.

Таким чином, відсутність результативної економіч!

ної політики влади протягом 2005—2015 років призве!

ла до вичерпання внутрішніх ресурсів країни через

фінансування економічного зростання основних країн!

імпортерів України. В результаті у 2015 році національ!

на економіка опинилась на рівні 2004 року по значенню

валового внутрішнього продукту та 2002 — за розміра!

ми капітальних інвестицій.

Тенденції першого півріччя 2015 року також не до!

дають оптимізму: в Україні освоєно лише 90% обсягу

капітальних інвестиції порівняно з аналогічним періодом

2014 року. Однак якщо зробити корекцію на зростання

цін, то можна говорити про двократне падіння реаль!

них інвестицій в економіку, так як середній рівень цін

збільшився на 40—50%. Тому з огляду на кореляційні

залежності наведені вище відновлення зростання ВВП

відбудеться ще не скоро.

Соціально!економічне піднесення будь!якої краї!

ни в період посилення глобалізації та інтеграції світо!

вої економіки значною мірою залежить від обсягів за!

лучення іноземних інвестицій. Іноземні інвестори, в

першу чергу приватні, надзвичайно повільно входили і

входять на вітчизняний інвестиційний ринок через

відсутність сучасного механізму регулювання інвести!

ційної діяльності на основі дотримання конкуренцій!

ного законодавства. Преференції наближеним до ви!

щих владних інститутів бізнес!групам відлякують іно!

земного інвестора, який звик працювати в умовах спра!

ведливих правил гри.

Створення великих фінансово!промислових груп в

базових галузях національної економіки і особливо в її

сировинному секторі, який працює на використанні

власних та імпортованих природних ресурсів, монопо!

лізувало переважну більшість ринків і заклало затрат!

ну складову майже у всіх фазах продуктового ланцюга,

що в підсумку робить неконкурентоспроможною

більшість видів вітчизняної продукції. Майже всі великі

фінансово!промислові групи у переважній більшості так

і не спромоглися модернізувати "сталінську" виробни!

чо!технічну базу матеріального виробництва, що рік за

роком призводило до втрат окремих ніш на світових

ринках, бо традиційні конкуренти в цей час інтенсивно

освоювали продуктові та процесні інновації.

При цьому частка заробітної плати в структурі со!

бівартості виробництва продукції на підприємствах, які

входять у вертикально та горизонтально інтегровані під!

приємницькі утворення, є незначною, і надприбутки ук!

раїнські олігархи отримують якраз через те, що економ!

лять на оплаті праці працюючих. На жаль, надприбутки

не трансформуються в капітальні інвестиції, а виводять!

ся в офшори.

y = 0,3342x + 0,0152
R2 = 0,9389
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Рис. 3. Кореляція між приростом ВВП та приростом реальної складової капітальних інвестицій

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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Болюче питання для України — залучення інозем!

них інвестицій. Іноземні інвестори, маючи достовірну

інформацію про те, що представники місцевої влади

цілеспрямовано приховують найбільш інвестиційно при!

вабливі об'єкти, не "рвуться" на інвестиційний ринок

України. Зокрема, Російська Федерація, яка тривалий

період (до початку військових дій на сході України) вва!

жалася стратегічним партнером, інвестувала в українсь!
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Рис. 4. Динаміка прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України з Російської
Федерації та їх частка в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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ку економіку лише 6,8 % від загального обсягу інозем!

них інвестицій на 01.01.2014 року (для порівняння част!

ка Німеччини становила 10,9%) (рис. 4, 5).

Вже зараз стало зрозумілим, що російський бізнес

намагався вичавити з українських активів рентну скла!

дову, але аж ніяк не розвивати та модернізувати техні!

ко!технологічну базу промислового виробництва. Час!

тка інвестицій із США на 01.01.2014 є ще нижчою — 1,6

% (рис. 6).

Взагалі на 01.01.2014 року обсяг інвестицій з Німеч!

чини перевищував суму інвестицій з США та Російської

Федерації разом узятих. Причому за період з 2006 по

2015 рік в динаміці інвестицій з США чітко прослідко!

вується низхідний тренд. Порівнявши обсяги інвестицій

в українську економіку з США, Німеччини та Російсь!

кої Федерації, стає зрозумілим для кого з них Україна є

пріоритетом, а для кого буфером, периферією. Інвес!

тиційне пожвавлення в Україні стане можливим за умов,

коли іноземні інвестори пересвідчаться в тому, що укра!

їнський уряд встановив справедливі правила гри на рин!

ку інвестицій.

Взірцем для імплементації позитивного досвіду є

Польща. Економічний прорив наших сусідів поляків

значною мірою був забезпечений здатністю їхніх урядів

встановлювати справедливі правила гри як для рези!

дентів, так і для нерезидентів. Відсутність прецедентів

надання преференцій для наближених до владного

істеблішменту бізнесових кіл і стала головною переду!

мовою польського економічного дива. Треба визнати,

що Україна, як і Польща, отримувала колосальні кре!

дитні ресурси, але внаслідок недолугого антикризово!

го менеджменту та тотальної монополізації ринків ка!

піталу та ринків споживчих товарів провалила реаліза!

цію хрестоматійного варіанту монетаристського рецепту

подолання наслідків економічної кризи.

Економічне пожвавлення на початку 2000!х років,

яке було зумовлене сприятливою кон'юнктурою для

вітчизняних експортерів на світових ринках, зіграло з

Україною злий жарт, оскільки макроекономічна стабі!

лізація не супроводжувалася масовою інноваційно!тех!

нологічною модернізацією сфери матеріального вироб!

ництва та подальшим удосконаленням інституціональ!

ного середовища у сфері використання природних ре!

сурсів.

Всю хиткість "українського прориву" 2000—2008

років показала світова економічна криза 2008 року,

оскільки значна залежність української економіки від

кон'юнктури на світових ринках не дала можливості в

короткі терміни сформувати антикризові механізми по!

долання наслідків обвалу глобальних економічних грав!

ців.

Низкою прикметних рис відзначається інвестиційний

процес у сфері природокористування та в галузях, які

безпосередньо пов'язані з використанням в якості за!

собу та предмету праці природних ресурсів. Значною

мірою це пов'язано з використанням земельних та лісо!

вих ресурсів. Щодо першого виду ресурсів, то тут має

місце наявність численних обмежень стосовно їх вільно!

го ринкового обороту. В першу чергу, це стосується

наявності мораторію на купівлю!продаж земель сіль!

ськогосподарського призначення, який не дає можли!

вості власникам сільськогосподарських земель реалі!

зувати своє конституційне право використання на свій

розсуд належного їм активу.

У результаті багато сільських жителів, як правило,

літнього віку, які не володіють фінансовими та вироб!
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Рис. 6. Динаміка прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України з США
та їх частка в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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ничо!технічними можливостями для повноцінного вико!

ристання розпайованих земель у сільськогосподарсь!

кому виробництві, не мають можливості їх продати, щоб

допомогти своїм дітям і онукам і покращити власний

матеріальний добробут.

Більше того, наявність мораторію законсервувала

орендну кабалу для власників паїв, що призводить до

виснаження грунтів та нарахування орендної плати за

заниженими розцінками. Збереження мораторію вигі!

дне якраз великим орендарям, які сконцентрували

значні площі сільськогосподарських угідь і монополі!

зували аграрні ринки. Мають місце прецеденти, коли

власники орендованих сільськогосподарських земель

мають бажання перервати договір оренди, але сучасні

латифундії завдяки лобіюванню їх інтересів владними

структурами не дають можливості селянам на свій роз!

суд розпорядитися належним їм активом.

Навіть коаліційна угода між фракціями, які станов!

лять більшість у нинішньому складі українського пар!

ламенту, передбачає надання пріоритету орендним фор!

мам землекористування, що ще більше культивує про!

цеси нераціонального землекористування та призводить

подальшого зубожіння сільського населення.

Також має місце значна територіальна диференціа!

ція між рівнем природної родючості сільськогоспо!

дарських земель, адже умови господарювання в чор!

ноземній зоні та зоні ризикового землеробства (зона

осушення та зона зрошення) є надто полярними і по!

требують неоднакового рівня капітальних витрат для

отримання прийнятного рівня рентабельності сільсько!

господарського виробництва.

Якраз в зоні ризикового землеробства відбулись

найбільш деструктивні процеси під час економічної кри!

зи 90!их років: було демонтовано переважну більшість

сільськогосподарських підприємств, втрачено тради!

ційну спеціалізацію, порушено науково обгрунтовані

норми використання осушених та зрошуваних земель.

Особливо складна ситуація має місце в зоні осушення,

де природною ренатуралізацією охоплені значні площі

сільськогосподарських угідь і звужено ареал ведення

сільськогосподарського виробництва. При цьому не ви!

користовуються сформовані під впливом природної ре!

натуралізації умови для розвитку зеленого туризму та

екологічного підприємництва.

Агрохолдинги не хочуть спрямовувати власні інвес!

тиції в зону осушення, оскільки тут значно вищі питомі

витрати на виробництво переважної більшості сільсько!

господарських культур, які зумовлені необхідністю

фінансування модернізації міжгосподарських та внут!

рішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд,

здійснення агролісомеліоративних заходів, проведен!

ня хімічної меліорації.

При цьому осушені сільськогосподарські угіддя мо!

жуть бути використані для відновлення посівів традицій!

них для Поліської зони культур — льону та жита, а та!

кож для нарощення сировинної бази розвитку тварин!

ництва. Відновлення традиційної спеціалізації потребує

значних інвестиційних вливань, а вирішити це за відсут!

ності потужних центрів високої концентрації інвестицій!

ного потенціалу вдасться лише за безпосередньої участі

держави та територіальних громад через реалізацію ними

разом із підприємницькими структурами інвестиційних

проектів на основі державно!приватного партнерства.

Лісоресурсний потенціал також може здійснювати

більш дієвий вплив на темпи соціально!економічного

піднесення, особливо багатолісних районів. Слід нагада!

ти, що для областей Поліського та Карпатського еконо!

мічних районів, лісове господарство на ряду із сіль!

ськогосподарським виробництвом виступає базовою лан!

кою, яка визначає господарську самодостатність назва!

них територіальних утворень. Однією з основних проблем

ефективнішого використання лісоресурсного потенціа!

лу є збільшення питомої ваги лісогосподарської продукції

з високою часткою доданої вартості через підвищення

комплексності використання деревинних та недеревин!

них ресурсів, а також несировинних якостей лісу.
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Рис. 7. Динаміка капітальних інвестицій в сільське, лісове та рибне господарство
за період з 2001 по 2014 рік

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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На жаль, існуюча система управління лісовим гос!

подарством, за якої постійні лісокористувачі (держліс!

госпи) мають можливість отримувати лісосировину для

деревообробки за символічними цінами (фактично

лісгосп купує деревину сам в себе), не забезпечує на!

лежних конкурентних умов для суб'єктів лісогоспо!

дарського підприємництва різних форм власності. Усу!

нення такого роду рецидивів дискримінації стане мож!

ливим, коли державні лісогосподарські підприємства

будуть здійснювати ведення лісового господарства, а

деревообробка буде відокремлена.

Тобто підприємницькі структури!деревообробники

будуть поставлені в рівні права щодо доступу до нео!

бробленої деревини. В разі успішного вирішення даної

проблеми та забезпечення дотримання законодавства

про заборону експорту необробленої деревини на

вітчизняному ринку лісосировини сформується сприят!

лива кон'юнктура для нарощення потужностей вітчиз!

няної деревообробки. Прийняття Закону України "Про

особливості державного регулювання діяльності

суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реа!

лізацією та експортом лісоматеріалів" має забезпечити

суттєве зростання пропозиції деревини на вітчизняно!

му ринку, що призведе до підвищення доступності си!

ровинної бази для малих і середніх суб'єктів лісогоспо!

дарського підприємництва.

На жаль за період з 2001 по 2014 роки в динаміці

капітальних інвестицій в сільське, лісове та рибне гос!

подарство не спостерігалося чіткої тенденції до зрос!

тання, за винятком періоду 2001—2008 років, коли краї!

на перебувала у фазі соціально!економічного піднесен!

ня (рис. 7). Більше того, висхідний тренд спостерігався

як у фактичних, так і в порівняних (2000 року) цінах.

Найбільш інтенсивним падіння обсягів фінансування

капітальних інвестицій відбулося у 2009 році, що стало

наслідком світової фінансової кризи, яка призвела до

згортання інвестиційних можливостей суб'єктів підприє!

мницької діяльності та фінансово!банківських установ.

Незважаючи на деяке збільшення обсягів фінансу!

вання капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне

господарство у 2010—2012 роках, у 2013 та 2014 роках

знову мала місце низхідна тенденція. Кардинально

змінити ситуацію в сторону суттєвого зростання обсягів

капітальних інвестицій у природно!ресурсний сектор

може розширення спектра об'єктів природно!ресурсно!

го потенціалу, стосовно яких можуть укладатися угоди

державно!приватного партнерства. Саме угоди держав!

но!приватного партнерства дадуть можливість розв'я!

зати важливу дилему: збільшити обсяги залучення при!

ватного капіталу за умови збереження державної та ко!

мунальної власності на природні та природно!госпо!

дарські активи.

Розширення сфери застосування партнерських

відносин між державою (територіальною громадою) та

приватним бізнесом зробить регіональні виконавчі орга!

ни та органи місцевого самоврядування безпосередні!

ми учасниками процесів використання, відтворення та

охорони природних ресурсів, що виступить необхідною

передумовою підвищення рівня господарської самодо!

статності територіальних громад в умовах децентралі!

зації влади та реформи місцевого самоврядування.

Значні резерви нарощення обсягів інвестиційного

забезпечення мають місце у видобувній промисловості,

оскільки видобуток мінерально!сировинних ресурсів

для нашої країни виступає основним чинником подолан!

ня хронічної та небезпечної залежності від Російської

Федерації, і тут парламент і уряд мають докласти мак!

симум зусиль, щоб іноземний і вітчизняний приватний

капітал прийшов у сферу видобутку корисних копалин,

в першу чергу паливно!енергетичних ресурсів.

За період з 2001 по 2014 рік в динаміці інвестицій у

добувну промисловість і розроблення кар'єрів мало місце

декілька основних тенденцій (рис. 8). За період з 2002 по

2008 рік спостерігалася висхідна тенденція в динаміці

капітальних інвестицій у фактичних цінах (в цілому мало

місце також зростання даного показника у цінах 2000 року),
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Рис. 8. Динаміка капітальних інвестицій у добувну промисловість і розроблення кар'єрів
у фактичних та порівняних цінах за період з 2001 по 2014 рік

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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що було зумовлено закріпленням позитивного тренду в

розвитку національної економіки в цілому.

На жаль, світова фінансова криза 2008 року у 2009

році призвела до різкого скорочення капітальних інве!

стицій у добувну промисловість і розроблення кар'єрів

як у фактичних, так і у порівняних цінах. Але вже почи!

наючи з того ж таки 2009 року і до 2012 року було від!

новлено позитивні тенденції в інвестиційному забезпе!

ченні підприємств видобувної промисловості, хоча це

не завжди супроводжувалося належною віддачею для

держави та територіальних громад, а обслуговувало

інтереси окремих бізнес!груп.

У 2013 та 2014 роках обсяги капітальних інвестицій

у видобувну промисловість та розроблення кар'єрів

інтенсивно зменшувалися як у фактичному, так і в по!

рівняному виразі, що однозначно негативно відобрази!

лося на рівні техніко!технологічного забезпечення ви!

добутку окремих видів корисних копалин.

Причиною згортання інвестиційної активності у до!

бувній промисловості та розробленні кар'єрів стали

політична нестабільність в країні та непрозорі умови

інвестування проектів видобутку корисних копалин, що

відлякувало потенційно потужних іноземних інвесторів.

Прискорити процеси нарощення обсягів інвестицій!

ного забезпечення освоєння нових родовищ корисних

копалин та підвищення ефективності використання вже

наявних може узаконення сучасних форм тимчасового

користування природними та природно!господарськи!

ми активами, що стане можливим за умов кардиналь!

ного перегляду вітчизняного законодавства про держав!

но!приватне партнерство. Необхідно розширити перелік

природних та природно!господарських активів, які мо!

жуть передаватися у концесію світовим лідерам у сфері

надрокористування, а також активів, щодо яких будуть

укладатися угоди про розподіл продукції.

Зокрема вирішення проблеми забезпечення прозоро!

го видобутку бурштину також буде можливим за умов пе!

редачі територій його залягання у тимчасове користуван!

ня іноземним підприємницьким структурам на принципах

строковості та платності з перерахуванням відповідних сум

роялті, орендної плати та прибуткових надходжень до

бюджетів різного таксономічного рівня, що сприятиме

підвищенню рівня фінансової самодостатності сільських

територіальних громад та нарощенню фінансових фондів

відтворення природно!ресурсного потенціалу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

На основі аналізу основних тенденцій в динаміці залу!

чення інвестицій в українську економіку за період з 2001 по

2015 рік було встановлено, що прийнятний за мірками рин!

кової економіки рівень інвестування відбувався лише в

2002—2004 роках. У 2006—2007 роках приріст інвестицій

в економіку в основному відбувався через експансію

фіктивного банківського капіталу, що супроводжувалося

недоотриманням реальним сектором необхідних обсягів

фінансування. Відсутність результативної політики держа!

ви щодо стимулювання процесів нарощення інвестицій як

за рахунок ендогенних, так і екзогенних джерел протягом

2005—2015 років призвела до фінансування економічного

зростання країн, з яких імпортується найбільша питома вага

продукції з високою часткою доданої вартості.

За період з 1996 по 2014 рік в динаміці залучення

прямих інвестицій з Російської Федерації, Німеччини та

США в українську економіку не спостерігалося чітких

тенденцій. Спільною рисою є падіння обсягів іноземних

інвестицій з названих країн у 2014 році порівняно з по!

переднім роком. Незадовільне залучення екзогенних

джерел інвестування проектів модернізації, реконст!

рукції та технічного переоснащення основного капіта!

лу пов'язується з відсутністю прозорих умов інвести!

ційної діяльності.

Низкою прикметних рис відзначається інвестиційний

процес у сфері природокористування у зв'язку з наяв!

ністю численних інституціональних обмежень щодо

вільного обороту більшості природних ресурсів, що зни!

жує інвестиційну привабливість екологічного та природ!

но!ресурсного підприємництва. В динаміці капітальних

інвестицій в сільське, лісове та рибне господарство, а

також у добувну промисловість і розроблення кар'єрів в

останні роки спостерігається спадна тенденція, що ще

більше поглиблює процеси деіндустріалізації природо!

охоронної та природоексплуатаційної діяльності. В умо!

вах домінування державної форми власності на більшість

природних та природно!господарських активів пріоритет!

ною формою інвестиційного забезпечення відтворення

природно!ресурсного потенціалу та охорони довкілля

виступає державно!приватне партнерство.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із найбільш значущих сегментів фінансового

ринку є страховий ринок. Його значущість посилюється у

періоди трансформації економіки, особливо зважаючи на

інтенсивне згортання інших сегментів. Страховий ринок має

певну інерційність розвитку, оскільки угоди, що реалізують!

ся на ньому, мають порівняно вищу тривалість, і тому у мен!

шій мірі піддається згортанню. Водночас деструктивні тен!

денції, властиві економічному середовищу в цілому утруд!

нюють функціонування основних економічних агентів стра!

хового ринку — страхових компаній. Посилення вимог до

платоспроможності чи розміщення активів не сприяє подо!

ланню впливу цих деструктивних тенденцій, а, навпаки, по!

силює їх, оскільки зменшує можливості більш гнучкого уп!

равління ресурсами та активами компаній. За таких умов

особливої актуальності набуває управління структурою стра!

хового портфеля як підгрунтя до формування фінансової

стабільності страховика.

УДК 336.368!338.48

О. М. Грабчук,
д. е. н., доцент, завідувач кафедрою фінансів, Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ В УПРАВЛІННІ
СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ

O. Grabchuk,
Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Sc. Professor Chief of Department of Finance,
Oles Gonchar Dnepropetrovsk national university, Dnipropetrovs'k

THEORETICAL LIMITATIONS IN MANAGEMENT BY INSURANCE BRIEFCCASE

Деструктивні тенденції у розвитку економіки України поширюються і на страховий ринок, обу#
мовлюючи зменшення ефективності функціонування страховий компаній та зменшення їх фінан#
сової стабільності. За цих умов особливого значення набуває управління збалансованістю стра#
хового портфеля як підгрунтя до досягнення стабільності стану та результатів діяльності стра#
хової компанії в цілому. Стаття присвячена дослідженню існуючих теоретичних обмежень зба#
лансування страхових портфелів різних типів. Автором проаналізовано можливі комбінації взає#
мозв'язків "прибутковість/ рівень ризику", "прибутковість/ кількість договорів" "рівень ризи#
ку/ кількість договорів". Визначено особливості теоретичних обмежень балансування структу#
ри портфеля для випадків традиційного, спеціалізованого та комбінованого портфеля.

Destructive tendencies in the economy of Ukraine are applying also to the insurance market,
causing a decrease in the efficiency of insurance companies and reduction of their financial stability.
Under such conditions, the balanced insurance portfolio management as the basis for achieving
stability and performance of the insurance company has acquired a special significance. The article
investigates the existing theoretical limitations to balance the insurance portfolio of different types.
Possible combinations of relationships "yield / risk level", "yield / number of agreements", "risk level
/ number of contracts" have been analyzed. The features of the theoretical limits for balancing the
structure of portfolio in cases of traditional, specialized and combined portfolios have been defined.

Ключові слова: страховий портфель, традиційний портфель, спеціалізований портфель, комбінова"

ний портфель, прибутковість портфеля, ризик портфелю, кількість договорів страхування.

Key words: insurance brief"case, traditional brief"case, specialized brief"case, combined brief"case, profitability

of brief"case, risk of brief"case, quantity of contracts of insurance.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Значна кількість сучасних наукових праць присвячена

сутності та змісту управління страховим портфелем. Вив!

ченню цього питання присвячено праці Є.О. Балацького,

А.Л. Баранова, А.О. Бойко, А.О. Дрібнохода, О.С. Журав!

ки, Л.І. Рейтмана, С.С. Осадця, А.А. Супруна, Н.В. Ткачен!

ко, Н.М. Яшина, тощо. Зокрема дискутується наповнення

змісту управління страховим портфелем, під яким розумі!

ють "процес планування, аналізу та регулювання величини

та структури страхового портфеля за допомогою матема!

тичних методів та технічних прийомів, певного набору фінан!

сових та страхових (перестрахових) інструментів з метою

забезпечення фінансової стійкості самого портфеля, досяг!

нення максимального рівня доходу страхової організації,

збереження величини її капіталу та фінансового забезпе!

чення страхових зобов'язань" [2, с. 113]. Або під управлін!

ням страховим портфелем розуміють "досягнення оптималь!
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ного поєднання між ризиком та доходом для страховика"

[6, с. 202]. Різноманітною є кількість точок зору на мету,

завдання управління страховим портфелем [6; 8; 9] та особ!

ливості моделювання структури страхових портфелів різних

типів та в різних умовах [1; 3; 5]. Останнім часом все більш

актуальними є публікації стосовно особливостей управлін!

ня страховим портфелем в умовах нестабільності економіч!

ного середовища чи його трансформації, як от у працях [1],

[3] та інших. Зважаючи на багатогранність як самого об'єкта

дослідження, так і чинників, що обумовлюють суттєвий вплив

на нього, постає низка нових питань стосовно формування

передумов управління страховим портфелем. Серед цих

питань, наприклад, відмінності теоретичних, методологічних

та методичних засад управління стаціонарним та нестаціо!

нарним портфелями. Іншим важливим завданням є форму!

вання гетерархічно організованого функціонального наван!

таження управління портфелем. Доцільним також є вияв!

лення принципових обмежень в управління страховими пор!

тфелями різних типів. Вирішення цього завдання дасть змогу

більш коректно формалізувати часткові задачі з управління

страховим портфелем.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення/ спростування теоретичних

обмежень балансування страхового портфелю, виходячи із

специфіки співвідношення його базових параметрів для пор!

тфелів різних типів. При виконанні дослідження використа!

но методи абстрагування, аналізу, синтезу, індукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

При управлінні страховим портфелем виникає низка

методологічних проблем, значна частина яких визначаєть!

ся цілепокладанням. Відомо, що основною метою діяльності

будь!якої комерційної організації, в тому числі страхової

компанії, є отримання прибутку. Водночас для страховика,

більш ніж для будь!якої іншої організації, ризик та прибу!

ток знаходяться у прямій спів залежності. Отож, зростання

прибутковості супроводжується зростанням рівня ризику.

В свою чергу, обсяг ризику знаходиться у певній залежності

від кількості договорів, які укладає компанія. Прибутковість

діяльності також є залежною від кількості укладених дого!

ворів. Відповідно постає завдання визначення оптимально!

го співвідношення параметрів "прибутковість/ рівень ризи!

ку/ кількість договорів". Під ризиком розуміємо імовірність

настання страхових подій, за яких страховик може понести

збитки, спричинені формуванням певної величини та струк!

тури даного портфеля, а також певним переліком страхо!

вих послуг, що надаються страховиком на ринку [2, с. 113].

Прибутковість являє собою відношення від прибутку від

страхування до витрат, пов'язаних з реалізацією страхових

послуг [2, с. 113]. Вирішення зазначеного завдання є прин!

ципово відмінним для різних типів страхового портфеля.

Для вирішення цього завдання було побудовано теоре!

тичні моделі співвідношення параметрів "прибутковість/ рі!

вень ризику/ кількість договорів" для портфелів консерва!

тивного, спеціалізованого та комбінованого, виходячи з

припущень:

— величина страхового портфелю є достатньо великою.

Остання умова є необхідною, щоб виключити із суджень

можливість реалізації закону великих чисел при різнорідній

сукупності ризиків [4, с. 116];

— спосіб вимірювання рівня ризику (R), прибутковості

страхового портфелю (P) та одиниці їх вимірювання не ма!

ють значення;

— існує певний тривимірний простір (RPN), в якому

можна формалізувати будь!яку комбінацію параметрів ри!

зику (R), прибутковості (P) та кількості договорів (N). Ця

формалізація є єдиною для портфелю одного типу;

— залежності параметрів одне від одного є нелінійни!

ми (як більш загальний випадок);

— в управлінні страховим портфелем не застосовуєть!

ся перестрахування.

Для консервативного портфеля є властивим накопичен!

ня договорів страхування з ризиків, що не мають схильності

до акумуляції. Вважають, що такий страховий портфель (як

і комбінований) підлягає балансуванню [4, с. 115]. Консер!

вативний страховий портфель формують такі страхові по!

слуги, як страхування від нещасних випадків на транспорті,

страхування майна фізичних осіб, страхування цивільної

відповідальності фізичних осіб, страхування на випадок хво!

роби тощо [8, с. 86; 5, с. 65]. Для даного портфеля власти!

вою є обернена залежність між обсягом укладених дого!

ворів та сукупним ризиком (площина RON, залежність )(1 nR
на рисунку 1), та пряма залежність між прибутковістю та

кількістю договорів (площина PON , залежність )(1 nP ).

кількість 
договорів, 

N 

прибутковість, 
P 

pизик,
R 

O 

Q 

S 

F 

T 

R1(n) 

Р1(n) 

R(p) 

Рис. 1. Гіпотетичний взаємозв'язок між параметрами консервативного портфеля
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Залежність між ризиком та прибутковістю є традиц!

ійною ( )( pR ) та зображена на площині ROP. Існування пря!

мої залежності між прибутковістю і ризиком констатуєть!

ся не тільки у теоріях управління портфелем, а у більшості

наукових праць із ризикології. Припустимо, що залеж!

ності )(1 nR , )(1 nP , )( pR  є проекціями певної поверхні QSTF ,

яка містить у собі всі можливі комбінації R,  P, N  властиві

для портфелю з даними залежностями. На рисунку 1 візу!

алізовано один із варіантів такої поверхні. Обернена ек!

страполяція залежностей )(1 nR , )(1 nP , )( pR  у простір RPN
дає підстави стверджувати, що оптимального співвідно!

шення (чи групи оптимальних співвідношень) R,  P, N не

існує. Можливою є оптимальна комбінація тільки двох па!

раметрів з трьох наведених. Наприклад, для параметрів

R та P така комбінація матиме вид проекції залежності )( pR
на поверхню QSTF . Параметр N  при цьому буде змінним

об'єктом управління. Щоправда вирішення завдання оп!

тимізації співвідношення R, P, N  є можливим за умови

інтеграції в модель іншої характеристики страхового пор!

тфелю, яка ніяким чином не буде пов'язаною із поперед!

німи трьома.

Це завдання вирішують, наприклад, використанням ме!

тоду Лагранжа, пов'язаним із інтеграцією у систему лінійних

рівнянь додаткової змінної і оптимізація портфеля прова!

диться багатоступінчато до досягнення мінімуму ризику [2,

с. 115].

Спеціалізований портфель є агресивним за способом

накопичення ризиків [5, с. 64]. Для спеціалізованого порт!

фелю властивим є накопичення договорів з ризиками, які

акумулюються, наприклад, за такими видами страхування

як космічне, морське, авіаційне, медичне, страхування про!

фесійної відповідальності. Зважаючи на акумуляцію ри!

зиків у такому портфелі, для страховиків він є не надто при!

вабливим, оскільки не підлягає балансуванню [4, с. 115].

Однак, звуження страхового поля та загальна тенденція до

зменшення фінансової ефективності страхових операцій

все більше змушують українських страховиків до форму!

вання саме такого типу портфеля [3, с. 946]. На пріори!

тетність вибору спеціалізованого страхового портфеля

впливають також і трансформаційні процеси на фінансо!

вому ринку [1, с. 126]. Залежність рівня ризику від кількості

укладених договорів ( )(1 nR , площина RON) буде прямою

(рис. 2), зважаючи на те, що ризики акумулюються (із зро!

станням кількості договорів накопичуєть!

ся і ризик), залежність )( pR  матиме кла!

сичну форму. Залежність )(1 nP  буде обер!

неною, оскільки при зростанні кількості

об'єктів страхування кількість страхових

випадків зростатиме нелінійно (ризики

акумулюються). Фактично матимемо ту ж

ситуацію, що й для традиційного портфе!

ля: дві прямі нелінійні залежності та одна

обернена. Одна із форм поверхонь, що

утворюються при оберненій екстрапо!

ляції )(2 nR , )(2 nP , )( pR  у простір RPN, зоб!

ражена на рисунку 2, відповідає випад!

ку, коли )(2 nR  та )( pR  еквівалентні. Повер!

хня QTS  відповідає множині станів порт!

феля.

Для спеціалізованого портфеля є

можливою оптимізація залежності )(2 nP , а

обмеження будуть застосовуватись до

рівня ризику. Відтак, формування опти!

мального співвідношення всіх трьох ос!

новних параметрів портфеля не є можли!

вим.

Оскільки, як правило, страховий пор!

тфель є комбінованим, поєднує у собі по!

pизик, 
R 

кількість 
договорів, 

N

прибутковість, 
P O

Q 

S 

T 
R2(n) 

R(p) 

Р2(n) 

Рис. 2. Гіпотетичний взаємозв'язок між параметрами спеціалізованого портфеля

pизик, 
R 

кількість 
договорів, 

N 

прибутковість, 
P O

Q 

S 

R2(n) 

R(p) 

Р2(n) 

Р1(n) 

R1(n) 

Рис. 3. Гіпотетичний взаємозв'язок між параметрами
комбінованого портфеля
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слуги з ризиками, що акумулюються та послуги з ризиками,

що не можуть бути акумульовані, то попередні дві теоре!

тичні моделі носять більш!менш абстрактний характер. У

формуванні комбінованого страхового портфеля, окрім

можливого поєднання видів страхування, властивих для

спеціалізованого та консервативного портфелів, можуть

приймати участь такі види страхування, як страхування май!

на, страхування відповідальності, страхування підприєм!

ницьких ризиків [5, с. 67]. Теоретична модель комбіновано!

го портфелю зображена на рисунку 3. Зміст цієї моделі по!

лягає у перетині поверхонь QSTF  (традиційний портфель, ри!

сунок 1) та QTS (спеціалізований портфель, рисунок 2).

Для комбінованого портфеля множині станів портфе!

ля буде відповідати відрізок QS, що матиме обмеження од!

ночасно за всіма трьома параметрами R, P, N , що й фор!

муватиме підстави для вирішення завдання їх оптимізації.

Наприклад, прибутковість комбінованого портфеля ( ПP )

буде формуватись як середньозважена між прибутковос!

тями його традиційної ( ТP ) та спеціалізованої ( СP ) складо!

вих. Оскільки прибутковість портфеля в цілому є обмеже!

ною ( limP ), то тим самим визначається прибутковість спец!

іалізованої складової портфеля. Визначення СP  є підставою

для розрахунку обмеження limR . І навпаки, обмеження limR
визначатиме обмеження limP  через визначення співвідно!

шення TR  та CR .

Інакше кажучи, існування обмежень limP , limR , limN , залеж!

ностей )(2 nP  (спеціалізована складова портфеля), )(1 nP , )( pR
(традиційна складова портфеля) обумовлює інші парамет!

ри комбінованого портфеля. Без формалізації всіх зазна!

чених вище параметрів визначення оптимальної структури

портфеля не є можливим. Це досить часто визначається і у

наукових публікаціях (наприклад, [7, с. 92] тощо), однак як

причину такої неможливості визначають принципову супе!

речливість цілепокладання.

ВИСНОВКИ
Страховий портфель є специфічним об'єктом дослід!

ження, що визначається вимогою до його збалансованості,

виходячи із співвідношення різних форм закономірностей

"прибутковість/ рівень ризику/ кількість договорів", вла!

стивих для різних типів портфеля. Класичне розуміння

особливостей парних взаємозв'язків "прибутковість/

рівень ризику", "прибутковість/ кількість договорів"

"рівень ризику/ кількість договорів" для випадків традиц!

ійного, спеціалізованого та комбінованого портфеля дає

підстави стверджувати, що одночасна оптимізація всіх

трьох параметрів не є можливою без використання інших

додаткових змінних. Таким чином, існують певні теоретичні

обмеження у пошуку оптимальної структури страхового

портфеля, подолання яких є предметом політики форму!

вання портфеля.

Відповідно завданням подальших наукових розробок

може бути удосконалення теоретико!методологічних засад

політики формування різних типів страхового портфеля із

врахуванням існуючих теоретичних обмежень до його ба!

лансування.

Література:

1. Балацький Є. О. Вплив трансформаційних тенденцій

фінансового ринку на управління операційною діяльністю

страхових компаній/ Є.О. Балацький, О.Г. Кузьменко//

Науковий вісник Херсонського державного університету.

Серія "Економічні науки": Зб. наук. праць. — 2015. — Вип.

15, ч. 5. — С. 125—128.

2. Баранов А.Л. Управління страховим портфелем/

А.Л. Баранов// Вісник Київського національного універ!

ситету імені Тараса Шевченко: Зб. наук. праць. — 2007. —

№ 94—95. — С. 112—116.

3. Бойко А.О. Застосування ABC! та XYZ!аналізів у пла!

нуванні структури страхового портфеля страхової компанії/

А.О. Бойко, О.В. Стадник //Глобальні та національні про!

блеми економіки: Зб. наук. праць. — 2015. — Вип. 8. — С.

946—951.

4. Водолазська О.А. До питання збалансованості стра!

хового портфеля/ О.А. Водолазська// Науковий вісник

Херсонського державного університету. Серія "Економічні

науки". — 2015. — Вип. 13, ч. 2. — С. 114—118.

5. Дрібноход А.О. Підхід щодо вибору страхового

портфеля за цілями страховика/ А.О. Дрібноход// Ме!

неджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлен!

ня та проблеми розвитку. — 2008. — № 635. — С. 63—

68.

6. Журавка О.С. Теоретичні основи формування стра!

хового портфеля/ О.С. Журавка // Бізнес!інформ. —

2012. — № 5. — С. 201—204.

7. Кузьменко О.Г. Теоретичні аспекти управління стра!

ховим портфелем/ О.Г. Кузьменко // Економіка, управлі!

ння, фінанси: теорія та практика: матеріали ІІІ Міжнародної

науково!практичної конференції. — Вінниця, 2015. — С.

92—95.

8. Супрун А.А. Управління страховим портфелем як

засіб забезпечення фінансової надійності страхової компанії

/ А. А. Супрун// Актуальні проблеми розвитку економіки

регіону. — 2009. — Вип. 5. — С. 84—91.

9. Ткаченко Н. В. Дискусійні питання теорії страхового

портфелю / Н. В. Ткаченко, О. А. Водолазська // Фінан!

совий простір. — 2015. — № 3 (19).— С. 146—154.

References:

1. Balatskyi, I. O. and Kuzmenko, O. H. (2015), "Influence

of transformations financial market tendencies on the

management by operation activity of insurance companies",

Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu.

Seriia "Ekonomichni nauky": Zb. nauk. prats, vol. 15/5, pp.

125—128.

2. Baranov, A. L. (2007), "Management by an insurance

brief!case", Visny'k Ky'yivs'kogo nacional'nogo universy'tetu

imeni Tarasa Shevchenko: Zb. nauk. prats, vol. 94—95, pp.

112—116.

3. Boiko, A. O. and Stadnyk, O. V. (2015), "Using of ABC

and XYZ!analysis in planning of structure of security portfolio

of insurance company", Hlobalni ta natsionalni problemy

ekonomiky: Zb. nauk. prats, vol. 8, pp. 946—951.

4. Vodolazska, O. A. (2015), "To the question of balanced

of insurance brief!case", Naukovyi visnyk Khersonskoho

derzhavnoho universytetu. Seriia "Ekonomichni nauky": Zb.

nauk. prats, vol. 13/2, pp. 114—118.

5. Dribnokhod, A. O. (2008), "Approach in relation to

the choice of insurance brief!case after the aims of

insurer", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini:

Etapy stanovlennia ta problemy rozvytku, vol. 635, pp.

63—68.

6. Zhuravka, O. S. (2012), "Theoretical bases of construc!

tion of insurance portfolio", Biznes!inform, vol. 5, pp. 201—

204.

7. Kuzmenko, O. H. (2015), "Theoretical aspects of

management by an insurance brief!case", Ekonomika, uprav!

linnia, finansy: teoriia ta praktyka: Materialy III Mizhnarodnoi

naukovo!praktychnoi konferentsii, pp. 92—95.

8. Suprun, A. A. (2009), "Management by an insurance

brief!case as a backer!up financial reliability of insurance

company", The issue of the day of development of economy of

region, vol. 5, pp. 84—91.

8. Tkachenko, N. V. and Vodolazska, O. A. (2015),

"Debatable questions of theory of insurance to the brief!case",

Financial space, vol. 3, pp. 146—154.

Стаття надійшла до редакції 18.03.2016 р.



Інвестиції: практика та досвід № 6/201626

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційні економічні зміни в Україні вимагають

подальшого вдосконалення методів працевлаштування

та управління кар'єрою в ринкових умовах. Кар'єра

людини як необхідний чинник соціалізації особистості,

виступає одним із основоположних соціальних процесів,

забезпечує існування людини всередині суспільства та

формування її іміджу. Основною рушійною силою в пра!
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SELFMARKETING AS A TOOL OF SUCCESSFUL EMPLOYMENT
AND FORMING IMAGE OF EMPLOYEE

У статті досліджено теоретичні питання застосування маркетингу в професійній діяльності
працівника. Розкрито сутність самомаркетингу та його функцій як соціально#економічного яви#
ща. Наведено принципи та етапи самомаркетингу робочої сили. Вивчено особливості застосу#
вання основних інструментів самомаркетингу особистості на ринку праці. Більш детально роз#
глянуто сутність концепції егомаркетингу та її структурні складові. Застосування самомарке#
тингу на ринку праці дозволяє створити позитивний імідж, надійну репутацію та підтримувати
власний бренд. Встановлено необхідність формування стратегії створення бренду працівника
та охарактеризовані основні завдання процесу самобрендингу. В роботі визначено переваги,
засоби процесу самомаркетингу та самобрендингу особистості. Запропоновано основні шля#
хи вдосконалення самомаркетингу працівника для успішного працевлаштування та кар'єрного
зростання в сучасних ринкових умовах.

In the article the theoretical questions of the application of marketing in professional activity of
employee are observed. The essence of selfmarketing and its function as a social and economic
phenomenon are disclosed. The selfmarketing principles and stages of labour are given. The features
of the use of basic tools of selfmarketing and individual labour market are studied. More in detail the
essence of the concept of ehomarketing and its structural components are considered. Application
of selfmarketing in the labour market allows to create a positive image, a solid reputation and to
maintain its own brand. The necessity of forming of strategy of creation of brand of employee is
established and the main tasks of the process of selfbrending are described. The article defines the
benefits, tools of process of selfmarketing and selfbrending of personality. The basic ways of
improvement of selfmarketing of the employee for successful employment and career opportunities
in the current market conditions are determined.

Ключові слова: працівник, самомаркетинг, егомаркетинг, бренд, самобрендинг, імідж, кар'єра.

Key words: employee, selfmarketing, ehomarketing, brend, selfbrending, image, career.

цевлаштуванні є мотивація, яка пов'язана з самореалі!

зацією особистості в процесі трудової діяльності.

Висока конкуренція на ринку праці призводить до

того, що людина, будуючи кар'єру, виступає як прода!

вець своєї робочої сили, стає товаром. Більша кількість

кваліфікованого персоналу підприємств, корпорацій

конкурують між собою за відповідні робочі місця, по!

сади, що дає підстави застосовувати комплекс марке!
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тингу для успішного працевлаштування, кар'єрного зро!

стання та ефективного вирішення соціально!трудових

відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням ринку праці, самомаркетингу, працевлаш!

тування та побудови кар'єри фахівців присвячена знач!

на увага в працях Ф. Беттджера, Д. Богині, О. Волко!

вої, О. Грішнової, Л. Данильчук, Р. Джонса, В. Зайце!

вої, Т. Заїки, С. Іваницької, Л. Лисенко, Б. Максимової,

В. Полякової, Д. Сендерова, Я. Філіпсона та ін. Процес

самомаркетингу та формування іміджу працівника є

досить багатогранний та потребує подальшого дослід!

ження із урахуванням сучасних умов ринку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є дослідження та ви!

значення сутності, функцій, принципів, етапів самомар!

кетингу на ринку праці та основних шляхів його вдоско!

налення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головною проблемою для ринку праці в Україні є

надлишок пропозиції робочої сили, що призводить до

безробіття, яке зумовлене процесом нагромадження

капіталу та розвитком науки і техніки в умовах ринко!

вої економіки. З метою покращення ситуації зайнятості

населення на ринку праці та кар'єрного зростання пра!

цівників, необхідно частіше використовувати маркетинг

і самомаркетинг. На основі маркетингового підходу

можна збільшити реалії створення іміджу працівника,

подальшого його просування в кар'єрі, передумови для

впровадження стратегічних планів, раціонального вибо!

ру та прийняття особистістю грамотних управлінських

рішень.

Самомаркетинг — один із типів маркетингу особис!

тості, суб'єктом якого є сама особистість [1, с. 99]. Він

є одним із елементів компетентності будь!якого праців!

ника та його конкурентоздатності. Щоб визначити місце

самомаркетингу особистості на ринку, варто поверну!

тися до суті понять "маркетинг" і "маркетинг робочої

сили", зокрема:

1. Маркетинг — процес управління та втілення за!

думу, ціноутворення, просування та реалізація ідей, то!

варів та послуг через обмін, що задовольняє цілі окре!

мих осіб та організацій (Американська асоціація мар!

кетингу) [2].

2.  Маркетинг — соціальний та управлінський про!

цес, спрямований на задоволення потреб та бажань як

індивідів, так і груп, шляхом створення, пропонування

та обміну наділених цінністю товарів (Ф. Котлер) [2].

3. Маркетинг — нова ділова філософія, система

поглядів на сучасне суспільство і суспільне виробницт!

во, в основу якої покладені соціально!етичні та моральні

норми ділового спілкування, міжнародні кодекси і пра!

вила добросовісної комерційної діяльності, інтереси

споживачів і суспільства загалом [3].

4. Маркетинг робочої сили передбачає вивчення

кон'юнктури майбутнього періоду на основі збору і ана!

лізу інформації, шляхом складання різноманітних про!

гнозів отримання інформації про можливі обсяги, струк!

туру необхідних професій і спеціальностей, а також

розробку, проведення рекламної діяльності та стиму!

лювання працевлаштування [4]. Маркетинг розглядаєть!

ся як система діяльності, щодо оцінювання стану ринку

праці та ефективного використання людського капіта!

лу.

На думку Яна Філіпсона, самомаркетинг (з англ.

"selfmarketing") — організація самореклами і вигідно!

го уявлення себе, своїх можливостей і навичок на рин!

ку праці з метою викликати інтерес потенційного робо!

тодавця [5].

Аналіз фахових джерел підтверджує те, що само!

маркетинг — це самовиховання, формування власного

позитивного іміджу, організація самореклами на ринку

праці. Розвиток цього напряму має містити: концепту!

альні основи маркетингу робочої сили, процедури і ме!

тоди маркетингу у вказаній сфері та інструменти мар!

кетингової діяльності. Основними умовами маркетинго!

вої діяльності на ринку праці є: наявність покупця тру!

дових послуг, конкуренція між суб'єктами ринку, моти!

вація у сфері зайнятості, прийняття індивідуального

рішення щодо найму, вільне переміщення робочої сили,

переміщення капіталу.

Функції самомаркетингу є окремими видами або

комплексами видів спеціалізованої діяльності особис!

тості як учасника ринку, зокрема [5]: інформаційна —

виявлення і надання своєчасної та якісної інформації

про рівень розвитку особистісних і мотиваційних кри!

теріїв конкурентоспроможності кожного конкретного

носія робочої сили; розподільна — залучення праців!

ника до суспільного виробництва, ефективного викори!

стання та закріплення за місцем роботи на основі об!

'єктивної оцінки конкурентних особистісних і мотивац!

ійних якостей; перетворювальна — виявлення і форму!

вання цінових і якісних характеристик, компетенцій пра!

цівника, які би забезпечили задоволення ринкової по!

треби у праці протягом життєвого циклу; стимулюваль!

на — забезпечення найбільш повного задоволення осо!

бистих потреб у праці; управлінська — подолання дис!

балансу між індивідуальними потребами працівника в

праці та організаційними.

Самомаркетинг особистості як елемент системи

маркетингу робочої сили здійснюється за наступними

принципами [4]:

1. Маркетингова діяльність повинна орієнтуватися

на споживачів робочої сили — роботодавців. Це перед!

бачає виявлення їх груп, потенційних здібностей до

придбання трудових послуг, наданих робочою силою, і

можливостей реального найму працівників, оцінку їх

вимог до структури необхідних їм спеціальностей і про!

фесій, виходячи з яких повинні бути здійснені заходи з

підготовки відповідних категорій працівників. Орієнта!

ція на споживача означає вивчення не виробничих мож!

ливостей роботодавців, а потреб ринку та розробку

стратегічних планів.

2. Врахування цілей суб'єктів ринкових відносин —

найманих працівників: формування їх кваліфікаційно!

го і професійного складу, здатності адаптуватися до

умов мінливого попиту; вимоги, що висуваються ними

до рівня оплати праці, умов виробництва, режиму ро!

боти і відпочинку; психологічні переваги, мотиви по!

ведінки.
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3. Системний підхід до здійснення всіх видів діяль!

ності, що пов'язані з продажем послуг праці; питання!

ми фінансування, підготовки і перепідготовки кадрів;

формуванням і використанням доходів населення; сти!

мулюванням зайнятості та сприяння працевлаштування,

соціальної підтримки, заходів регулювання.

4. Базовий принцип маркетингу, що орієнтований на

довгострокову перспективу (прийоми і методи для

інформування суб'єктів про кон'юнктуру ринку праці,

основні тенденції його зміни). Для реалізації цього прин!

ципу необхідні регулярність проведення маркетингових

досліджень, прогнозування ситуації на ринку праці та

відповідне планування.

Таким чином, суб'єкти ринку праці можуть прово!

дити маркетингові дослідження, отримувати результа!

ти щодо економічного вибору, корегування своєї пове!

дінки, подальшого професійного самовизначення та

самовдосконалення.

Сучасні умови соціально!економічного розвитку

вимагають формування робочої сили з позицій забез!

печення високого рівня її якості, конкурентоспромож!

ності та поширення позитивної інформації про себе на

зовнішньому і внутрішньому ринку праці. У зв'язку з цим

виникає необхідність здійснювати індивідуальне пропо!

нування робочої сили — самомаркетинг. Такий процес

містить низку елементів, які взаємопов'язані між собою

[5; 6]: оцінка індивідуальних нахилів, здібностей, мож!

ливостей і бажань при виборі професії; пошук інфор!

мації щодо вакансій та можливостей на ринку праці;

самомаркетинг; самоменеджмент; оформлення трудо!

вого договору (контракту); адаптація на підприємстві,

побудова індивідуальної кар'єри. Основними джерела!

ми інформації при пошуках роботи є: послуги знайомих,

друзів, родичів; власні та газетні оголошення щодо ва!

кансій, спеціалізовані видання з працевлаштування; цен!

три зайнятості, кадрові й рекрутингові агентства; ініціа!

тивні телефонні дзвінки в організації або відвідування

організацій; ярмарки вакансій, дні підприємств, презен!

тації; тематичні виставки; оголошення на моніторах в

транспорті, на зупинках громадського транспорту; анон!

си по радіо і телебаченню; можливості мережі Інтернет

і електронної пошти; розсилання листів, факсів.

Фахівцями певної галузі для досягнення цілей са!

момаркетингу, застосовується низка інструментів, зок!

рема: самомоніторинг — діагностика здібностей, про!

фесійних та індивідуальних якостей; виявлення потреб,

мотивів, цілей; маркетингові дослідження ринку праці;

сегментація ринку праці; формування конкурентоздат!

ного працівника на ринку праці; оцінка системи винаго!

роди; визначення перспективних каналів пошуку робо!

ти, просування на ринку праці; самоменеджмент.

За останні роки ситуація на ринку праці докорінно

змінилася, виробництво висуває інші кваліфікаційні ви!

моги до фахівців певної галузі. Жорстка конкуренція,

спровокована кризою, підвищила попит на фахівців

різних професій. Важливо розуміти, що успішна про!

фесійна кар'єра в того працівника, який вміє працювати

та ефективно застосовувати на практиці способи само!

маркетингу, егомаркетингу, самоменеджменту та само!

презентації.

Концепція самомаркетингу та близька до неї кон!

цепція егомаркетингу — це системний підхід до само!

реалізації особистості, коли людина в умовах конку!

ренції повинна визначити своє становище в суспільстві

через максимальну мобілізацію енергії та ініціативи,

природних здібностей, набутих знань, умінь і активної

життєвої позиції [7]. Егомаркетинг ("его" — я і "марке!

тинг" — ринкова діяльність) — діяльність, пов'язана з

вивченням характеристик і якостей особистості, потреб

споживачів і суспільства, які формують попит на цю осо!

бистість, дослідження ринку спеціалістів і громадських

діячів, розробкою методів удосконалення конкретної

особистості, розробкою програми просування особис!

тості на ринок фахівців і громадських діячів [8]. Відпо!

відно до теорії психоаналізу, "его" впливає на форму!

вання Я!концепції особистості, уявлення її про саму себе

та про відносини з іншими людьми [9]. Для цільового

ринку важливе значення має егомаркетинг, який завдя!

ки ефективній комунікації з аудиторією гарантує виз!

нання і авторитет наших продуктів, послуг і створює

постійний потік нових перспектив та нових клієнтів. При

використанні егомаркетину та формуванні позитивно!

го впливу на цільову аудиторію, необхідно пам'ятати

декілька правил: важливо, щоб сайт людини мав конк!

ретну мету; знати свою цільову аудиторію; зміна ролей:

якщо хтось із цільової аудиторії переглядає ваш веб!

текст, запитайте їх про релевантність, рівень відсотко!

вих ставок, можливі зміни та ін. Необхідно зазначити, що

поняття "его" в маркетингу, як правило, має позитивні і

негативні моменти, містить завищену думку (над!Я) своїх

особистісних особливостей і важливості інтелектуаль!

них, фізичних, соціальних та інших якостей. "Его" —

організована частина структури особистості, що об!

'єднує сприйняття, захисні, інтелектуальні, пізнавальні

та виконавчі функції [9]. "Его" може значно впливати на

життя, бізнес і відносини в суспільстві. Для того, щоб

досягти професійного успіху в житті, необхідно позбу!

тися від негативного "его", що породжує егоїзм люди!

ни, яка має непереборне відчуття "центральності" осо!

бистісних якостей. Коли фахівець скромний, то він го!

товий вчитися та вдосконалювати свій трудовий потен!

ціал.

Відповідно до концепції самомаркетингу, основни!

ми її складовими є:

1. Самоідентифікація — особисте самовизначення

й упевненість у психологічному, рольовому і соціально!

му середовищі [10, с. 367].

2. Самоіміджування — процес створення і корекції

власного іміджу, елемент самопрезентації з метою до!

сягнення поставлених цілей. Самоіміджування, так само

як самомаркетинг, на ринку праці, впливає на працев!

лаштування, кар'єрне зростання спеціаліста та знахо!

диться в прямій залежності від внутрішніх і зовнішніх

чинників. Важливе значення в самомаркетингу і само!

іміджуванні має програма Selfbranding, тобто створен!

ня і "розкручування" себе як професіонала. У програму

входять конкретні дії задля вдосконалення професіо!

налізму, методи і терміни виконання. Саме власний

бренд виокремлює нас серед інших і містить уміння,

навички, здібності, комунікабельність та емоції.

3. Самокорекція — інтелектуальне уміння виправ!

ляти людиною усвідомлену помилку з метою загально!

го підвищення рівня реалізації діяльності загалом [11,

с. 254].
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4. Самомаркетинг — підвищення ринкової вартості

працівника в кар'єрному зростанні, працевлаштуванні.

5. Самомоніторинг — вивчення способів презентації

себе в соціальних ситуаціях і регулювання поведінки з

метою справити бажане враження [12].

6. Самопрезентація — це уміння репрезентувати

себе іншим людям, уміння подати себе, привернути до

себе увагу, актуалізувати інтерес до своїх якостей [13].

7. Самопросування — відкрита демонстрація

свідчень своєї компетентності і кваліфікації, щоб бути

оціненим гідно і, таким чином отримати переваги у до!

борі кандидатів (реальна демонстрація своїх фізичних

можливостей, пред'явлення своїх сертифікатів і дип!

ломів) [14].

8. Саморегуляція — активність працівника, спрямо!

вана на досягнення поставленої суб'єктом довільної

мети, що передбачає створення моделі та її корекцію у

процесі діяльності (формування цілей, урахування умов

діяльності, реалізація послідовної програми дій, орієн!

тація на об'єктивні критерії успішної діяльності, свідо!

ме підпорядкування своїх вчинків і поведінки мораль!

ним вимогам, обов'язку, сумлінню; володіння собою за

певних обставин; реалізація завдань самовдосконален!

ня) [10, с. 368].

9. Самореклама — рекламування, вихваляння само!

го себе, власних заслуг і достоїнств, її здійснювання

(презентації, телефонні дзвінки, факси, електронна по!

шта, попередні візити, інформаційні листи, резюме,

супровідні листи та ін.) [15].

10. Самобрендинг — продаж на ринку праці та роз!

крутка працівника як професіонала, поширення свого

імені, підвищення ринкової вартості, просування, про!

дюсування та самоіміджування [16, с. 148]. Щоб побу!

дувати успішну кар'єру та просувати свій бренд, праців!

ник повинен врахувати результати трудової діяльності,

особисті якості. Бренд працівника — це те, що його ви!

різняє з поміж інших працівників. Основними завдання!

ми самобрендингу на ринку праці є [17]:

— Відзначення позивних сторін, конкурентних пе!

реваг особистості та її якості. Впізнаваність бренду лю!

дини, інтерес і довіра до її думки — запорука успішності

на ринку персоналу. Найважливіші сторони професій!

ного "Я" — це ясність і яскравість. Людина повинна де!

монструвати якості, які необхідні для її професійної

діяльності — досконале знання виробництва, фінансів,

маркетингу, менеджменту, почуття гумору, вміння вирі!

шувати конфліктні ситуації між співробітниками. Бренд

є гарантією якості працівника.

— Обрання цільової аудиторії свого бренду (під!

приємства, організації, компанії, акціонери, рекрутери,

знайомі в професійному середовищі), що дозволяє ви!

значити напрям розвитку для самої особистості та прид!

бати "групу підтримки", яка б позитивно охарактеризу!

вала, представила рекомендацію та підтримала її у ста!

новленні професійної кар'єри. Все це в майбутньому

відобразить вартість робочої сили претендента. Ізосі!

мов О. вважає спілкування і networking невід'ємними

атрибутами бізнесу: "Природно, коли ти обертаєшся і

ефективно працюєш в соціальному середовищі, вста!

новлюєш контакти, знайомства, це завжди допомагає.

Бізнес, так чи інакше, створює ситуації, які грунтують!

ся на довірі до тебе особисто, до того, що ти говориш.

Більш тісне спілкування допомагає збудувати довірчі

відносини. Якщо дивитися на реальні досягнення і со!

ціальну активність як на дві сторони особистого брен!

ду, то вона може бути як раз тієї сильною стороною,

яка виділяє конкретну людину з цілого ряду інших. Чо!

ловік, який сильний в соціальному середовищі і дуже

легко вступає в контакти, починає вибудовувати свою

професійну компетенцію через зв'язки з інвесторами, з

урядом, громадськістю" [17]. На підтвердження цього

факту Устинова Н. висловлює таку думку: "Для власно!

го просування людина може вибрати будь!які форми

публічної діяльності. Виграють ті, хто займає активну

позицію, не дозволяє собі лінуватися, орієнтований на

успіх" [17]. Розкрутка працівника допомагає утримува!

тись на ринку праці, а якщо його трудова діяльність не

підкріплюється конкретними діями та досягненнями, то

бренд людини втрачає в ціні.

— Формування персонального іміджу на основі

власних професійних досягнень.

— Цілеспрямована діяльність на формування пев!

ного типу кар'єри. Незважаючи на професійну приваб!

ливість працівника, концепція брендингу не є універсаль!

ною.

У здійсненні самомаркетингу, самобрендингу та

створенні власного бренду допомагають публічні зв'яз!

ки, участь у науково!методичних конференціях, напи!

сання статей, видавництво книг, створення власного

блогу та його управління (WordPress.com,

Blogger.com, Tumblr.com), публічних виступів, прове!

дення самопрезентацій, активності на біржі Фрілансу,

використання соціальних мереж (Facebook, Twitter,

SoundCloud, Mixcloud, YouTube, LinkedIn), що роблять

нас успішними та відомими. Здійснюючи самобрен!

динг, ми розуміємо, в якому бізнесі розкриваються

наші можливості. Що сильніший бренд особистості, то

краще для її бізнесу та підвищення професійного усп!

іху. Формування персонального бренду здійснюється

із урахуванням індивідуальних якостей і характерис!

тик, цінностей, переваг та інших атрибутів особистості.

Ребрендинг особистості може підвищити інтерес до

себе як компетентнісного працівника через яскраву

самопрезентацію. Під час працевлаштування чи кар'є!

рного зростання роботодавці оцінюють професійні

компетентності працівників, зокрема: функціональні

(професійні) — теоретичні знання та уміння їх реалі!

зовувати; інтелектуальні — здатність до аналітичного

мислення, комплексний підхід до виконання свої обо!

в'язків; ситуативні — уміння діяти відповідно до ситу!

ації; часові — уміння раціонально планувати і викори!

стовувати робочий час; соціальні — наявність комуні!

каційних і інтегральних здібностей, ефективна взаємо!

дія ділового конструктивного спілкування; особистісні

— реальна самооцінка, відповідальність, культура

праці, саморозвиток, самонавчання [18, с. 62].

Таким чином, самомаркетинг — це програма пев!

них дій особи, яка повинна створити максимально спри!

ятливі умови для реалізації головного товару — робо!

чої сили, тобто знання, вміння, талант, професіоналізм

[19]. Для того, щоб товар був максимально реалізова!

ний для досягнення успіху працівника, необхідні по!

слідовні дії, які відображають маркетингову програму

реалізації товарів: проведення маркетингового дослі!



Інвестиції: практика та досвід № 6/201630

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

дження ринку праці та самооцінка працівника; вивчен!

ня основних інструкцій і змісту основних видів діяльності

на підприємствах і в організаціях; чітке формулювання

мети пошуку; вивчення реального ринку робочих місць

і оцінка його можливостей; складання резюме; підго!

товка та проведення співбесіди з роботодавцем; аналіз

результатів співбесіди; вибір об'єкта працевлаштуван!

ня.

Для успішного регулювання кон'юнктури ринку

праці в Україні доцільно використовувати методоло!

гію маркетингу, концепцію та інструменти самомарке!

тингу. Маркетинг робочої сили передбачає функціону!

вання ефективної системи регулювання зайнятості на!

селення (маркетингові функції, стратегічне плануван!

ня, маркетингові дослідження попиту на робочу силу і

її пропозицію, просування, реклама і стимулювання

працевлаштування, визначення ціни робочої сили).

Маркетинг поступово завойовує прихильність людей,

які хочуть мати престижну роботу та можливість буду!

вати кар'єру відповідно до власних уподобань і висо!

кого професіоналізму. Стратегія побудови кар'єри ус!

пішного фахівця має містити основні складові (поста!

новка мети; вивчення середовища ринку праці; визна!

чення стану конкуренції, перешкоди, можливості; фор!

мування власної стратегії кар'єрного зростання; виз!

начення основних етапів і завдань; вибір інструментів

і обчислення витрат для реалізації розробленої стра!

тегії) та визначається напрямами його ділової актив!

ності.

Маркетинг допомагає працівнику підвищити свій

імідж і репутацію для просування своєї кар'єри. Для

створення позитивного образу співробітника або лю!

дини, яка шукає роботу, застосовують самомарке!

тинг, який дозволяє формувати й підтримувати влас!

ний бренд та надає претендентам більше можливос!

тей ефективно розкривати свої знання, уміння, на!

вички для потенційних роботодавців. Процес індив!

ідуального пропонування на ринку праці зводиться

до наступних елементів: оцінка індивідуальних

здібностей, можливостей і бажань при виборі про!

фесії; пошук вакансій на ринку праці; самомарке!

тинг; планування індивідуальної кар'єри та ін. Ефек!

тивність професійної діяльності працівника зумов!

люється рівнем сформованості фахових знань, адже

вони необхідні майбутньому фахівцю для успішного

виконання професійних завдань, формування осо!

бистісного іміджу.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Самомаркетинг — один із видів маркетингу, що є

програмою визначених дій особистості. Для реалізації

і репрезентації себе як на внутрішньому, так і на зовні!

шньому ринках праці необхідно перш за все засвоїти

основи самомаркетингу та самобрендингу. Самомарке!

тинг і цілеспрямована робота над особистим іміджем

безпосередньо впливають на кар'єру фахівця та підви!

щують конкурентоздатність на професійному ринку

праці. Подальші дослідження автора будуть спрямовані

на вивчення методів удосконалення процесу управлін!

ня кар'єрою особистості.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ
ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ
КОМПАНІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗАЛІЗНИЧНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

L. Martseniuk,
Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University
of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk

THE METHODOLOGY OF RESEARCH IN SOLVING PROBLEMS OF TRAVEL
COMPANIES THAT USE RAIL TRANSPORTATION

Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту — це одне із головних завдань, що
стоїть перед ПАТ "Українські залізниці". Підвищення обсягів пасажирських перевезень можливе за ра#
хунок надання нових видів послуг, наприклад, залізничних екскурсій. Але у головній залізничній кам#
панії України немає сучасного рухомого складу, який би можна було б надавати туристам, а також бра#
кує коштів на оновлення рухомого складу та об'єктів інфраструктури. Залучення інвестицій вітчизняних
та іноземних інвесторів — один із засобів подолання проблем. Для раціонального вирішення вказаних
проблем необхідно розробити комплексну науково#обгрунтовану методику, яка буде включати низку
наукових підходів, принципів та наукових розробок щодо визначення туристичного бізнесу в Україні з
використанням існуючих вузьких та широких залізничних колій. Метою статті є визначення послідов#
ності вирішення проблеми розвитку туристичних компаній, що використовують залізничні перевезен#
ня; розробка варіантів моделей організації туристичних компаній, що будуть використовувати заліз#
ничний транспорт; визначення головних економічних інтересів учасників туристичного бізнесу. В ре#
зультаті запропонованих автором заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підви#
щення іміджу українських залізниць всередині країни та за її межами, залучення додаткових коштів на
оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об'єктів культурно#історичного
значення, створення нових робочих місць, зниження міграційних процесів на західній Україні. У статті
запропоновано нову методику проведення досліджень при вирішенні проблем розвитку туристичних
компаній, що використовують залізничні перевезення. В результаті використання запропонованої ав#
тором методики очікується підвищення рентабельності діяльності приватних туристичних кампаній та
державних перевізників.

Improving the competitiveness of rail transport — one of the main challenges facing the JSC "Ukrainian
Railways". Increase in passenger traffic is possible through the provision of new services, such as railway
excursions. But the main railway campaign in Ukraine there is no modern rolling stock, which would could
provide tourists and not enough money to upgrade rolling stock and infrastructure. Attracting investment —
one of the means to overcome the problems. For rational solutions to these problems is necessary to develop
a comprehensive science#based methodology, which will include a number of scientific approaches, principles
and scientific research to determine the tourist business in Ukraine using the existing narrow and wide tracks.

The purpose of the article is a new method of research in solving the problems of development of tourism
companies that use rail transportation. Also determined the sequence of solving the problem of development
of tourism companies that use rail transportation. In addition, the author developed variants of models of
organization of tourist companies, which will use the rail and identified the main economic interests of
participants of the tourism business.

The use of this technique is expected to improve the profitability of private tourist campaigns and public
carriers.

Ключові слова: залізниця, туризм, залізничний туризм, оглядові екскурсії, туристичний потік, турис"

тичний маршрут, туристичний поїзд, залізничний тур.

Key words: railway, tourism, Railway tourism, sightseeing tours, the flow of tourists, a tourist route, tourist train,

train tour.

сажирських перевезень можливе за рахунок надання но!

вих видів послуг, наприклад, залізничних екскурсій. Але

у головній залізничній кампанії України немає сучасного

рухомого складу, який би можна було б надавати турис!
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там, а також бракує коштів на оновлення рухомого скла!

ду та об'єктів інфраструктури. Залучення інвестицій

вітчизняних та іноземних інвесторів — один із засобів

подолання проблем. Для раціонального вирішення вка!

заних проблем необхідно розробити комплексну науко!

во!обгрунтовану методику, яка буде включати низку на!

укових підходів, принципів та наукових розробок щодо

визначення туристичного бізнесу в Україні з викорис!

танням існуючих вузьких та широких залізничних колій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями реформування залізничного транспорту

та туристичної галузі займалися вітчизняні вчені: В.В. Аб!

рамов [1], Ю.С. Бараш [2], О.М. Гненний [3], В.Г. Гуляєв

[5], А.О. Дергоусова [6], І.М. Писаревський [12], П.О. Пшінь!

ко [7], В.I. Стрілець [13], Н.В. Чорненька [15] та іноземні

автори [16—19].

Так, Дергоусова А.О. у своїх наукових дослідженнях

визначила фактори конкурентоспроможності туристич!

них подорожей, які враховують особливості організації

залізничного туризму, що найбільше впливають на задо!

волення потреб потенційних споживачів за рахунок вид!

ілення найвагоміших факторів [6].

Автори В.Г. Кузнецов, П.О. Пшінько, І. В. Кліменко,

А.В. Гуменюк, С.М. Загорулько у своїй науковій роботі

визначили перспективи розвитку залізничного туризму

України з використанням існуючих вузькоколійних ліній

Закарпаття [7].

О.М. Гненний запропонував методичні підходи до оц!

інки економічної ефективності інвестицій у розвиток ту!

ристичних перевезень залізничним транспортом, зокре!

ма, автором доведено доцільність врахування ризику

шляхом коригування ставки дисконту. Під час прогнозу!

вання грошових потоків сценаріїв запропоновано врахо!

вувати балансування прогнозованих доходів від надан!

ня туристичних послуг у межах інвестиційного проекту з

прогнозними витратами споживачів відповідних послуг

[3].

Хаустова В.Є., Горбатова Є.Ф. відзначають, що ту!

ристичні об'єкти все ще залишаються незатребуваними

через відсутність залучення інвестицій на їх відновлен!

ня. Задля просунення проблеми з "мертвої крапки" ав!

тори пропонують втілювати в життя соціальні туристичні

програми, проводити грамотну інформаційну політику,

провести масштабну реконструкцію туристичних об'єк!

тів та інші заходи [14].

Новіцька І.В. наполягає перш за все, на підвищенні

рівня сервісу, доведенні рівня послуг до європейських

стандартів. Тільки в такому разі, вважає автор, вдасться

підвищити конкурентоспроможність залізничного транс!

порту та туристичної галузі і, як наслідок, привабити ве!

лику кількість туристів [11].

Безумовно, кожен із вищевказаних вчених вніс свій

істотний внесок у дослідження проблем розвитку зал!

ізничного транспорту та туристичної галузі, але в їх пра!

цях недостатня увага приділена методикам проведен!

ня досліджень при вирішенні проблем розвитку турис!

тичних компаній, що використовують залізничні пере!

везення, саме на яких акцентує свою увагу автор даної

статті.

МЕТА
Метою досліджень є визначення послідовності вирі!

шення проблеми розвитку туристичних компаній, що ви!

користовують залізничні перевезення; розробка варіантів

моделей організації туристичних компаній, що будуть ви!

користовувати залізничний транспорт; визначення голов!

них економічних інтересів учасників туристичного бізне!

су.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У попередніх роботах автора [8; 9] було розглянуто

багато досліджень, які стосуються організації туристич!

ної діяльності, частина з яких займаються залізничним

туризмом. Цей вид туризму майже зник на теренах Ук!

раїни і потребує нових принципових підходів до його роз!

витку.

За часи існування Радянського Союзу залізничний

транспорт приділяв значну увагу пасажирським туристич!

ним перевезенням. Але ці перевезення були організовані

тільки по широкій залізничній колії. Туристичні поїзди в

основному не мали спеціального рухомого складу, а фор!

мувалися із звичайних купейних вагонів з включенням до

туристичного поїзду кількох вагонів ресторанів. Крім

того, кожного літа організовувалися піонерські табори

на колесах, які мали зупинки на березі моря або в інших

містах відпочинку. Управління туристичними пасажирсь!

кими перевезеннями виконували пасажирські служби

окремої залізниці. Вони надавали для перевезення ру!

хомий склад, забезпечували заправку вагонів водою на

час подорожі, організовували технічних супровід та по!

точний ремонт рухомого складу, встановлювали необхі!

дне обладнання на місцях стоянки туристичних поїздів і

організовували харчування туристів у місцевих вокзаль!

них ресторанах.

У данні часи ПАТ "УЗ" майже не займається турис!

тичними перевезеннями пасажирів, оскільки в неї не ви!

стачає пасажирських вагонів необхідної якості. Крім

того, організація туристичних перевезень потребує за!

раз підвищеного комфорту, більшої швидкості, спе!

ціального рухомого складу, оснащеного вакуумними

або біотуалетами, кондиціюванням повітря, Інтернетом,

телебаченням, якісним харчуванням та ін. Починаючи з

2016 року, Укрзалізниця почала реформувати свою

організаційну структуру, за якою передбачалося утво!

рення двох секторів: монопольного та конкурентного.

До монопольного сектору була віднесена основна ді!

яльність українських залізниць — перевезення паса!

жирів у далекому, регіональному та приміському спо!

лученні, а також вантажні перевезення та організаційні

структури, що їх обслуговують. До конкурентного сек!

тору була віднесена інша діяльність, яка не пов'язана з

процесами перевезень.

З погляду на сказане вище надання туристичних по!

слуг може бути віднесено до монопольного сектору, якщо

Укрзалізниця буде займатися тільки перевезенням ту!

ристів (трансферні послуги), або до конкурентного сек!

тору, якщо на базі Укрзалізниці буде утворена туристич!

на компанія, яка буде займатися усім комплексом турис!

тичних послуг.

Можливий ще варіант організації туристичних ком!

паній, який передбачає утворення самостійних юридич!

них осіб, які будуть орендувати в ПАТ "УЗ" нитки гра!

фіку та у власному рухомому складі виконувати турис!

тичні залізничні перевезення.

Для раціонального вирішення вказаних проблем не!

обхідно розробити комплексну науково!обгрунтовану

методику, яка буде включати низку наукових підходів,

принципів та наукових розробок щодо визначення турис!

тичного бізнесу в Україні з використанням існуючих вузь!

ких та широких залізничних колій. Такої методики про!

ведення досліджень в Україні ще не було. Така організа!

ція туристичних перевезень передбачає більш доскона!
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ле знайомство з чарівною природою регіонів України,

місцевими озерами, заповідниками, замками, визначни!

ми історичними пам'ятками, проживання у готелях, дегу!

стацію вин, активний відпочинок, катання на лижах у го!

рах та рибалку. Комплекс послуг передбачає зупинку на

кілька днів у вказаних місцях на термін, який самостійно

обирають туристи, а залізниця за встановленим зазда!

легідь графіком буде перевозити їх з одного місця відпо!

чинку до іншого.

Нова організація туристичної діяльності передбачає

наступну послідовність вирішення проблеми розвитку ту!

ристичних компаній, що використовують для бізнесу за!

лізничні перевезення, як засіб відпочинку або трансфе!

ру (рис. 1). Майже усі туристичні компанії для перевезен!

ня туристів на відпочинок або проведення оглядових ек!

скурсій використовують різні види транспорту у якості

трансферу. Але морський, річковий, залізничний, а інко!

ли автомобільний транспорт компанії використовують та!

кож для надання туристичних послуг з одночасним відпо!

чинком у них. Для визначення можливих варіантів вико!

ристання транспорту в туристичній діяльності необхідно

розробити розширену класифікацію туристичних подо!

рожей. Це дозволить раціонально використовувати їх

потенціал.

Наступним кроком запропонованої послідовності

проведення досліджень є розробка варіантів організації

туристичних компаній, що використовують залізничні пе!

ревезення. Вище було сказано, що після реформування

залізничного транспорту України та утворення Публічно!

го акціонерного товариства "Українські залізниці" мож!

ливі кілька варіантів моделей організації туристичних

компаній, що будуть використовувати для відпочинку,

трансферу та проведення оглядових екскурсій залізнич!

ний транспорт (рис. 2).

У всіх власників туристичного бізнесу, що викорис!

товують залізничні перевезення, або їх контрагентів різні

головні економічні інтереси (рис. 3). ПАТ "УЗ" має на меті

залучення коштів від використання залізничної інфраст!

руктури туристичними компаніями, а також додаткових

надходжень від допоміжної туристичної діяльності. Ту!

ристичні компанії бажають отримати дохід від викорис!

тання нового виду відпочинку — залізничного туризму у

рухомому складі нового покоління, що дозволяє прово!

дити не тільки трансферні перевезення, оглядові екс!

курсії, а й організовувати ночівлю у комфортабельних па!

сажирських вагонах. Крім того, розвиток туристичної

діяльності дозволяє отримати додаткові надходження у

державний, місцеві бюджети та інші фіскальні органи

України у вигляді різних видів податків, обов'язкових

платежів та соціальних внесків.

Подальші наукові дослідження потребують розроб!

ку теоретико!методичного підходу щодо визначення

кількості туристів, які можуть користуватися послугами

туристичних транспортних компаній, оскільки їх чи!

сельність суттєво впливає на доходи туристичних опера!

торів. Це питання, в свою чергу, залежить від привабли!

вості туристичного маршруту, наявності на ньому певної

кількості історичних пам'яток, чарівної природи, озер,

заповідників, місць активного відпочинку, готелів тощо.

Попит на туристичні залізничні подорожі залежить та!

кож від політичного клімату в країні, військових подій,

рівня життя та інших факторів, які потребують додатко!

вих досліджень.

Але жодна туристична компанія не буде розпочина!

ти свій бізнес без детального розрахунку свого бюджету

(доходів, витрат та прибутку). Для цього слід визначити

усіх учасників туристичної діяльності та витрати на їх по!

слуги:

Витрати туристичної компанії складаються з таких ос!

новних складових:

— власні витрати компанії (матеріали, заробітна пла!

та нарахування на заробітну плату, амортизаційні відра!

хування, інші витрати);

— оплата послуг залізничного транспорту;

— оплата трансферних послуг автомобільних фірм;

— оплата екскурсійних послуг;

— оплата послуг туристичних операторів;

— оплата послуг ресторанів;

— оплата послуг готелів;

— платежі страховій компанії;

— платежі до державного та місцевих бюджетів;

— обов'язкові платежі.

Останнім етапом методики проведення дослідження

передбачено розробка методичного підходу до оцінки

економічної ефективності інвестицій у розвиток турис!

тичних транспортних компаній. Для оцінки економічної

ефективності інвестиційного проекту в цілому формуєть!

ся базовий сценарій, грошові потоки якого визначають!

ся як математичні сподівання грошових потоків за сце!

наріями. Якщо сценарій з математичних сподівань гро!

шових потоків не забезпечує відображення взаємозв'язку

Розробка класифікації  
туристичних подорожей з  
використанням різних  
видів транспорту 

Розробка варіантів організації  
туристичних компаній,  
що використовують  

залізничні перевезення 

Методичні підходи до оцінки  
економічної ефективності  

інвестицій у розвиток туристичних 
транспортних компаній 

Теоретико-методичний підхід  
до визначення економічної  
ефективності туристичних  
транспортних компаній 

Теоретико-методичний підхід  
до визначення кількості туристів,  

які можуть користуватися послугами 
туристичних транспортних компаній 

Головні економічні інтереси  
туристичних компаній,  
що використовують  

залізничні перевезення 

Рис. 1. Послідовність вирішення
проблеми розвитку туристичних компаній,

що використовують залізничні перевезення

Джерело: розробка автора.
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показників, що впливають на грошові потоки, за базовий

доцільно обирати сценарій, грошові потоки якого найб!

лижчі до математичних сподівань за методикою профе!

сора Гненного О. М. [3].

Територія України межує з країнами Росії, Білорусі,

Молдови, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії,

що дозволяє їх мешканцям безпосередньо користувати!

ся її туристичними послугами. Можна сподіватися на

приїзд туристів з колишніх країн СРСР, інших держав

Європи, Азії та Америки, але зараз туристичний потен!

ціал України мало розвинутий, що утруднює розвиток ту!

ристичного бізнесу. Оскільки залізничний туризм у країні

майже відсутній, цю нішу міцно захопив автомобільний

туризм.

ВИСНОВКИ
З огляду на сказане проблему розвитку залізнично!

го туризму в Україні слід вирішувати за допомогою сис!

темного діагностичного та оптимізаційних підходів, що

дозволить закласти основи комплексного дослідження

умов забезпечення ефективної діяльності туристичних

транспортних підприємств.

Управління економічною ефективністю залізничних

туристичних перевезень передбачає використання двох

основних функцій менеджменту — планування та орга!

нізації, для чого слід використовувати економічні та уп!

равлінські методи дослідження.

Раціональну діяльність туристичних компаній слід

будувати на принципах економічної рівноваги, що оз!

 

Організація в структурі ПАТ «УЗ» 
структурного відокремленого 
підрозділу для виконання 
туристичних перевезень 

Організація в структурі ПАТ «УЗ» 
дочірнього підприємства – 

юридичної особи для виконання 
туристичної діяльності  

Організація незалежних самостійних 
підприємств – юридичних осіб за 

участю ПАТ «УЗ» та інших 
власників   

Організація самостійних підприємств 
– юридичних осіб, які орендують для 
організації залізничних перевезень 

нитку графіку  

Варіанти побудови моделей  
управління туристичним бізнесом 

Рис. 2. Варіанти моделей організації туристичних компаній, що будуть використовувати
залізничний транспорт

Джерело: Розробка автора

Рис. 3. Головні економічні інтереси учасників туристичного бізнесу

Джерело: розробка автора.

 

Інтереси ПАТ «УЗ»: 
1. Отримання додаткових коштів від 
використання залізничної 
інфраструктури туристичними 
операторами. 

2. Часткова ліквідація збитковості 
пасажирських перевезень. 

3. Залучення додаткових 
надходжень від допоміжної 
туристичної діяльності 

Інтереси туристичних компаній: 
1.  Захоплення нового сектору 
туристичної діяльності. 

2.  Отримання додаткових доходів 
від організації туристичної 
діяльності з використанням 
залізничного транспорту 
(трансферні перевезення, оглядові 
екскурсії, відпочинок у 
пасажирських вагонах   

Головні економічні інтереси власників 
та контрагентів туристичного бізнесу, 

що використовують залізничні 
перевезення 

Бюджети та інші фіскальні органи: 
1. Отримання різних видів податків з 
учасників туристичної діяльності. 

2. Обов’язкові платежі та єдиний 
соціальний внесок 
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начає такий "…стан економічної системи, за якого про!

порції в народному господарстві забезпечують опти!

мальну узгодженість мети економічного розвитку і на!

явних ресурсів, попиту і пропозиції, товарних і грошо!

вих потоків, нагромадження і споживання, заощаджен!

ня і нагромадження та інших елементів і показників си!

стеми, а в кінцевому підсумку — відсутність економіч!

них криз…" [10].

За Л. І. Лопатніковим економічна рівновага визна!

чається як "ситуація, що характеризується взаємодією

різноспрямованих сил, вплив яких взаємно погашається

таким чином, що спостережувані властивості системи за!

лишаються незмінними: 1) виходячи з властивостей сис!

теми — стан, що характеризується рівністю попиту і про!

позиції усіх ресурсів. В цьому сенсі є синонімом збалан!

сованості (балансова модель, балансовий метод, систе!

ма рівнянь Вальраса, міжгалузевий баланс); 2) виходячи

з розгляду факторів впливу — стан, коли жоден з бага!

тьох взаємопов'язаних учасників системи не зацікавле!

ний у зміні цього стану, оскільки при цьому він не може

нічого виграти, але може програти (оптимальність за Па!

рето, теорія ігор)" [4].

Доктор економічних наук Гудкова В. П. у роботі [4]

пропонує таку схему визначення зв'язків головних еко!

номічних процесів і явищ (рис. 4).

Для пізнання реального співвідношення між попитом

на туристичні залізничні перевезення та потенціалом на!

дання необхідного обсягу послуг у роботі запропонова!

но балансовий метод, що дозволяє визначити пропорції

між доходами та витратами, ресурсами та їх використан!

ням [10].

Оскільки будь!яка туристична компанія є відкритою

системою і повністю залежить від факторів зовнішнього

середовища, що в свою чергу суттєво впливають на саму

організацію, в роботі для "…з'ясування впливу руйнівних

сил внутрішнього та зовнішнього середовища на резуль!

тати виробничо!господарської діяльності компанії..." [10]

запропоновано використання методу оцінки факторів

внутрішнього та зовнішнього середовища.

Для визначення "…сукупності специфічних взаємо!

пов'язаних прийомів і способів визначення кількісних

закономірностей..." [10], а саме потоків туристів з

різних країн, що зможуть користуватися залізничними

перевезеннями в дисертаційній роботі запропоновано

метод статистики та соціально!економічного прогно!

зування.

Оскільки на теренах України разом з залізничними

транспортними туристичними компаніями працюють кон!

куренти — автомобільний, річковий та морський туризм,

в роботі застосовані методи конкуренції для визначення

конкурентних переваг кожного з них [10].

Для визначення обсягів інвестицій у розвиток турис!

тичної діяльності та їх ефективного використання було

використано метод оцінки ефективності реальних інвес!

тицій [10] у редакції доктора економічних наук, профе!

сора О. М. Гненного [3].

Для прийняття науково обгрунтованого складного

рішення при побудові організаційної структури управл!

іння туристичною компанією, визначення оптимально!

го способу організації туристичних маршрутів автором

запропоновано метод прийняття управлінських рішень

[10].

Побудова будь!якої оптимальної моделі управління

туристичної організації потребує використання організа!

ційно!розпорядчого методу.

Для розробки удосконаленої класифікації тури!

стичних подорожей в подальших дослідженнях ав!

тора буде застосовано метод класифікації та групу!

вань.

У результаті проведених наукових досліджень на!

були подальшого розвитку питання щодо розробки

теоретико!методичного підходу для визначення

кількості туристів, які можуть користуватися послуга!

ми туристичних транспортних компаній, оскільки їх

чисельність суттєво впливає на доходи туристичних

операторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світові та зокрема європейські тенденції до транс!

формацій соціально!економічного та політичного

розвитку країн на основі нових більш ефективних век!

торів економічного зростання супроводжуються гли!

бокими змінами національних систем державного уп!

равління регіональним економічним розвитком.

Трансформації продуктивних сил та виробничого по!

тенціалі регоінів, зумовлені неефективною реаліза!

цією структурно!інноваційної моделі економічного

розвитку України та її регіонів, а також наслідками

світової фінансової кризи, вимагають системного і
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У статті пояснюється взаємозв'язок між регіональним управлінням та реалізацією стратегіч#
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ним розвитком регіонів у контексті державного управління сталим регіональним розвитком
визначають. Виявляються стратегічні пріоритети економічних реформ регіонів України.

Автором запропоновано стратегічну програму державного регулювання соціально#економі#
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окремлено та пояснено пріоритетні напрями програми державного регулювання розвитку ре#
гіонів у рамках досягнення всеосяжного, інтелектуального та сталого зростання.

У статті пропонується комплексний підхід реалізації цілей державної стратегії регіонально#
го розвитку у рамках програми державного регулювання.

The article deals the regional administration and implementation of the strategic plan for regional
economic development. The state management of regional economic development in the context of
sustainable development is confirmed. The strategic priorities of economic reforms Ukraine's regions
are identified.

The author proposes a strategic program of social and economic regional development within the
framework of state policy. The priority of the regional economic development within a comprehensive,
intelligent and sustainable growth is determined.

The article deals with an integrated approach of strategy of the regional economic development
within the framework of state regulation.
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стратегічного підходу до державного регулювання

соціально!економічного розвитку регіонів. Реформу!

вання системи державного регулювання соціально!

економічного розвитку регіонів у рамках реалізації

державної економічної регіональної політики має

враховувати вплив нестабільності економічної систе!

ми регіону, країни та національних економік світу,

примітивність інституціонального розвитку на всіх

рівнях управління, стратегічний план розвитку регі!

онів, необхідність досягнення європейського рівня

сталого розвитку національної економіки, щоб підви!

щити рівень конкурентоспроможності економіки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему соціально!економічного розвитку регі!

онів, зокрема реалізації принципів державного управл!

іння і державного регулювання розвитку регіонів в умо!

вах стратегії сталого розвитку та впровадження струк!

турно!інноваційної моделі економічного розвитку регі!

онів вивчають: С. Біла, Л. Браун, З. Варналій, А. Гна!

тенко, Данілов!Данільян, О. Жихор, В. Жук, М. Куш!

нір, К. Лосев, О. Шевченко та інші.

Автором виявляється потреба у формуванні програ!

ми державного регулювання соціально!економічного

розвитку регіонів у контексті впровадження стратегіч!

ного плану реалізації цілей та інструментів державної

економічної політики регіонів узгодженої з цілями еко!

номічного зростання національних економік й регіонів

ЄС.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є:

— пояснити взаємозв'язок між регіональним

управлінням та реалізацією стратегічного плану роз!

витку регіонів;

— визначити зміст державного регулювання соці!

ально!економічним розвитком регіонів у контексті дер!

жавного управління сталим регіональним розвитком

визначають;

— виявити стратегічні пріоритети економічних ре!

форм регіонів України;

— запропонувати стратегічну програму державно!

го регулювання соціально!економічного розвитку ре!

гіонів у рамках виконання державної регіональної

економічної політики;

— виокремити та пояснити пріоритетні напрями про!

грами державного регулювання розвитку регіонів у рам!

ках досягнення всеосяжного, інтелектуального та ста!

лого зростання;

— запропонувати комплексний підхід реалізації

цілей державної стратегії регіонального розвитку у рам!

ках програми державного регулювання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державна економічна політика соціально!еконо!

мічного розвитку регіонів України сьогодні має відпо!

відати сучасним трансформаціям внутрішнього та зов!

нішнього середовища регіонів. Взаємозв'язок реалі!

зації державного управління на регіональному рівні

та об'єктів / суб'єктів управління (регіонів) виявляєть!

ся через призму реалізації стратегічного плану роз!

витку регіонів шляхом застосування синергетичного

підходу для реалізації та удосконалення цього пла!

ну.

Державна політика регіонального розвитку реалі!

зується у спосіб розроблення, ухвалення та практично!

го втілення Державної стратегії регіонального розвит!

ку, що визначає основні принципи та напрями регіональ!

ного розвитку; стратегічні завдання й національні пріо!

ритети регіонального розвитку; враховує особливості

розвитку відповідних макрорегіонів (регіонів); визначає

механізми та інструменти реалізації Стратегії, заходи

стосовно підвищення конкурентоспроможності регіонів

тощо.

Для виконання цих завдань необхідна політична

воля органів влади всіх рівнів, ефективне публічне вря!

дування для активізації місцевої ініціативи й виконан!

ня функцій комплексного розвитку регіонів країни. Це

викликає об'єктивну потребу в регіональному уп!

равлінні, що представляє собою систему цілеспрямо!

ваного соціально!політичного впливу і ззовні, і в ме!

жах регіону задля отримання очікуваного позитивно!

го політичного й соціально!економічного результату

(ефекту), узгодженого із цільовими завданнями, виз!

наченими національною державною регіональною пол!

ітикою [11, с. 6].

Визначення пріоритетів і перспектив, адекватне

формування цілей розвитку кожного конкретного регі!

ону з урахуванням наявного ресурсного забезпечення

потребує запровадження стратегічного підходу до дер!

жавного регулювання регіонального розвитку [7, с. 21].

Актуальність використання стратегічного підходу ви!

значається також активізацією європейської інтеграції

та міжрегіональним співробітництвом на рівні регіонів

України та регіонів ЄС як спосіб виявлення конкурент!

них переваг економічних агентів і національної еконо!

міки у цілому.

Цe cтавить пeрeд нашoю дeржавoю низку актуаль!

них завдань, прioритeтнoгo значення, ceрeд яких на!

бувають: рeфoрмування владних вiднocин, виз!

начeння cтратeгiї рeалiзацiї принципiв сталого рoз!

витку на нацioнальнoму, рeгioнальнoму та мicцeвoму

рiвнях; дoтримання збаланcoванoгo соціально!

eкoнoмiчнoгo рoзвитку рeгioнiв та пiдвищeння їх

кoнкурeнтocпрoмoжнocтi [8, с. 151]. Пріоритетні зав!

дання державного управління сталим регіональним

розвитком визначають зміст державного регулюван!

ня соціально!економічним розвитком регіонів як си!

стему, яка:

1) грунтуєтьcя нa здaтнocтi дo caмoрoзвитку тa вiд!

твoрeння;

2) забезпечується децентралізацією та синергією;

3) визнaчaєтьcя функцioнaльним тa iнcтитуцio!

нaльним cпocoбoм oргaнiзaцiї взaємoдiї eлeмeнтiв;

4) забезпечується cукупнicтю здiйcнювaних органа!

ми місцевого управління, громадою та державою стра!

тегічних зaхoдiв.

Розробка власної стратегії державного регу!

лювання сучасних регіонів України в умовах реа!

лізації її структурно!інноваційної моделі економі!

чного розвитку та досягнення рівня сталого еко!

номічного зростання на рівні всіх регіонів може ба!

зуватися на засадах закордонного досвіду стра!

тегічного бачення економічного зростання. Зокре!

ма, у "Стратегії для Польщі" розробленої міністром

фінансів Польщі Ґ. Колодко економіка має розгля!

датися як суспільна, соціальна і ринкова [9]. Для

реалізації стратегії розроблено економічну про!

граму реформ ринкового будівництва ринкових

інститутів. Авторами реформ пропонувалося на ре!

алізацію програми через призму специфічного три!

кутника (рис. 1).

Першою стратегічною "вершиною" програми еко!

номічних реформ визначались "цінності", які є осно!

вою, фундаментом суспільства й економічної актив!

ності.
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Другою стратегічною "вершиною" програми еконо!

мічних реформ визначались "інститути", які реалізову!

ють європейський вектор та забезпечують збереження

цінностей.

Третьою стратегічною "вершиною" програми еко!

номічних реформ визначалась "політика", яка передба!

чає силу владної волі при реалізації внутрішньої та зов!

нішньої політики держави, а також прийняття геополі!

тичних рішень.

Програми економічного розвитку, у рамках

стратегічного управління економічним розвитком,

на національному та регіональному рівнях України

вимагають зваженого, відповідно до стану внутрі!

шнього середовища економічного зростання, підхо!

ду. Однак використання закордонного досвіду ре!

формування економіки та наближення, внаслідок,

до європейського рівня економічного розвитку має

місце.

Програма стратегічного економічного розвитку

сьогодні модифікується відповідно стратегічного

плану економічного зростання країн ЄС. Відповід!

но, розвиток національної та регіональної економі!

ки залежить від успішної стратегічної програми дер!

жавної економічної політики на рівні регіонів як ос!

новних носіїв соціально!економічного потенціалу

країни.

Стратегія визначає напрям, що приводить до

кінцевого результату, залишаючи свободу вибору,

враховуючи зміни в навколишньому середовищі [7,

с. 23]. Зміни у зовнішньому середовищі регіонів зу!

мовлені силовою дією імперативів економічного зро!

стання, що тяжіє до сталого. Тому у рамках досяг!

нення стратегічних цілей державної регіональної

політики України визначених Державною стратегією

регіонального розвитку на період до 2020 року [1]

державне регулювання соціально!економічного роз!

витку регіонів слід розглядати як програму стратег!

ічних пріоритетів, яка включає в себе реалізацію

основних імперативів регіонального розвитку, узгод!

женість соціально!економічних програм регіонів та

цілей економічного зростання національних і регіо!

нальних економік ЄС, узгодженість інтересів дер!
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1. Сталий довгостроковий соціальний розвиток

2. Сталий довгостроковий економічний розвиток
3. Сталий довгостроковий екологічний розвиток

Рис. 1. Трикутник стратегічних пріоритетів економічних реформ Польщі
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1. Сталий довгостроковий соціальний розвиток
2. Сталий довгостроковий економічний розвиток

3. Сталий довгостроковий екологічний розвиток
4. Всеосяжне зростання

5. Інноваційне зростання
6. Інституціональне зростання

Рис. 2. Трикутник стратегічних пріоритетів економічних реформ регіонів України
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Таблиця 1. Цілі, стратегічні напрями та інструменти державного регулювання розвитку регіонів
у рамках виконання державної регіональної політики

* На основі матеріалів "Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth" [13].

Цілі державної регіональної політики Стратегічні напрями європейської* та державної 
регіональних політик Інструменти державного регулювання 

І. Всеосяжне зростання
Реалізація пріоритетного напряму (1,4) стратегічної програми державного регулювання 

1. Розвиток інфраструктури міст. 
2. Підтримка інтегруючої ролі міст як 
центрів економічного та соціального 
розвитку. 
3. Розвиток сільської місцевості.  
4. Раціональне використання природно-
ресурсного потенціалу та збереження 
культурної та природної спадщини 
регіонів.  
5. Розвиток транскордонного 
співробітництва. 
6. Створення умов для продуктивної 
праці населення. 
7. Підвищення стандартів життя в 
сільській місцевості. 
8. Створення умов для формування 
здорового населення. 
9. Соціокультурний розвиток. 
10. Створення умов для посилення 
зв’язків між регіонами та громадами. 
11. Розвиток прикордонних територій 

1. Створення умов для модернізації ринків праці з 
метою підвищення рівня зайнятості і 
забезпечення стійкості соціальних моделей.  
2. Розширення прав і можливостей людей через 
придбання нових навичок для адаптації нинішньої 
і майбутньої робочої сили до нових умов і 
потенційних кар’єрних зрушень; скорочення 
безробіття і підвищення продуктивності праці. 
3. Забезпечення економічної, соціальної та 
територіальної згуртованості у рамках 
боротьби із бідністю та соціальною ізоляцією. 
4. Підтримка переходу до ресурсоефективної та 
низько вуглецевої економіки тощо. 
1. Формування механізму запобігання 
диспропорцій безробіття, запровадження 
механізму легалізації зайнятості. 
2. Розвиток туризму та рекреації. 
3. Розвиток соціальної інфраструктури 

1. Реалізація міжнародних стандартів якості 
життя. 
2. Виняткове використання світових стандартів 
медицини у комплексі охорони здоров’я. 
3. Соціально-культурна та економічна програми 
поліпшення демографічної ситуації. 
4. Скорочення диференціації доходів населення. 
5. Розвиток трудового потенціалу. 
6. Розвиток інфраструктури науки, освіти, 
охорони довкілля. 
7. Розширення номенклатури курортно-
рекреаційних послуг. 
8. Запровадження стандартів якості надання 
рекреаційних послуг 

ІІ. Інноваційне зростання
Реалізація пріоритетного напряму (2,3) стратегічної програми державного регулювання 

1. Розвиток інтелектуального капіталу.
2. Підвищення інноваційної та 
інвестиційної спроможності регіонів. 
3. Модернізація системи освіти та 
навчання. 
4. Розвиток підприємницького 
середовища. 
5. Диверсифікація джерел 
енергопостачання та підвищення рівня 
енергоефективності у регіонах. 
6. Підвищення узгодженості політики 
стимулювання розвитку «точок 
зростання» та підтримки економічно 
менш розвинутих та депресивних 
територій регіонів. 
7. Посилення міжгалузевої координації 
в процесі формування та реалізації 
регіональної політики 

1. Переорієнтація науково-дослідної та 
інноваційної політик на такі проблеми 
європейського суспільства, як зміна клімату, 
енерго- та ресурсозбереження, охорона здоров’я і 
демографічні зміни. 
2. Підвищення ефективності та міжнародної 
привабливості вищої освіти в Європейських 
вищих навчальних закладів і загальної якості всіх 
рівнів освіти та професійної підготовки в ЄС 
шляхом сприяння мобільності студентів і 
викладачів, а також підвищення зайнятості 
молоді. 
3. Створення стійких економічних і соціальних 
переваг від Єдиного цифрового європейського 
ринку на основі швидкого і надшвидкого 
Інтернету і сумісних додатків тощо.  
1. Поліпшення якості освіти всіх рівнів. 
2. Підтримка малого та середнього 
підприємництва. 
3. Сприяння генеруванню ідей та впровадження 
інновацій. 
4. Збільшення наукового потенціалу, активізація 
міжнародного науково-дослідного 
співробітництва 

1. Спрощення процедури створення та ведення 
суб’єктів підприємництва. 
2. Посилення конкуренції на ринку фінансових послуг. 
3. Формування мережі регіональних фондів 
підтримки підприємництва. 
4. Стимулювання інноваційної спрямованості 
розвитку малого та середнього підприємництва. 
5. Створення інвестиційно-інноваційних фондів на 
рівні підприємництва та науково-дослідних установ. 
6. Розвиток інтелектуального потенціалу. 
7. Міжбюджетне фінансування інноваційної 
діяльності.  
8. Створення у навчальних закладах систем 
управління і контролю якістю освітніх послуг. 
9. Створення системи узгодженості та інтеграції 
регіональних систем освіти з міжнародними 
системами.  
10. Створення автономних міжрегіональних 
наукових центрів у рамках міжнародної наукової 
спільноти. 
11. Реалізація інвестиційних проектів у 
пріоритетних сферах економіки регіону. 
12. Розвиток агропромислового комплексу на 
основі інноваційних процесів. 
13. Розвиток інвестиційно-інноваційної 
інфраструктури. 
14. Створення регіонального ринку цифрових 
технологій  

ІІІ. Інституціональне зростання 
Реалізація пріоритетного напряму (1,5) стратегічної програми державного регулювання 

1. Покращення транспортної 
доступності в межах регіону. 
2. Послуги транспорту та зв’язку. 
3. Житлово-комунальні послуги, 
забезпечення житлом. 
4. Удосконалення системи 
стратегічного планування 
регіонального розвитку на 
загальнодержавному та регіональному 
рівні. 
5. Підвищення якості державного 
управління регіональним розвитком. 
6. Інституційне забезпечення 
регіонального розвитку. 
7. Реформування територіальної 
організації влади та місцевого 
самоврядування 

1. Адаптація законодавчої бази відповідно до 
принципів «розумного» регулювання, які 
передбачають зміни у робочих нормативах 
роботи (наприклад, робочий час) і нові ризики для 
здоров’я та безпеки на роботі. 
2. Надання сильного імпульсу у рамках інституту 
стратегічного співробітництва у галузі освіти 
та професійної підготовки за участю всіх 
зацікавлених сторін на ринку праці. 
3. Розробка інтелектуальних, оновлених і 
повністю взаємопов'язаних транспортних і 
енергетичних інфраструктур на основі ІКТ. 
4. Забезпечення скоординованого здійснення 
інфраструктурних проектів, у рамках 
транспортної системи ЄС тощо. 
1. Інвестування у стратегічні пріоритетні сфери 
економіки регіонів. 
2. Розвиток виробничої інфраструктури. 
3. Реформування системи місцевого самоврядування. 
4. Збільшення економічного потенціалу місцевого 
управління регіональним розвитком. 
5. Програмно-цільове фінансування місцевих 
бюджетів  

1. Стандарти якості житлово-комунальних послуг 
і демонополізація їх надання. 
2. Розробка організаційно-правового механізму 
економіко-екологічної безпеки регіону. 
3. Надання самостійності для створення інститутів 
забезпечення та підсилення ефективності сталого 
розвитку економіки регіону. 
4. Створення інститутів відповідальності за 
підтримку екологічної безпеки регіону. 
5. Надання субвенцій для забезпечення розвитку 
інфраструктури. 
6. Забезпечення умов для створення нових 
підприємств. 
7. Підтримка інвестиційних проектів. 
8. Будівництво магістральних цифрових 
радіорелейних ліній зв’язку. 
9. Підвищення рівня економічної самостійності 
місцевих громад. 
10. Удосконалення законодавства щодо статусу 
суб’єктів власності. 
11. Удосконалення механізму оподаткування 
регіонів шляхом податкового реформування 
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жавного управління на рівні держави, місцевого са!

моуправління та громади.

Головною метою стратегічної програми державно!

го регулювання соціально!економічного розвитку ре!

гіонів має стати забезпечення високого рівня добро!

буту і якості життя населення (людини, особистості і

громади) для побудови соціально!орієнтованої еколо!

гозахисної структурно!інноваційної економіки регіо!

ну. Реалізація програми державного регулювання на

основах сталого економічного зростання за рахунок

децентралізованого та диверсифікованого фінансу!

вання дозволить досягти тривалого економічного ре!

зультату — конкурентоспроможного самовідтворюва!

ного регіону.

Державне регулювання має базуватися на основних

принципах сталого розвитку у контексті формулюван!

ня стратегії сталого розвитку, а також принципах регіо!

нальної політики закладених у Державній стратегії ре!

гіонального розвитку на період до 2020 року з ураху!

ванням специфіки окремого регіону або кластеру, зок!

рема:

— конституційність та законність;

— співробітництво;

— паритетність;

— відкритість;

— субсидіарність;

— координація;

— єдність;

— історична спадкоємність;

специфічні регіональні принципи:

— територіально!просторова цілісність;

— диференціація;

— конвергенція;

— інтерналізація;

— відповідальність.

Пріоритетними напрямами стратегічної програми

державного регулювання соціально!економічного роз!

витку регіонів можна визначити такі:

1. Формування регіону сталого соціально!культур!

ного розвитку (відновлення та підтримка високої якості

життя населення).

2. Трансформація регіону у регіон сталого еконо!

мічного розвитку (реалізація структурних перетво!

рень).

3. Розвиток регіону сталого інноваційного та інте!

лектуалізованого розвитку (реалізація інноваційного

та інтелектуального потенціалу для забезпечення кон!

вергенції та інтеграції регіональних економічних сис!

тем).

4. Формування регіону сталого екологічного роз!

витку (забезпечення рівня екологічно безпечного і

прогресивного регіону з відповідною інфраструкту!

рою).

5. Створення регіону сталого інституціонального

розвитку (забезпечення інституалізації соціально!еко!

номічного та екологічного розвитку регіону).

Автором пропонується розглядати стратегічну про!

граму державного регулювання через призму досяг!

нення синергетичного ефекту шляхом використання

кластерного підходу як спосіб реалізації цілей держав!

ної регіональної політики. Програма включає комплек!

сний підхід формулювання цілей державної стратегії

регіонального розвитку відповідно до імперативів ре!

гіонального розвитку в умовах змінного зовнішнього

середовища. Цілі державної стратегії регіонального

розвитку корелюються із стратегічними пріоритетни!

ми напрямами політики ЄС на національному та регіо!

нальному рівнях. Пропонується розглядати цілі, напря!

ми та інструменти державного регулювання у системі

пріоритетних напрямів програми державного регулю!

вання. Розробник пропонує розглядати імпульси імпе!

ративів моделі як інструмент реалізації кожної із цілей

(табл. 1).

Запропонована автором програма державного

регулювання у рамках реалізації стратегії сталого

розвитку економіки регіону є проектом для розроб!

ки обласних стратегій сталого розвитку або може

стати базою для розробки регіональних/міжрегіо!

нальних стратегій економічного розвитку на серед!

ньострокові періоди. Успішність реалізації даної

схеми стратегії сталого розвитку забезпечується уз!

годженістю між державною і регіональною політи!

ками стратегічного управління економічного розвит!

ку областей.

Успішність реалізації програми державного регулю!

вання соціально!економічного розвитку залежить від уз!

годженості владних відносин та інтересів держави та

громади.

Роль держави полягає у формуванні інституційного

та макроекономічного середовища збалансованого

розвитку регіонів. Відносини держави та регіонів мають

будуватимуться на таких принципах:

— децентралізації — центри прийняття рішень щодо

поточного розвитку територій буде зміщено на регіо!

нальний рівень;

— мотивації — держава створить умови для заці!

кавленості регіонів у власному розвитку, зокрема шля!

хом оптимізації схем розподілу національного дохо!

ду;

— партнерства — держава є повноправним партне!

ром місцевих органів влади та приватних кіл у розробці,

фінансуванні й реалізації локальних економічних і со!

ціальних проектів;

— відповідальності — держава нестиме відпові!

дальність нарівні з регіональними та місцевими управ!

лінськими колами за невиконання адміністративних,

фінансових та соціальних зобов'язань [3, с. 17].

Запропонований підхід державного регулювання

соціально!економічного розвитку регіонів передбачає

координацію реалізацію цілей та інструментів держав!

ної регіональної політики всередині дії імперативів ре!

гіонального розвитку.

ВИСНОВКИ
Автором встановлено, що трансформації економі!

чного розвитку та розробка нових підходів регіональ!

ного розвитку в умовах реалізації державної стратегії

економічного розвитку національної економіки та еко!

номіки регіонів вимагають комплексних підходів до дер!

жавного регулювання соціально!економічного розвит!

ку регіонів.

Виклики нестабільного внутрішнього та зовніш!

нього середовища розвитку регіонів мають не стри!

мувати, а стимулювати впровадження стратегічних
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планів та програм у рамках державного управління

та державної політики економічного розвитку регі!

онів. При цьому арсенал методів та інструментів має

застосовуватися з метою досягнення синергетично!

го ефекту та процесів самовідтворення регіональних

економічних систем. Узгодженість методів та інстру!

ментів має відбуватися на рівні методів та інстру!

ментів європейської практики регіональної політи!

ки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічний стан гірничорудних підприємств потре!

бує постійний моніторинг з метою здійснення ефектив!

ного управління. Всебічний моніторинг економічного

стану підприємства дозволяє провести типологію для

виявлення слабких місць виробництва та своєчасного

реагування на зовнішні та внутрішні виклики.

В умовах ринкової економіки до рівня ефективності

господарської діяльності гірничорудних підприємств

висуваються підвищені вимоги. Під час проведення рин!

кових реформ більшість промислових підприємств опи!

нилися в кризовій ситуації. За останні три роки всі на!

явні раніше переваги повністю вичерпані і не знайдено

конкретних шляхів подальшого зростання промислово!

го виробництва.
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ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОГО КОМПЛЕКСУ

T. Beridze,
Ph.D., assistant professor of economic Cybernetics Krivorizkyi Faculty of Zaporizkyi National University, Krivoj Rog

PARTICULARLY MONITORING THE ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISES
OF THE MINING COMPLEX

У статті наведено теоретичні узагальнення і обгрунтування методологічних та методичних засад
практичного використання системи статистичних показників для моніторингу економічного стану
підприємств гірничорудного комплексу. Доступність об'єктивної та актуальної інформації щодо ста#
ну підприємства для потреб управління чи зовнішніх користувачів ставить у практичну площину зав#
дання статистичного моніторингу багатьох економічних процесів та явищ. Ефективна діагностика
підприємства дозволяє формувати високі темпи виробничого розвитку, забезпечувати постійний
зріст власного капіталу, істотно підвищувати конкурентну позицію на ринку, забезпечувати стаб#
ільний економічний розвиток на стратегічну перспективу. Основний акцент повинен бути поставле#
ний на використанні сучасних аналітичних методів, що дозволяють аналізувати тенденції, струк#
турні та якісні зрушення і проводити порівняльні зіставлення по динаміці найважливіших показників
діяльності гірничорудних підприємств, а також на відносних коефіцієнтах, системно впорядкова#
них і взаємопов'язаних у відповідності з основними напрямами аналізу. Лише системний підхід з
використанням всіх можливих прийомів фінансового аналізу, наявних фактичних, нормативних і
прогнозних показників у динаміці дає можливість реально оцінювати ефективність господарської
діяльності підприємств гірничорудного комплексу.

In this article theoretical generalization and justification of methodological and methodical bases of
practical use of statistical indicators to monitor the economic situation of the enterprises of mining
complex. The availability of objective and timely information on the status of the company for management
and external users of putting into practice the task of statistical monitoring of many economic processes
and phenomena. Effective diagnostics company allows you to create high rates of production, ensure
constant growth equity significantly improve the competitive position in the market, ensure stable
economic development strategic perspective. The emphasis must be placed on the use of modern
analytical techniques to analyze trends, structural and qualitative changes and conduct comparative
comparison of the dynamics of the major indicators of the mining companies, as well as the relative ratios,
systematically arranged and interconnected in accordance with the main areas of analysis . Only a
systematic approach using all possible methods of financial analysis of available evidence, regulatory
and forecast indicators in dynamics makes it possible to realistically assess the effectiveness of business
enterprises of mining complex.

Ключові слова: моніторинг, управління, ефективність, показники, аналіз.

Key words: monitoring, management, efficiency, performance, analysis.

При проведенні моніторингу ефективності функ!

ціонування промислових підприємств як на етапі збору

первинних даних, їх обробки та аналізу, так і в подаль!

шому при складанні прогнозу розвитку досліджуваних

об'єктів повинні застосовуватися загальноприйняті на!

укові методи, засновані на математичному моделюванні,

експертних оцінках, прийомах статистичної обробки

інформації. В іншому випадку, отримані результати спо!

стережень не користуватимуться довірою у зацікавле!

них користувачів інформації. Основний акцент повинен

бути поставлений на використанні сучасних аналітичних

методів, що дозволяють аналізувати тенденції, струк!

турні та якісні зрушення і проводити порівняльні зістав!

лення по динаміці найважливіших показників діяльності

промислових підприємств і відносних коефіцієнтів, си!
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стемновпорядкованих і взаємопов'язаних у відповід!

ності з основними напрямками аналізу.

У наявності проблема відсутності якісної оцінки по!

тенційно слабких і сильних сторін підприємства як у ко!

роткостроковій, так і в довгостроковій перспективі з

метою реалізації стратегії розвитку. Тому актуальною

є проблема побудови системи моніторингу ефективності

функціонування підприємства, яка враховує специфіку

промислового виробництва і його галузеві особливості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Накопичено багатий досвід аналізу ефективності ви!

робничої діяльності підприємства. Діюча, мобілізуюча

роль показників ефективності виробництва багато в чому

визначається методологією їхнього розрахунку. При цьо!

му система показників ефективності виробництва повин!

на давати всебічну оцінку використання всіх ресурсів

підприємства і містити всі загальноекономічні показники.

Вітчизняними науковцями зроблений значний вне!

сок у визначення моніторингу, як статистичного методу

дослідження, серед них можна виділити М. Пугачову,

О. Олексійчук, Є. Павлюк та ін. [1—3]. Дослідниками

були визначені концептуальні основи статистичного мо!

ніторингу загалом та особливості статистичного моні!

торингу на промислових підприємствах. Окремої уваги

заслуговує дослідження М. Пугачової "Концептуальні

основи статистичного моніторингу", в якому узагальне!

но та систематизовано основні підходи щодо застосу!

вання моніторингу у статистичних дослідженнях в су!

часних умовах ринкової економіки. Можна виділити

праці В. Галіцина, А. Когута, В. Комарова, Н. Кравчен!

ко, В. Маркова, Г. Черкащина, А. Шевякова [2—5], в

яких вирішуються питання організації моніторингу.

 Старовойтовим М.К. і Фоміним П.А. у спільній моно!

графії "Практичний інструментарій організації управління

промисловим підприємством"[6, с. 232—234] була запро!

понована методика визначення рівня виробничого потен!

ціалу підприємства (ВПП), яка може включати як експрес!

оцінку, так і деталізовану оцінку, які проводяться за різни!

ми напрямами дослідження з розрахунком великого чис!

ла показників, що характеризують обсяг і якість викорис!

тання факторів виробництва. Методикою та докладним

вивченням фінансового аналізу підприємств всебічно зай!

мався видатний український вчений!економіст Ю.С. Цал!

Цалко. Згідно з його поглядами для оцінки господарської

діяльності необхідно мати не тільки відповідні показники

підприємств, але і знати прийоми їх дослідження за всіма

напрямами фінансового аналізу [7].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є теоретичне узагальнення і обгрунту!

вання методологічних та методичних засад практично!

го використання системи статистичних показників для

моніторингу економічного стану підприємств гірничо!

рудного комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Моніторинг економічного стану підприємства по суті

являє собою вивчення певних економічних показників,

що характеризують різні напрями цієї діяльності. Еко!

номічні показники групуються в певну систему за відо!

мими критеріями. Система показників, котра відображає

діяльність підприємства — це сукупність взаємопов'яза!

них величин, які всебічно характеризують майновий і

фінансовий стан, його діяльність та результати цієї діяль!

ності. Враховуючи вищенаведене, слід розглянути певні

види економічних показників саме які й застосовуються

в аналізі господарської діяльності підприємств.

Для проведення аналітичних заходів мають бути дот!

римані такі вимоги: використання загальнодоступних

даних і показників, що припускає легкість і швидкість

збору первинної інформації, а також застосування в

якості критеріїв оцінки відомих і зрозумілих широкому

колу користувачів коефіцієнтів; простота розрахунків, за!

стосування загальнодоступних методів і інструментів

обробки даних, оскільки недоцільно використовувати

складний математичний апарат, який може виявитися

недоступним економістам багатьох підприємств через

відсутність відповідного програмного забезпечення; ви!

сока швидкість отримання результатів, що зумовлює

обмеження кількості використовуваних показників неве!

ликим числом базових коефіцієнтів, розрахованих за

кілька звітних періодів, що дозволить провести ретрос!

пективний аналіз; достовірність отриманих результатів,

яка може бути забезпечена в разі відсутності зацікавле!

ності фахівців у спотворенні інформації, а також шляхом

впровадження різного роду контрольних процедур на

етапі попереднього збору даних та їх обробки; комплек!

сний підхід, що передбачає застосування критеріїв, ха!

рактеризують різні напрямки діяльності підприємства,

ефективність використання всіх наявних у його розпоряд!

женні факторів виробництва.

Моніторинг є одним із найважливіших атрибутів про!

цесів стратегічного управління, пов'язаний із вирішен!

ням питань дослідження певної проблеми, спостережен!

ням за ситуацією плину і розвитку деякого процесу

тощо. Коли задача моніторингу зрозуміла, його орга!

нізація принципових труднощів не складає: виділяють!

ся внутрішня і зовнішня сфери, сприятливі і негативні

чинники, визначаються джерела інформації і вимоги до

неї і здійснюється безпосередньо організація спосте!

реження за ситуацією.

Структура системи моніторингу визначається її фун!

кціональним призначенням, особливостями об'єкту до!

слідження, переліком завдань тощо

Під циклом обробки інформації в системі моніто!

рингу слід розуміти послідовність дій щодо збору, гру!

пування, обробки, аналізу та передачі інформації про

об'єкт моніторингу.

Метою проведення статистичного моніторингу

підприємства гірничорудного комплексу, як і будь!яко!

го іншого соціально!економічного явища, є оптимізація

процесів статистичного спостереження, аналізу та про!

гнозування основних показників, що характеризують

підприємства допомогою економіко!математичних та

статистичних методів із використанням обчислювальної

техніки і інформаційних технологій.

Досягнення окресленої нами мети статистичного

моніторингу підприємства вимагає вирішення наступних

завдань: системний аналіз масивів статистичної інфор!

мації щодо стану підприємства; побудова інформацій!
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них систем автоматичної обробки інформації; вивчення

структури потреб користувачів інформації про стан

фінансів у результатах моніторингу підприємства; роз!

робка методики відстеження абсолютних та відносних

змін, структури підприємства та виконання плану; роз!

робка методики оцінки стану підприємства; вдоскона!

лення методики коротко та середньострокового прогно!

зування стану підприємства [1].

Доступність об'єктивної та актуальної інформації

щодо стану підприємства для потреб управління чи

зовнішніх користувачів ставить у практичну площину зав!

дання статистичного моніторингу багатьох економічних

процесів та явищ. Внутрішні та зовнішні користувачі інфор!

мації зацікавлені у отриманні не тільки числових характе!

ристик стану підприємства, а і належним чином проаналі!

зованих даних, зазнавши грунтовного дослідження, оцін!

ки як поточного стану, так і прогнозу. Результати моніто!

рингу мають бути подані у максимально зручній для сприй!

няття та подальшого використання формі.

Зваженість внутрішньої та зовнішньої політики, ефек!

тивність управлінням підприємства зокрема, залежить не

стільки від кількості наявної інформації в осіб, що упов!

новажені приймати рішення, скільки від її якості та акту!

альності, об'єктивності та наочності. Для забезпечення

цього статистичний моніторинг стану підприємства пови!

нен здійснюватися на базі інформаційних систем збиран!

ня, оброблення, передачі, зберігання, ущільнення, анал!

ізу, візуалізації статистичної інформації, а також її вико!

ристання для аналізу, оцінки, прогнозування та моделю!

вання подальшого розвитку промислового підприємства.

Слід зазначити, що задачі по спостереженню та моніто!

рингу не є тотожними. Спостереження є невід'ємним і

початковим етапом моніторингу проте його завдання є

дещо ширшими, ніж просте спостереження, оскільки у

процесі моніторингу на основі даних спостережень по!

винні здійснюватися наступні операції: діагностика поточ!

ного стану об'єкту дослідження; виявлення тенденцій та

закономірностей розвитку; коротко та середньостроко!

ве прогнозування основних тенденцій; візуалізація ре!

зультатів моніторингу і передача для користувачів.

Розробку методики проведення моніторингу під!

приємства можна здійснювати різними способами, але

найбільш простим і зручним для аналізу є ситуація, коли

визначений один загальний цільовий показник та мно!

жина незалежних факторів. Чітке визначення цільово!

го показника та обмеженого кола факторів значно спро!

щує процес аналізу та зменшує вимоги до інформацій!

ного забезпечення [1].

Такий підхід щодо побудови системи моніторингу

має також свої недоліки. В першу чергу це стосується

проблеми вибору результативного показника, який в

загальному має характеризувати стан підприємства. Але

постає проблема розробки комплексної системи стати!

стичних показників (індикаторів).

Етапи статистичного моніторингу підприємства є його

елементами, тому повинні розглядатись у нерозривній

єдності та у комплексі, оскільки неналежне чи неточне

виконання одного із них призводить до викривлення ре!

зультатів дослідження та хибних висновків поточного та

перспективного стану досліджуваного явища.

Зміст етапів статистичного моніторингу підприємства

визначається відповідно до мети та основних завдань.

Першим етапом статистичного моніторингу стану про!

мислового підприємства ми виділили формування інфор!

маційного забезпечення статистичного моніторингу

підприємства. Очевидним є той факт, що без якісного,

достовірного та об'єктивного інформаційного забезпечен!

ня здійснювати аналіз чи приймати виважені рішення по

управлінню тим чи іншим економічним об'єктом складно.

Кінцевою метою статистичного моніторингу є отриман!

ня інформації про розвиток того чи іншого явища чи проце!

су з метою прийняття управлінських рішень. Вивчення ста!

ну промислового підприємства на першому етапі статистич!

ного моніторингу має носити комплексний характер. Фор!

мування статистичного забезпечення моніторингу підприє!

мства передбачає у першу чергу всебічне вивчення об'єкту

дослідження як соціально!економічного явища, невід'ємно!

го елемента фінансової системи країни із ринковою еконо!

мікою. Це передбачає необхідність теоретичного вивчення

не тільки самого об'єкту моніторингу, але і основних його

показників, який вони чинять вплив на підприємство в ціло!

му, на параметри внутрішньої та зовнішньої політики, рівень

фінансової стійкості підприємства, тощо.

Завершальною стадією першого етапу статистично!

го моніторингу стану підприємств гірничорудного ком!

плексу є визначення змісту, структури та наявних дже!

рел інформації про стан підприємства, взаємопов'язані

економічні явища та процеси.

На етапі відбору показників, які відображають стан

підприємства, рівень його економічної безпеки та ризиків,

необхідно визначити сфери впливу підприємства. Наступ!

ний кроком на даному етапі є перевірка відповідності

індикаторів наявному статистично!інформаційному за!

безпеченню, тобто в арсеналі дослідника може не вия!

витись необхідних даних для розрахунку того чи іншого

показника або вони розраховуються не у відповідності

до визнаних у світі методики тощо. Все це ставить досл!

ідника перед необхідністю вилучення того чи іншого інди!

катора, або можливої його заміни спорідненим показни!

ком. Після проведення групування та відбору індикаторів

здійснюється їх розрахунок за визначений період та

інтервали. На основі отриманих даних проводиться оцін!

ка поточного стану підприємства, його платоспромож!

ності та фінансової стійкості. Оцінюється також інвести!

ційний клімат, соціальні ризики тощо. Що ж стосується

аналізу мікроекономічних ефектів, то основним методом

у наших дослідженнях виступав факторний аналіз, ряди

динаміки, індексний метод та відносні величини.

Складною задачею є вибір методу прогнозування зна!

чень того чи іншого динамічного ряду. Ми пропонуємо на

стадії вибору методу прогнозування використовувати так!

сономічні моделі методів прогнозування. Це дозволяє швид!

ко та влучно вибрати оптимальний метод прогнозування.

Завершальним етапом статистичного моніторингу

стану промислового підприємства є підготовка узагаль!

нюючих висновків щодо стану підприємства та які існу!

ють тенденції розвитку. Важливе значення має також

оперативність реагування на результати моніторингу

користувачами інформації.

Складний для сприйняття матеріал, навіть, якщо він

носить велике змістовне наповнення і є результатом

всебічного і комплексного аналізу, може бути не пра!

вильно чи не у повному обсязі використаний для прий!

няття важливих рішень. Тобто спосіб подачі результатів
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статистичного моніторингу стану промислового підприє!

мства має досить важливе значення [1].

Основний акцент повинен бути поставлений на викори!

станні сучасних аналітичних методів, що дозволяють анал!

ізувати тенденції, структурні та якісні зрушення і проводити

порівняльні зіставлення по динаміці найважливіших показ!

ників діяльності промислових підприємств і відносних ко!

ефіцієнтів, системно впорядкованих і взаємопов'язаних у

відповідності з основними напрямами аналізу.

Оскільки жоден з показників не може виступати в

якості універсального, для оцінки ефективності виробниц!

тва необхідно створити систему показників, в якій показ!

ники оцінки й планування підвищення економічної діяль!

ності були б об'єднані. В цьому випадку економічна ефек!

тивність буде розглядатися як багатовимірне явище [8].

Методи дослідження інформації щодо діяльності

підприємств грунтуються на поєднанні аналізу і синтезу.

Цей момент, незважаючи на його теоретичний аспект, є

дуже важливим для практичної роботи, оскільки вивчен!

ня господарської діяльності без глибокого аналізу інфор!

маційних ресурсів є одностороннім процесом, а теоре!

тичні і практичні висновки недостатньо повними.

У процесі фінансового аналізу підприємства засто!

совується комплекс методів та прийомів. При цьому

кожний із методів володіє відповідними інформаційни!

ми, візуальними, узагальнюючими або аналітичними

можливостями [7, с. 330—342]. За своїм змістом стати!

стичні показники представляють собою відображення

реалізованих в господарській системі дій, обраних у

процесі прийняття рішень. Будь!яке знову прийняте

рішення і, відповідно, зміна безлічі реалізованих дій

знаходить своє відображення в динаміці статистичних

показників. Саме тому, а також відповідно до традицій!

но використовуваних методів економічного аналізу

(вертикальним і горизонтальним) доцільно в якості озна!

ки впорядкування показників використовувати заходи

їх динаміки, наприклад, темпи або індекси зростання.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Ефективна діагностика підприємства дозволяє фор!

мувати високі темпи виробничого розвитку, забезпечу!

вати постійний зріст власного капіталу, істотно підвищу!

вати конкурентну позицію на ринку, забезпечувати ста!

більний економічний розвиток на стратегічну перспекти!

ву. Лише системний підхід з використанням всіх можли!

вих прийомів фінансового аналізу, наявних фактичних,

нормативних і прогнозних показників у динаміці дає мож!

ливість реально оцінювати ефективність господарської

діяльності підприємств гірничорудного комплексу.

Ігнорування хоча б однієї з складових прийомів фі!

нансового аналізу значно знижує ефективність аналі!

тичних досліджень показників, що характеризують стан

і розвиток підприємств. Оскільки моніторинг покликаний

стати інформаційною базою прийняття управлінських

рішень за всіма напрямками діяльності підприємства,

отже, при визначенні системи показників, для проведен!

ня моніторингу ефективності, доцільно зробити об'єднан!

ня існуючих методик в єдиний комплекс аналітичних про!

цедур. Це дозволить не лише своєчасно відстежувати

негативні тенденції і резерви підвищення ефективності

діяльності підприємства, але і виявляти причини їх виник!

нення та будувати прогнози розвитку ситуації.
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маркетингової ефективності підняло більше питань ніж
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THE APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING
ACTIVITY IN THE HISTORICAL CONTEXT

У статті розглянуто концептуальні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності
в історичному контексті. Розглянуто еволюцію підходів до оцінки ефективності та причин цих
еволюційних метаморфоз. Проаналізовано передумови виникнення концепції комплексного
підходу до оцінки ефективності маркетингової діяльності та її складові.

In the article the conceptual approaches to evaluating the effectiveness of marketing activity in
the historical context have been observed. The evolution of approaches to assess the effectiveness
and reasons for these evolutional metamorphoses has been considered. There have been analyzed
preconditions of the concept of a comprehensive approach to evaluating the effectiveness of
marketing activity and its components.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Інтерес до визначення ефективності маркетингової

діяльності можна простежити з початку 20!х рр. мину!

лого століття. Одним із перших дослідників ефективності

маркетингової діяльності є Фред Кларк, який у 1922 році

зазначив, що "існуюча інформація…про витрати на мар!

кетинг та ефективність в значній мірі є незадовільною"

[1, с. 506]. Одним із його опонентів був Вільям Моріарті,
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який у 1923 році висунув низку надмірно критичних зау!

важень на адресу ефективності маркетингової діяльності

[2, с. 222].

У той же час Фред Кларк наголошував на потребі

розгляду питання ефективності маркетингової діяльності

на двох рівнях:

1. Приватний — на рівні підприємства чи галузі, який

вимірюється з позиції економічного результату від мар!

кетингової діяльності.

2. Суспільний — перед маркетингом постає завдан!

ня з "встановлення такого способу реалізації маркетин!

гової діяльності, який призведе до покращення економ!

ічного статусу суспільства у цілому" [3, с. 214].

Основним критерієм для визначення ефективності

маркетингу на приватному рівні був прибуток, який був

отриманий завдяки маркетинговій діяльності. На су!

спільному рівні основним критерієм визначення ефектив!

ності маркетингу є ступінь задоволення споживачів, що

припадає на одну використану для цього одиницю еко!

номічних ресурсів [4, с. 360]. Отже, цільовою функцією

маркетингу на суспільному рівні є створення соціально!

го ефекту, який базується на підвищенні, як якісного, так

і кількісного рівня економічних результатів діяльності

підприємств та урізноманітнення споживчого вибору, що

у свою чергу призводить до підвищення рівня якості жит!

тя споживачів, тобто до розвитку суспільства в цілому.

Таким чином, вже перші дослідники ефективності

маркетингової діяльності наголошували на концепції

комплексного підходу до її визначення з урахуванням

усього розмаїття проявів результатів маркетингової

діяльності. Але з огляду на те, що для аналізу потрібно

брати до уваги ступінь складності цілей, сфери застосу!

вання, маркетингові інструменти, розмаїття непов'яза!

них між собою даних та їх величезну кількість, даний

підхід застосувати на практиці вважали неможливим.

Тому дослідники, виходячи з вищесказаного, сконцент!

рували свою увагу на менш складних підходах для ви!

значення ефективності маркетингової діяльності, але

даний спосіб вирішення проблеми тільки додав ще

більше невизначеності та суперечливості. Розгорнута

картина полеміки виглядала достатньо дивно та цікаво:

одна сторона, посилаючись на емпіричні дані, стверд!

жувала, що маркетинг є неефективним, марнотратним

та занадто дорогим; інша сторона, також посилаючись

на емпіричні дані, стверджувала, що це не так і марке!

тинг є продуктивним, ефективним та дієвим. Потрібно

зауважити, що для досягнення своїх діаметрально про!

тилежних висновків, кожна сторона використовувала по

суті одні і ті самі статистичні дані.

Виходячи з труднощів інтерпретації наявних даних,

перед Американською асоціацією маркетологів поста!

ла низка концептуальних питань. Для вивчення пробле!

ми — витрати, продуктивність та ефективність маркетин!

гу — був призначений у 1951 році спеціальний комітет,

який дійшов наступного висновку: "Там немає ніяких

логічних підстав для висновку, що витрати є "занадто

високими" чи, що маркетинг є "неефективним" чи, що

"ефективність" у маркетинговій системі не вдалося по!

ліпшити, так швидко, як у виробництві. З іншого боку,

це не так просто, щоб продемонструвати на будь!якій

об'єктивній основі, що ці висновки помилкові" [5, с. 51].

Суттєвий вклад у формування та розвиток підходів

до оцінки ефективності маркетингової діяльності внесли

роботи вітчизняних та зарубіжних вчених: Маршал В.

Мейер, МакКоннелл К.Р., Брю С.Л., Подольчак Н.Ю., Ло!

патнікова Л.І., Бухалков М.І., Самуельсон П.А., Нордха!

ус В.Д., Виварец О.Д., Дистергефт Л.В., Сурмін Ю.П.,

Друкер П., Тищенко О.М., Гонтарева І.В., Дудукало Г.О.,

Нусінов В.Я., Власова К.П., Фандель Г., Клейнер Г.Б. та

багатьох інших.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є ретроспективний огляд еволюційно!

го шляху розвитку підходів до оцінки ефективності мар!

кетингової діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За увесь період вивчення ефективності маркетингу

виникла велика кількість різноманітних підходів. Зупи!

нимося на огляді більш розповсюджених, тих які базу!

ються на: величині витрат, продуктивності, результатив!

ності, ефективності витрат, інвестиціях та вартості ком!

панії.

Перші спроби оцінити ефективність маркетингу ба!

зуються на вартості ресурсів, які використовуються в

процесі маркетингової діяльності. У 1921 році Пауль Че!

рінгтон стверджував, що "зібрати докази того, що вит!

рати на розподіл є високими… порівняно легко. Завдан!

ня, що покладаються на систему розподілу є складни!

ми, і вони повинні бути оплачені. Надмірні результати

відображають, в більшості випадків, лише справедливу

прибутковість за надані послуги" [6, с. 217]. Як додає

Фред Кларк, чи витрати високі, чи низькі — не надто

важливо, тому що "дослідник повинен бути край обереж!

ним, аби вірно збалансувати послуги, що надаються по

відношенню до витрат" та "занадто часто колишнє забу!

вають". Також він зазначає, що "якщо є велика

розбіжність в ціні між виробником і кінцевим спожива!

чем, якщо п'ятдесят і більше відсотків кінцевої ціни є

вартість маркетингу, це не обов'язково означає, або не!

ефективність або надприбутки" [3, с. 219].

Чим більше наводилось доказів ефективності марке!

тингової діяльності, тим більше посилювалась критика.

Тому під впливом такої дискусії, Паулем Стюартом та Фре!

деріком Дьюхарстом був винесений наступний вирок:

"Ідея, поширення товарів та послуг коштує занадто бага!

то і, що сучасні методи розподілу марнотратні і неефек!

тивні, достатньо добре прижилася в суспільній свідомості"

[7, с. 3]. Згідно з їхнім дослідженням, усі витрати на про!

сування товару від виробника через оптову та роздрібну

торгівлю до кінцевого споживача, склали 59% від кінце!

вої вартості товару. Таким чином, Пауль Стюарт та Фре!

дерік Дьюхарст дійшли висновку, що просування товару

є занадто дорогим, навіть, якщо витрати оцінюють з точ!

ки зору функцій, які виконуються під час просування і,

що існує три джерела високої вартості: конкуренція, по!

слуги та неефективність. Шляхом виявлення високих вит!

рат при неефективності, ці дослідники зазначили, що

більш низькі витрати пов'язані з більшою ефективністю.

Дане твердження було піддано суровій критиці Паулем

Мазуром у 1948 році, якій стверджував, що більш високі

витрати можуть показувати більшу ефективність [8, с. 138].

Основні труднощі з вартістю як мірою продуктивності

виникають у площині відсутності точності — одні дослід!

ники дивляться на витрати з точки зору збитку, в той час

інші дивляться на витрати з точки зору прибутковості. Та!

кож були поодинокі випадки, в яких витрати були запро!

поновані в якості єдиної міри для оцінки продуктивності,

але в цілому науковці визнали неадекватність використан!

ня витрат для оцінки продуктивності без урахування по!
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вернень. Позиція зайнята Робертом Базелем є типовою:

"Єдиним природним обмеженням у використанні витрат

в якості міри продуктивності — маркетингу чи будь!якої

іншої економічної діяльності — полягає в тому, що по!

трібно зробити припущення про те, яка користь чи цінність

створюється в обмін на дані витрати. Концептуально, на!

багато більш задовільним підходом є розгляд витрат і ре!

зультатів разом. Це основна ідея, що лежить в основі за!

ходів ефективності" [9, с. 150].

Наступний історичній підхід до оцінки ефективності

маркетингової діяльності базувався на тому, наскільки

добре процес перетворює входи на виходи. Тісний взає!

мозв'язок між ефективністю та продуктивністю марке!

тингу розпочав розглядати Вільям Моріарті з "критич!

ного розгляду продуктивності!ефективності маркетин!

гу" [2, с. 222]. Хоча Моріарті нечітко визначив термін,

цілком імовірно, що він був під впливом думки Школи

наукового управління і наслідував Фредеріка Тейлора,

який визначив продуктивність як вихід продукції, а саме,

що вхідні витрати є частиною ефективності та мають бути

пов'язані з отриманням користі на виході [10, с. 140].

Підхід вхід!вихід для оцінки ефективності в галузі

соціальних наук був детально обміркований Самнером

Сліхтером у 1931 році, який визначив ефективність як

досягнення результату завдяки використаним засобам

[11, с. 439]. Дане визначення ефективності з'явилося в

маркетинговій літературі тільки на початку 40!х років ХХ

століття. Але постала необхідність вирішення концепту!

альних питань: як саме співвідносяться використані за!

соби з їх вартістю на вході та що саме вкладається в по!

няття "досягнення результату". Під поняттям "досягнен!

ня результату" розуміли досягнення одного чи обох мож!

ливих результатів: фактичного та/чи бажаного. Фактич!

ний результат відноситься до фізичного виходу, а бажа!

ний результат відноситься до поставлених цілей. І саме

дана відмінність і стала джерелом великої плутанини у

визначенні ефективності, яка панує у маркетинговій літе!

ратурі.

Співвідношення реальних результатів з реальними вхо!

дами, які Самнер Сліхтер пов'язав з інженерами!механіка!

ми [11, с. 437], в маркетинговій літературі було назване:

— фізична ефективність — Теодор Бекман [12, с.

134];

— інженерна ефективність — Натанієль Енгле [13,

с. 340];

— технологічна ефективність — Тібор де Скітовські

[14, с. 256];

— технічна ефективність — Рід Мойєр [15, с. 135].

Відзначаючи схожість входу!виходу між ефективністю

та продуктивністю, деякі науковці припускають існування

технічної відмінності між цими двома поняттями. Маргарет

Холл та Крістофер Вінстон визначають продуктивність як

співвідношення виходу до входу та припускають, що ефек!

тивність передбачає порівняння продуктивностей [16, с.

230]. Головний вхід має низку входів факторів виробницт!

ва і продуктивність двох чи більше таких входів порівнюєть!

ся із загальним виходом, таким чином визначається

найбільш ефективна комбінація входу!виходу.

Виходячи з тісно пов'язаних відмінностей Джордж

Фіск визначає продуктивність як вихід на одну одиницю

введеного продуктивного фактора, а в той час ефек!

тивність визначає як співвідношення виходу до комбіно!

ваного загалу усіх введених факторів виробництва [17,

с. 713—714]. Таким чином, потреба в технічній відмін!

ності на основі кількості входів є непотрібною. Поняття

частковий фактор означає один вхід, а сукупний фактор

— комбінацію входів. Обидві ці точки можуть застосо!

вуватися для будь!якої ефективності та продуктивності.

Подальші відмінності між ефективністю та продуктивні!

стю базувалися на одиниці виміру вхідних даних або ви!

хідних, або вхідних та вихідних одночасно.

Наступний підхід для оцінки ефективності маркетин!

гової діяльності, який також буде пов'язаний з ефективн!

істю з різних сторін, стосується досягнення цілей. В той

час, як продуктивність переймається тим, як добре про!

цес перетворює вхід на вихід, вона не вирішує наскільки

добре фактичні результати співвідносяться з бажаними

цілями і ось ця відмінність і називається результативністю.

У маркетинговій літературі термін "результативний"

з'явився в роботах Пауля Черінгтона та Фреда Кларка у

1920 та 1921 роках відповідно. Жоден з авторів не на!

водить визначення даного терміну, але Фред Кларк ви!

значає "результативний" як один із критеріїв поряд з вар!

тістю для визначення ефективності: "Якщо маркетинг є

результативним, але дорогим, він не ефективний, і він

не ефективний, якщо він економічний, але не результа!

тивний" [3, с. 215].

Берт Розенблум висловив припущення про те, що

Фред Кларк використовував термін "результативний",

щоб відобразити маркетинговий вихід [18, с. 648]. Але

більш імовірно, що Кларк, як Моріарті, під впливом Шко!

ли наукового управління наслідував Франка Гілбрета,

який визначив "результативний" як виробляти бажаний

результат [19, с. 76]. Таким чином, даний термін відно!

ситься більше до цілі ніж до виходів.

Дана відмінність між виходами та цілями була за!

значена Самнером Сліхтером, який також натякнув на

концепцію результативності в контексті досягнення ре!

зультатів. На відміну від співвідношення реальних ви!

ходів до реальних входів, які використовують інжене!

ри!механіки, і яке пізніше було назване продуктивністю,

Сліхтер зазначав, що Тейлор, Гілберт та інші зазвичай

використовували термін "результативний", коли порівню!

вали чи співвідносили фактичні результати продуктив!

ності зі стандартними результатами продуктивності [11,

с. 437].

Стандарт для оцінки продуктивності ніколи не був

чітко визначений у маркетингу [20, с. 178]. Більше того,

у найближчій перспективі годі чекати на появу стандар!

ту подібного виробничому стандарту кількості виробле!

них одиниць [21, с. 30]. Таким чином, поняття стандарт!

ного результату було замінено поняттям бажаного ре!

зультату чи цілі.

Ідея цілі була включена Теодором Бекманом до тер!

міну економічна ефективність, який став одним із

найбільш неоднозначних у економічній літературі. Най!

частіше економічну ефективність відносять до фінансо!

вих, а не до фізичних одиниць виміру. Часом термін ви!

користовують для розрізнення продуктивності макро! та

мікромаркетингу. Деякі науковці пов'язують економіч!

ну ефективність з співвідношенням продуктивності ви!

ходів та входів, а інші пов'язують економічну ефек!

тивність з концепцією цілей.

У маркетинговій літературі було запропоновано де!

кілька способів розрізнення ефективності та результа!

тивності. Однією особливістю є те, що ефективність сто!

сується одного завдання та визначається як використан!

ня "кращим" доступним способом, де "краще" відносить!

ся до всього, що максимізує обсяг виробництва на оди!

ницю витрат. Результативність, яка стосується продук!
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тивності кількох завдань, визначається як використання

усіх кращих методів для максимального виходу на оди!

ницю витрат [22, с. 52]. На концептуальне розходження

між ефективністю та результативністю чітко вказав

Джордж Фіск, який зазначав, що ефективність — це

співвідношення виходу та входу, в той час як результа!

тивність — це ступінь досягнення цілі [23, с. 443]. Ана!

логічної точки зору притримувався Джоєл Рос: "Резуль!

тативність відноситься до успіху в досягненні цілей, а

ефективність відноситься до витрат та вартості без ура!

хування цілей" [24, с. 260—261].

Не дивно, що деякі науковці визнають ефективність

та результативність синонімами, так само, як раніше

вартість і продуктивність були визначені з ефективністю.

Але переважна більшість науковців вважають за краще

співвідносити результативність до цілі і розрізняти з ефек!

тивністю шляхом визначення останньої як співвідношен!

ня входу та виходу, а результативність розглядати з точ!

ки зору постановки цілей або їх досягнення.

Вільям Моріарті був першим хто одразу розглянув

обидві концепції створення та досягнення цілей. Для оц!

інки продуктивності маркетингу він запитував: "якщо си!

стема виробляє правильні речі?...З потрібними якостя!

ми?...В потрібних кількостях?...У зв'язку з економічни!

ми бажаннями або потребами людини" [2, с. 222—223].

В даному випадку, цілі розглядаються у поєднанні із

співвідношенням між фактичними та бажаними резуль!

татами, щоб визначити, в якій мірі цілі досягнуті. В по!

дальшому більшість дослідників даної проблеми зосе!

реджувались на розгляді одного з аспектів.

Роланд Вейл та Рівес Кок зосередили свою увагу на

постановці цілей та стверджують, що дана концепція

функціонування маркетингу на відміну від його ефектив!

ності залежить не від того, наскільки добре виконана

робота, а від того варто чи ні її робити [25, с. 674]. Ана!

логічної думки притримується Пітер Друкер: "Ефек!

тивність — робити речі правильно, а результативність —

робити правильні речі" [26, с. 45]. Чарльз Філіпс припу!

стив, що навіть коли система маркетингу спрацює на всі

100 відсотків, все рівно буде стояти питання порівняння

отриманого та очікуваного задоволення [27, с. 364].

Зіставляючи фактичні та бажані результати Лі Престон

та Норман Коллінз наголошували на реалізації потенц!

ійних угод [28, с. 157].

Четвертим підходом для визначення ефективності

маркетингу є ефективність витрат. Фред Кларк першим,

ще у 1921 році, пов'язав результативність та витрати як

два елементи ефективності. Поняття "ефективність ви!

трат" запропонував Натанієль Енгле, який першим ввів

термін "економічна ефективність" та визначив її як чис!

тий вихід на одиницю входу [13, с. 336].

У 1965 році Чарльз Севін проводить аналогію з

фізичними науками та визначає маркетингову продук!

тивність чи ефективність як відношення продаж чи чис!

того прибутку (ефект виробництва) до витрат на марке!

тинг (витрачена енергія) [29, с. 9].

Обговорюючи ефективність маркетингу Джордж

Фіск у 1971 році згадує термін "ефективність витрат" але

не визначає його. В той же час він запропонував концеп!

цію, яка визначає результативність як "ступінь досягнен!

ня мети" та відзначає, що "результативність вимірюєть!

ся окремо від витрат на забезпечення бажаних цілей" [23,

с. 443]. Виходячи з цього, поняття економічної ефектив!

ності може бути отримано шляхом співставлення резуль!

тативності з витратами на досягнення поставлених цілей.

Генрі Ассель стверджує, що ефективність маркетин!

гової діяльності потрібно оцінювати як ефективність вит!

рат на маркетинг через призму економіко!статистичних

методів — досліджуючи залежність між витратами на

маркетинг та кінцевим результатом — обсяг продажу чи

прибуток [30, с. 602].

Стівенсони та Барнес у 1993 році зазначили, що тра!

диційні методи бухгалтерського обліку для визначення

ефективності маркетингу через призму витрат, з прита!

манною їм простотою та однорідністю, забезпечують

маркетинг непродуктивною та неточною інформацією.

Як наслідок, грунтуючись на такій інформації, розвива!

ються погані маркетингові стратегії та приймаються по!

милкові маркетингові рішення [31, с. 45].

Такої ж думки притримуються Шет та Сисодіа та заз!

начають, що аналіз витрат маркетингу є важливим, але

відносно неефективним по своїй суті [32, с. 350].

Наступним, п'ятим, підходом для визначення ефек!

тивності маркетингу є ефективність інвестицій в марке!

тинг. Одними з перших, хто запропонував концептуаль!

но інший підхід до оцінки ефективності маркетингової

діяльності, були Андріан Сливоцький та Бенсон Шапі!

ро. Запропонований ними у 1993 році підхід базується

на стратегічних маркетингових інвестиціях та сповідує

принцип: "важливо не те, скільки грошей компанія вит!

рачає на маркетинг, а наскільки добре вона витрачає їх"

[33, с. 97].

Одним із опонентів даного підходу був Роберт

Перкінс, який вказує, що є дві важливі перешкоди для

трактування маркетингу в якості інвестицій. По!перше,

не існує правильних інструментів бухгалтерського обліку

для того, щоб можна було пропорційно відокремити мар!

кетингові витрати, які відповідають за поточні продажі і

ті, які відносяться до майбутніх періодів. По!друге, ве!

ликі зрушення ринку можуть призвести до знецінення ку!

мулятивні маркетингові інвестиції [34, с. 203].

Шет та Сисодіа відмічають, що для реалізації стра!

тегічної функції маркетингу потрібно маркетингові ви!

трати розглядатися як інвестиції, оскільки прийняття

даної точки зору накладає більшу відповідальність [32,

с. 349].

Дж. Ленскольд не тільки пропонує трактувати вит!

рати на маркетинг як інвестиції, але вважає, що найбільш

сильним та корисним показником маркетингу є рента!

бельність інвестицій — показник, який дозволяє зв'яза!

ти загальну суму виконаних інвестицій з загальним ефек!

том, який отриманий за рахунок цих інвестицій [35, с.

28].

Однією з головних проблем маркетингових витрат є

те, що потрібен певний час для проявів ефектів на ринку

від їх застосування. Виходячи з цієї думки, Мальком Мак!

Доналд та Пітер Маунсі у 2009 році пропонують розгля!

дати маркетингові витрати як інвестиції з врахуванням

часового лагу їх окупності [36, с. 11].

Останнім, шостим, підходом для визначення ефек!

тивності маркетингу є акціонерна вартість компанії. Одну

з перших спроб оцінки ефективності маркетингу через

призму вартості компанії здійснили Шрівастава, Шервані

та Фаї у 1998 році [37, с. 7]. Даний підхід базується на

взаємозалежному ланцюгу послідовностей: маркетин!

гові активи — маркетингові результати — вартість фірми.

Маркетингові інвестиції призводять до збільшення мар!

кетингових активів, які можуть бути оцінені показника!

ми взаємовідношення, а саме: рівнем лояльності, рівнем

довіри, рівнем відношення до бренду, рівнем обізнаності
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про бренд. В свою чергу, збільшення маркетингових ак!

тивів призводить до зміцнення ринкових позицій фірми

та збільшення грошового потоку.

Руст зі співавторами розвили підхід та зазначили, що

на даний момент значна частина ринкової вартості ком!

панії полягає в нематеріальних не балансових активах

таких, як бренди, ринкова доля, інтелектуальна

власність. Тому більш ефективне використання немате!

ріальних активів для підвищення корпоративної ефек!

тивності вимагає від керівництва вийти за межі тради!

ційних входів та виходів маркетингового аналізу та інкор!

порувати розуміння фінансових наслідків маркетингових

рішень, які містять в собі їх вплив на грошові потоки [38,

с. 78].

ВИСНОВКИ
Розглянуті шість підходів до визначення ефектив!

ності маркетингу визначають загальну концептуальну

основу для подальших теоретичних та практичних до!

сліджень. Дані підходи також можуть бути використані в

якості основи для побудови інструментальних моделей

по управлінню результативністю маркетингу. Подальші

дослідження будуть пов'язані з виявленням взаємозв'!

язків маркетингових результатів з фінансовими показ!

никами та загальними показниками діяльності компанії

в цілому. Розвиток взаємозалежного ланцюга послідов!

ності маркетингової діяльності та подібних моделей аг!

регованого рівня стимулює формування та розвиток ще

більш складних систем, які будуть відображати взаємо!

зв'язок між фінансовими та не фінансовими показника!

ми, ступінь взаємозв'язку між рівнями управління, рівень

узгодження між оперативними та стратегічними цілями.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток економіки України в умовах гло!

бальної конкуренції нерозривно пов'язаний з інвести!

ційними процесами. Наслідки їх залучення в аграрний

сектор вітчизняної економіки є надзвичайно вагомими

для подальшого зростання національної економіки. Від

залучення інвестицій, подолання перешкод у створенні

сприятливого інвестиційного клімату в значній мірі за!

лежить швидкість інтеграції економіки України у світо!

ве господарство. Проблема інвестування є актуальною

в більшості країн світу, але особливо значущим є для

країн з перехідною економікою.

УДК330.322:338.43
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cт. викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами,
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ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Ya. Demyan,
senior lecturer of menedgment and economic process department, Mukachevo state university, Mykachevo

PROBLEMS AND RISKS OF FORMATION OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT
IN AGRICULTURAL SECTOR

Аграрний сектор України потребує значних як внутрішніх так і зовнішніх інвестиційних над#
ходжень. Особливо актуальності набуло завдання створення сприятливого інвестиційного
клімату та залучення інвестицій після підписання угоди про асоціацію між Україною та Євро#
пейським Союзом. Набуття членства нашої держави в ЄС в умовах глобальної конкуренції на
світових ринках потребує науково#практичних розробок, спрямованих на підвищення інвести#
ційної привабливості в умовах глибоких суспільних трансформацій перехідного періоду до ци#
вілізованих ринкових відносин.

Ukraine's Agricultural sector requires significant both domestic and foreign investment revenues.
Particular importance has gain the task of creating a favorable investment climate and attract the
investments after signing an association agreement between Ukraine and the European Union.
Becoming the Membe rof the EU our country in the global competition in the global markets requires
scientific developments focused on improving the investment attractiveness in the terms of deep
social transformations and transition to a civilized market relations.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційна діяльність, інвестиційний ризик,

Європейський Союз, транскордонний регіон.

Key words: investments, investment attractiveness, investment activity, investment risk, the European Union,

cross"border region.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання сутності інвестицій знайшли місце у наукових

досліджень вітчизняних учених: П. Гайдуцького, А. Галь!

чинського, В. Гейця, В. Гоблика, Б. Губського, М. Де!

м'яненка, Й. Завадського, М. Єрмошенка, М. Кісіля,

М. Корінька, В. Ланового, І. Лукінова, О. Мертенса, Л. Ней!

кової, О. Омельченка, П. Орлова, О. Осауленка, А. Пе!

ресади, Г. Підлісецького, С. Подкропивного, В. Радчен!

ка, О. Рогача, Саблука, А. Чемериса та ін.

 Незважаючи на наявність економічних розробок,

проблема формування інвестиційної привабливості, за!
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лучення інвестицій в аграрний сектор економіки Украї!

ни потребує постійного аналізу та висвітлення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є висвітлення проблем та ри!

зиків, що виникають при формуванні інвестиційного

клімату в аграрному секторі та запропоновані шляхи їх

подолання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначальною передумовою розвитку аграрного

виробництва будь!якої країни є її грамотна та продума!

на інвестиційна політика, яка включає в себе: вибір дже!

рел та методів фінансування інвестицій, призначення

органів, відповідальних за реалізацію інвестиційної по!

літики, створення необхідної нормативно!правової бази

функціонування інвестиційного ринку, створення спри!

ятливого інвестиційного клімату.

Під інвестиційним кліматом розуміють середови!

ще, в якому відбуваються інвестиційні процеси. Фор!

мується інвестиційний клімат під впливом політичних,

економічних, юридичних, соціальних та інших фак!

торів, які визначають ступінь ризику інвестицій. Оцін!

ка інвестиційного клімату коливається в діапазоні від

сприятливого до несприятливого. Привабливим вва!

жається клімат, який сприяє активній інвестиційній

діяльності, стимулює приплив капіталу в економіку

країни. Несприятливий клімат підвищує ризик для інве!

сторів, що призводить до втрати капіталу та згасання

інвестиційної активності.

Подальший розвиток економіки України потребує

розробки виваженої стратегії залучення інвестицій.

Вона має бути спрямована на залучення довгостроко!

вих прямих іноземних інвестицій у стратегічно важливі

галузі економіки.

За результатами щорічного рейтингового дослід!

ження Міжнародної фінансової корпорації, група

Світового банку "Ведення бізнесу — 2011" Україна по!

кращила своє місце на 2 позиції з 147 на 145 місце, за

рахунок збільшення рейтингу по категоріях: "реєстра!

ція підприємств" та "отримання дозволів на будівниц!

тво", водночас відбулося зменшення рейтингів по ка!

тегоріях: "реєстрація власності", "доступ до кредитів",

"захист прав інвесторів" та "ліквідація підприємств"

(табл. 1).

Україна потенційно може бути однією з провідних

країн із залучення інвестицій. Цьому сприяють її вели!

чезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і де!

шева робоча сила, значний науково!технічний потен!

ціал, багаті природні ресурси, близькість до ЄС, особ!

ливо для тих прикордонних регіонів України, що без!

посередньо межують з країнами Європейського Союзу.

Адже наріжними каменями сучасної інвестиційної по!

літики ЄС в контексті її впливу на розвиток зовнішньое!

кономічних зв'язків у транскордонних регіонах, ство!

рених за участю прикордонних територій України, є

формування сприятливого інвестиційного клімату [1].

При розробці стратегії сучасної регіональної економіч!

ної політики сьогодні на перший план виходить пробле!

ма формування сприятливого інвестиційного клімату.

Характерна особливість формування інвестиційного

клімату в будь!якому територіальному утворенні —

збільшення обсягу залучених іноземних інвестицій [2,

с. 84].

Але існують і істотні недоліки, серед яких: нерозви!

нута інфраструктура; обмежена купівельна спро!

можність суб'єктів аграрної економічної діяльності; не!

досконалість податкової системи; відсутність надійних

гарантій захисту іноземного капіталу; значні обсяги за!

боргованості аграрних підприємств державним і недер!

жавним фінансовим інститутам; відсутність досконало!

го механізму кредитування аграрного сектора; фінан!

сова дестабілізація економіки у зв'язку зі значним об!

сягом зовнішнього державного боргу; політична не!

стабільність; корупція.

Для їх усунення необхідно створити сприятливий

клімат як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів.

Залучення інвестиційного капіталу можна пожвавити

шляхом удосконалення законодавчої бази (особливо в

системі оподаткування та приватизації), створення та

функціонування спеціальних економічних зон, зміцнен!

ня банківської системи, розробки системи захисту та

державних гарантій в інвестиційній сфері.

Несприятливий інвестиційний клімат в агропромис!

ловому комплексі є наслідком довготривалої збитко!

вості основних видів сільськогосподарського вироб!

ництва. Все ще мають місце негативні тенденції попе!

редніх років: зношеність техніки, відсутність інвестиц!

ійної підтримки з боку державних органів та ін. Усе це

впливає на виробництво сільськогосподарської про!

дукції, яке в більшості господарств є збитковим і ма!

лоефективним.

В останні сім років галузь є прибутковою. Але

отримані прибутки не забезпечують розширення вироб!

ництва. Цих коштів ледь вистачає на поповнення вироб!

ничих запасів та здійснення основних технологічних

Таблиця 1. Місце України у рейтинговому дослідженні МФК "Ведення бізнесу — 2011"

Рейтинг по категоріях 
2011, 

рейтинг 
України 

2010, 
рейтинг 
України 

Зміна 
рейтингу 

Ведення бізнесу 145 147 +2
Реєстрація підприємств 118 136 +18
Отримання дозволів на будівництво 179 181 +2
Реєстрація власності 164 160 -4
Доступ до кредитів 32 30 -2
Захист прав інвесторів 109 108 -1
Система оподаткування 181 181 Без змін 
Міжнародна торгівля 139 139 Без змін
Забезпечення виконання контрактів 43 43 Без змін
Ліквідація підприємств 150 145 -5

Джерело: за даними [МФК "Ведення бізнесу — 2011"].
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операцій з виробництва сільськогосподарської про!

дукції [4, с. 3—5].

Створення сприятливого інвестиційного клімату —

головна умова успішної політики залучення та викори!

стання іноземного капіталу в економіці України. Для

забезпечення стабільної правової основи функціону!

вання іноземного інвестора пропонуються її окремі ос!

новні елементи, а саме: забезпечення прав власності

на землю або права отримання 99!річної оренди землі

під будівлями, спорудами, підприємствами при їх

купівлі, покращення податкових, митно!тарифних умов

для іноземного партнера, гарантування їх стабільності

на період 5—7 років, застосування пільг, спрямованих

на зменшення ризику трати капіталу, розробка особ!

ливого режиму участі іноземних інвесторів у привати!

зації, розширення практики двосторонніх домовлено!

стей про взаємний захист інвестицій, розширення взає!

модії з міжнародними організаціями, які займаються

питаннями інвестиційного співробітництва, особливо з

Міжнародним агентством по гарантіям інвестицій

(МАГІ), Міжнародним банком реконструкції та розвит!

ку (МБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією

(МФК).

Для стимулювання діяльності іноземних інвесторів

необхідна послідовна державна стратегія, а саме: вар!

то відмовитися від орієнтації на підтримку та стимулю!

вання всіх без виключення іноземних інвесторів, в особ!

ливості націлених на гігантські проекти, що потребує

значного відволікання з народногосподарського обігу

матеріальних та фінансових ресурсів; варто заохочува!

ти на рівні державної політики першочергове залучен!

ня іноземного капіталу до будівництва та реконструкції

підприємств, що випускають гостродефіцитні та конку!

рентоспроможні товари; не допускати створення СП, що

випускають продукцію, несумісну із міжнародними стан!

дартами; за допомогою різноманітних стимулів підтри!

мувати та заохочувати залучення іноземних інвестицій

у високотехнологічних галузях, пріоритетних для нашої

економіки; створити розгорнуту організаційно!правову

систему, яка б була конкурентоспроможна по відношен!

ню до інвестиційних режимів інших країн, гармонізува!

ти українське законодавство у відповідності з євро!

пейськими стандартами; пріоритетним напрямом вико!

ристання зарубіжних інвестицій повинен стати розвиток

експортного потенціалу України.

З метою зміцнення національного інвестиційного

потенціалу в агропромисловому комплексі України еко!

номічна політика держави повинна бути спрямована на

розв'язання таких найгостріших проблем: забезпечен!

ня правової бази формування сприятливого інновацій!

но!інвестиційного клімату аграрного сектору України;

коригування системи податкових пільг відповідно до

вимог СОТ; освоєння новітніх розробок і використання

досягнень світового сільськогосподарського машино!

будування; створення системи ефективного інженерно!

технічного забезпечення аграрного сектору з дотриман!

ням чинного українського законодавства; збільшення

вкладень в основний капітал; розвиток банківського

кредитування аграрного сектору; розвиток фондового

ринку та охоплення ним сільськогосподарських

підприємств; сприяння залученню прямих іноземних

інвестицій в агропромисловий комплекс.

Найбільш пріоритетними і одночасно прибутковими

сферами для іноземного інвестування в аграрний сек!

тор є: впровадження високопродуктивних технологій

вирощування сільськогосподарських культур та утри!

мання худоби і птиці; оновлення і модернізація на базі

нових технологій підприємств харчової промисловості,

а також тих, що займаються заготівлею та зберіганням

зерна та іншої сільськогосподарської продукції; ство!

рення потужностей та сировинної бази для виробницт!

ва обладнання для олійножирової, м'ясо!молочної, бо!

рошномельно!круп'яної та хлібопекарської промисло!

вості; налагодження випуску ефективних хімічних за!

собів захисту сільськогосподарських рослин і тварин;

надання виробничих послуг сільськогосподарським та

іншим агропромисловим підприємствам.

Основними напрямами інтегрування аграрного сек!

тору України у світову економіку слід вважати: створен!

ня спільних підприємств, формування вільних економі!

чних зон агропромислового типу. Створення спільних

підприємств дає можливість більш інтенсивно залучати

іноземний капітал, валютні надходження від агропро!

мислової діяльності будуть значно зміцнювати регіо!

нальну економіку. Для підвищення ефективності функ!

ціонування спільних підприємств необхідними є подаль!

ше вдосконалення принципів зовнішньоекономічної

діяльності, подолання процесів інфляції та забезпечен!

ня стабільності в економіці.

Саме ці фактори здатні підвищити зацікавленість

великих іноземних компаній у спільній підприємницькій

діяльності та сприяти входженню України до міжнарод!

них організацій.

Тому на державному рівні для аграрного сектору

України повинні бути чітко визначені пріоритетні галузі,

виробництва, куди в першу чергу повинні залучатися

іноземні інвестиції. Одним з ведучих критеріїв доціль!

ності такого вибору повинна бути можливість досягнен!

ня ланцюгової реакції господарської активності й еко!

номічного росту у всьому аграрному секторі як наслідок

первинної ін'єкції капіталів. У зв'язку з цим, з огляду на

вітчизняні потреби, а також світовий досвід, особливо

досвід країн Східної Європи, для умов України можна

запропонувати наступні пріоритетні сфери!адресати для

іноземних інвестицій з метою забезпечення динамічно!

го розвитку переробних галузей аграрного сектору: ви!

робництво технологічного устаткування для цукрової,

олійно!жирової, хлібо!пекарської, мукомельно!круп'я!

ної, м'ясо!молочної промисловості, таропакувального

господарства, для випуску дитячого харчування; вироб!

ництво тари й упакування; біотехнології в галузях пере!

робної промисловості аграрного сектору; створення

об'єктів соціальної інфраструктури.

Україні вкрай необхідний системний законодавчо

закріплений підхід до державного протекціонізму, який

забезпечив би стабільну ситуацію на агропромислово!

му ринку, можливість гнучкого державного регулюван!

ня при кон'юктурних змінах. Лише в умовах захищеності

сільського господарства і бізнесу стане можливий

стійкий приплив інвестицій [5, с. 14]. На сьогоднішній

день приплив інвестицій в інноваційні програми агропро!

мислового комплексу можливий за умов стимулювання

державної підтримки сільськогосподарського вироб!

ництва та розвитку інтеграційних процесів. Інтегровані
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підприємства отримають ефект за рахунок консолідації

фінансових ресурсів, праці і засобів виробництва.

Основними напрямами залучення інвестицій, зокре!

ма іноземних в аграрний сектор економіки України й За!

карпатського регіону можуть бути: розробка регіональ!

них програм стимулювання приватних інвестицій; роз!

виток ринку цінних паперів; створення вільних економ!

ічних зон; придбання іноземними інвесторами акцій

вітчизняних підприємств харчової промисловості; стра!

хування інвестицій від некомерційних ризиків.

Національна інвестиційна політика повинна бути

направлена, передусім, на розвиток об'єктів соціальної

інфраструктури сільських поселень: освіти, охорони

здоров'я і культури, зв'язку, транспорту, житлово!ко!

мунального господарства та дорожнього будівництва,

яка повинна сприяти створенню додаткових робочих

місць у виробничій та соціальній сферах села, розши!

ренню підсобних підприємств і промислів. Слід прово!

дити активну роботу у сфері зайнятості дієздатного на!

селення, підтримки соціально вразливих верств, насам!

перед, багатодітних сімей, пенсіонерів та інвалідів, про!

фесійної підготовки і перепідготовки, матеріальної до!

помоги вивільнюваним працівникам. З цією метою не!

обхідно реалізовувати національну програму зайнятості

сільського населення та заходи, спрямовані на розви!

ток самостійного підприємництва селян, регулювання

трудових відносин, наймання працівників, зменшення

трудового навантаження і поліпшення умов праці

сільських жінок. Важливо забезпечити зайнятість сіль!

ської молоді у виробничій та соціальній сферах, підви!

щення рівня її професійної орієнтації й кваліфікації.

Аграрна політика повинна бути підтримкою для

створення фондів соціального розвитку сільської місце!

вості за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також

цільових відрахувань підприємств, господарств, орга!

нізацій і установ.

Основою дієвої регіональної аграрної політики є

аграрна реформа. Виважена регіональна аграрна по!

літика має сприяти подоланню кризи не тільки у сіль!

ському господарстві, але і у економіці регіону в цілому.

Через це реалізація програми стабілізації й розвитку всіх

галузей сільськогосподарського виробництва, розроб!

ка концепції такої політики і методологічних основ прий!

няття рішень є актуальним для державотворчих процесів

із зміцнення політичної незалежності регіону і держави

в цілому.

Активізація інвестиційного процесу в агровиробни!

чому комплексі є одним із найдієвіших механізмів соц!

іально!економічних перетворень у ньому, оскільки за

даними держкомстату України за останніх 20 років енер!

гоозброєність сільськогосподарських підприємств зни!

зилась на 55—65%, а зношеність сільськогосподарсь!

кої техніки становить 80—90%. Це призвело до скоро!

чення оброблюваних земель і, як наслідок, дефіциту

сільськогосподарської продукції в Україні.

Зміцнення матеріально!технічної бази сільського

господарства, впровадження досягнень науково!техні!

чного прогресу є основними напрямами виходу агрови!

робничого комплексу регіону країни з економічної кри!

зи. Сільськогосподарське машинобудування й підприє!

мства сервісного обслуговування техніки покликані по!

стачати сільськогосподарським товаровиробникам не!

обхідну сучасну техніку і обладнання для виробництва

та переробки сільськогосподарської продукції, здійсню!

вати фірмове обслуговування техніки.

ВИСНОВКИ
Інвестиційна політика аграрного сектору України та

Закарпаття в умовах ризику має формуватися на основі

економічних важелів впливу держави на реалізацію інве!

стиційної привабливості економіки країни, що покликані

компенсувати недоліки загальноекономічної кон'юнк!

тури і підсилити інвестиційну привабливість аграрної

галузі. Ефективна національна політика в сфері залу!

чення інвестицій повинна мати низку стимулюючих ва!

желів, зокрема для сільського господарства — держав!

ну (в тому числі бюджетну) підтримку, суттєві зміни тех!

нологічної структури сільськогосподарського вироб!

ництва.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Активізація в другій половині ХХ ст. процесів "пе!

ретворення знання в неопосередковано продуктивну

силу розвиту економіки і суспільства" [1, с. 11] зумови!

ла значне розширення досліджень у цій сфері та фор!

мування нового напряму в теорії економіки — економ!

іки знань. За поширеною думкою вчених економістів "…

сьогодні тільки через знання можна створити і розви!

вати економіку, здатну бути конкурентоспроможною і

забезпечувати сучасний рівень життя населення. При

УДК 330.341: 336.025: 336:11
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аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА
ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА В УКРАЇНІ

O. Maguta,
postgraduate student, Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AND ECONOMIC DYNAMICS IN UKRAINE

Проаналізовано суспільну ефективність вищої освіти в Україні порівняно з країнами світу. Вияв#
лено незбалансованість системи вищої освіти в Україні з потребами економіки та напрямів освіти з
економічною структурою, продемонстровано недостатньо високу якість вищої освіти в сфері при#
родничо#інженерних спеціальностей та слабку орієнтацію вищої освіти на потреби інноваційного
розвитку країни. Здійснено економіко#математичні дослідження впливу вищої освіти на макроеко#
номічну динаміку та розвиток інноваційних процесів в Україні та доведено, що рівень освіченості
(вищою освітою) економічно активного населення, з одного боку, є вагомим позитивним чинником
економічного розвитку країни, з іншого — слабо впливає на розвиток інноваційних процесів. Наго#
лошено на необхідності реформування вищої освіти в Україні як важливого фактора забезпечення
економічного зростання. Рекомендовано підвищити якість та результативність вищої освіти, актуа#
лізувати та розширити тематику науково#технічних досліджень і розробок у контексті забезпечення
інноваційного розвитку індустріальних галузей національної економіки.

The public effectiveness of higher education in Ukraine, compared with countries, was analyzed.
Disequilibrium between higher education in Ukraine and the needs of the economy was found, as well as
between education areas and economic structure, poor quality of higher education in the field of
environmental and engineering studies and poor orientation of higher education to the needs of the state
in innovative development. It was made economic and mathematical research of the effect of higher
education on the macroeconomic dynamics and development of innovative processes in Ukraine and
proved that the level of education (higher education) of the economically active population, on the one
hand, is a significant positive factor for economic development, on the other — it affects the development
of innovation processes slightly. An important factor of economic growth in Ukraine is the necessity of
reforming of higher education. It is recommended to improve the quality and the effectiveness of higher
education, to update and expand the topics of scientific and technological research and development in
terms of innovative development of industrial sector of national economy.

Ключові слова: вища освіта, рівень охвату вищою освітою, задоволеність якістю освіти, суспільні ви"

трати на освіту, інноваційний розвиток, макроекономічна динаміка, індекс людського розвитку, економіч"

но активне населення, економіко"математичні дослідження, економетричні методи.

Key words: higher education, higher education reach level, satisfaction with the quality of education, public

spending on education, innovation development, macroeconomic dynamics, human development index, the

economically active population, economic and mathematical research, econometric methods.

цьому боротьба відбувається, насамперед, за подаль!

ше нагромадження знань, забезпечення їх безперерв!

ного трансферу в суспільстві і матеріалізації в техніці і

технологіях" [1, с. 11]. Отже, в сучасному світі важли!

вою передумовою забезпечення економічного зростан!

ня на інноваційних засадах є орієнтація на безперерв!

ний розвиток нових знань. Так, однією з найважливіших

цілей, сформульованих ООН у контексті забезпечення

сталого розвитку, визначено завдання щодо "… забез!

печення всеосяжної і справедливої якісної освіти і зао!
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хочення можливості навчання протягом життя для

всіх…" [2, с. 15]. А серед п'яти основних цілей Євро!

пейської стратегії "Європа 2020" зазначено, що до 2020

року не менш ніж 40% населення у віці 30—34 років

повинно мати вищу освіту третього рівня (вищу універ!

ситетську освіту) [3].

Виходячи з фундаментальної значимості фактору

освіти, і зокрема вищої освіти для забезпечення сталого

економічного зростання, представляється актуальним

дослідження рівня суспільної ефективності вищої світи в

Україні порівняно з іншими країнами світу та здійснення

оцінки ступеню її впливу на реальну макроекономічну

динаміку та інноваційні процеси в Україні. Такі підходи

дають можливість визначити першочергові задачі щодо

підвищення макроекономічної ефективності вищої осві!

ти в Україні у контексті її реформування.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Слід зазначити, що проблематика освіти як факто!

ру економічного зростання досить широко висвітлюєть!

ся в економічній літературі. В першу чергу слід відміти!

ти фундаментальні роботи українських вчених В.М. Гей!

ця [1] та А.С. Гальчинського [4], де розглядаються

сутність і характерні риси економіки знань, проблеми

та особливості її розвитку в Україні. Інноваційним ас!

пектам освіти в європейському вимірі присвячено до!

слідження Національного інституту стратегічних дослі!

джень [5], оцінка макроекономічної ефективності осві!

ти здійснена в наукових дослідженнях Т.Б. Лебеди [6;

7].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз суспільної ефективності вищої

освіти в Україні порівняно з країнами світу, а також

здійснення оцінки характеру і рівня впливу вищої осві!

ти на макроекономічну динаміку та розвиток інновацій!

них процесів в Україні. Результати означених дослід!

жень можуть бути використані у рамках визначення

пріоритетів реформування системи вищої освіти в Ук!

раїні.

 
Показник 

Світ в 
цілому 

Групи країн світу за рівнем людського розвитку 
Група 
країн з 
дуже 

високим 
рівнем 

людського 
розвитку 

Група 
країн з 
високим 
рівнем 

людського 
розвитку 

 
 

Україна 

Група 
країн з 
середнім 
рівнем 

людського 
розвитку 

Група 
країн з 
низьким 
рівнем 

людського 
розвитку 

Суспільні витрати на освіту в структурі ВВП, 
середні по групі країн, %, (2005−2012) 5,0 5,3 4,6 5,3 3,7 3,7 

Суспільні витрати на освіту в структурі ВВП, 
середні по групі країн, %, (2005−2014) 5,0 5,1 4,9 6,7 4,1 3,6 

Рівень охвату вищою освітою*, середній по групі 
країн, %, (2003−2012) 31 76 35 80 23 8 

Рівень охвату вищою освітою*, середній по групі 
країн, %, (2008−2014)  32 77 36 79 24 8 

Відсоток робочої сили з вищою освітою, %, 
(2014)  32,5 … … 46 … … 

Безробітні з вищою освітою, частка від 
загальної кількості безробітних, %, (2011−2014)  20 … … 47 … … 

Випускники вищих навчальних закладів з 
природничо-наукових і інженерних 
спеціальностей, в середньому по групі країн, % 
від загальної чисельності, (2002−2011)  

… 20,2  26,3 … … 

Задоволеність якістю освіти, в середньому по 
групі країн, % задоволених, (2011)** 

64,2 61,3 58,0 50,1 69,2 56,5

Задоволеність якістю освіти, в середньому по 
групі країн, % задоволених, (2014)** 

63 64 61 49 70 53 

Інновації і технології: видані патенти***, у 
розрахунку на 1 млн населення, кількість 

… 566,2 63,4 85,2
… … 

Інновації і технології: отримані ліцензійні 
платежі і збори****, дол. США на душу 
населення 

… 210,9 … 2,3
… … 

Валовий національний дохід у розрахунку на 
душу населення, в середньому по групі країн, 
дол. США, постійні ціни 2011 р., (2012 ) 

13599 40 397 12 920 8 332 5 875 2 830

Валовий національний дохід у розрахунку на 
душу населення, в середньому по групі країн, 
дол. США, постійні ціни 2011 р., (2013 ) 

13 964 41 395 13 549 8 508 6 106 2 904 

Таблиця 1. Суспільна ефективність системи освіти: порівняння країн світу

* відсоток громадян відповідного віку, які здобувають вищу освіту;

** відсоток респондентів, які відповіли "вдоволений" на питання Всесвітнього опитування Геллапа: "Вдоволені чи невдово!
лені Ви системою освіти?";

*** кількість представлених виключних прав на винахід (у виді виробу чи процесу), що забезпечує новий спосіб виробництва
чи пропонує нове технічне вирішення проблеми;

**** суми, виплачені за санкціоноване використання прав інтелектуальної власності.
Джерело: складено автором за даними: Human development report 2013 [Електронний ресурс] / Сайт ООН. — Режим досту!

пу: <http://hdr.undp.org/en/2013!report>; Human development report 2014 [Електронний ресурс] / Сайт ООН. — Режим досту!
пу: <http://hdr.undp.org/en/2014!report>; Human development report 2015 [Електронний ресурс] / Сайт ООН. — Режим досту!

пу: http://hdr.undp.org/en/2015!report; Статистична база Всесвітнього Банку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http:/
/data.worldbank.org/indicator>
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті проведено аналіз макроекономічних ас!

пектів вищої освіти в Україні в порівнянні з країнами

світу. У таблиці 1 наведено порівняльні дані щодо су!

спільних витрат та макроекономічної ефективності (ре!

зультативності) системи освіти/вищої освіти в Україні

на фоні груп країн, сформованих ООН за рівнем людсь!

кого розвитку, та світу в цілому.

Дані таблиці 1 показують, що витрати українського

суспільства на освіту в структурі ВВП в середньому за

2005—2012 рр. (5,3% від ВВП) були на рівні країн з

дуже високим рівнем людського розвитку (5,3%) і сут!

тєво вищими, ніж по групі країн з високим рівнем (4,6%),

до якої відноситься Україна. У 2005—2014 рр. спосте!

рігається збільшення частки витрат на освіту в струк!

турі ВВП України до 6,7%, що пояснюється різким ско!

роченням у 2013—2014 рр. динаміки фактичного ВВП

із збереженням відносно стабільних обсягів витрат на

освіту. Слід зазначити, що в цьому періоді частка вит!

рат на освіту в структурі ВВП в Україні значно переви!

щила відповідний показник як по країнах з високим

рівнем (4,9%), так і по країнах з дуже високим рівнем

людського розвитку (5,1%). Останнє свідчить про пев!

ний макроекономічний дисбаланс між рівнем економі!

чного розвитку і витратами на освіту в Україні.

Україна є державою з традиційно високим по!

питом на вищу освіту, що уособлюється дуже висо!

ким показником рівня охвату вищою освітою (відсо!

ток тих, що здобувають вищу освіту, серед відпов!

ідної вікової групи) — в середньому 79% у періоді

2008—2014 рр. Це вище, ніж в середньому по групі

країн з дуже високим (77%) і високим (36%) рівнем

людського розвитку. Для порівняння в табл. 2 пред!

ставлено дані щодо рівня охвату вищою освітою по

ряду країн світу. За даними Всесвітнього Банку [8],

для робочої сили України характерним є дуже ви!

сокий рівень осіб з вищою освітою, але при цьому

частка високоосвічених серед безробітних є також

однією з  найвищих (табл. 2). Це в свою чергу

свідчить про:

а) надлишок осіб з вищою освітою для української

економіки (незбалансованість системи вищої освіти з

потребами економіки);

б) незбалансованість напрямів освіти з економічною

структурою;

в) неналежну якість вищої освіти в Україні. Останнє

підтверджується дуже низьким показником задоволе!

ності якістю освіти в Україні, який, попри свою су!

б'єктивність, відображає певні соціальні й економічні

очікування від отримання вищої освіти.
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Рис. 1. Динаміка індексу фізичного обсягу ВВП за 2007—2014 рр.,
відсотків до попереднього року, %

Джерело: сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Країни 

Рівень 
охвату 
вищою 
освітою, 

%* 

Частка робочої 
сили з вищою 
освітою, % у 
загальній 
чисельності 

Частка 
безробітних з 

вищою освітою, 
% у загальній 
чисельності 

Україна 79 46 47
Фінляндія 94 41 24
Словенія 86 31 20
Іспанія 85 37 23
Російська Федерація 76 56 37
Польща 73 31 16
Швеція 70 37 20 
Туреччина 69 20 21
Чеська Республіка 64 22 10
Велика Британія 62 40 21
Німеччина 62 27 13
Франція 58 37 25
Угорщина 60 25 10
Швейцарія 56 38 27
США - 34 18
Канада - 52 37
Казахстан 45 30 21

Таблиця 2. Частка осіб з вищою освітою в структурі робочої сили та безробітних в Україні у
порівнянні з країнами світу, станом на 2014 рік

* відсоток громадян відповідного віку, які здобувають вищу освіту.
Джерело: Human development report 2015 [Електронний ресурс] / Сайт ООН. — Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/

2015!report; Статистична база Всесвітнього Банку [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  <http://data.worldbank.org/indicator
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Для України значення цього показника станом на

2014 р. становить 49%, що є найнижчим порівняно з се!

редніми по усіх групах країн   з дуже високим (64%),

високим (61%), середнім (70%) і низьким (53%) рівня!

ми розвитку людини. Для порівняння: станом на 2014 р.

даний показник складає для Норвегії 82%, Швейцарії

81%, Німеччини 75%, Канади 73%, Швеції 64%, США

68%, Великої Британії 66%, Франції 66%, Фінляндії

82%, Словенії 76%, Польщі 60%, Російської Федерації

48%, Білорусії 48%, Казахстану 46% [2].

Відзначимо, що Україна має досить високий рівень

випускників з природнічо!наукових та інженерних

спеціальностей серед випускників вищих навчальних

закладів   26,3% в середньому за 2002—2011 рр., що

вище ніж в середньому по групі країн з дуже високим

рівнем людського розвитку (20,2%). Для порівняння:

за цей самий період даний показник складає для Нор!

вегії 15,3%, Швейцарії 21,6%, Німеччини 28,6%, Ка!

нади 21,1%, Швеції 25%, США 15,5%, Великої Бри!

танії 21,7%, Франції 26,2%, Фінляндії 29,4%, Словенії

18,2%, Польщі 15,7%, Угорщини 15,1%, Російської

Федерації 28,1%, Болгарія 18,3%, Туреччини 20,9%

[9].

Важливо також відмітити, що на фоні досить висо!

ких показників освіти, і зокрема вищої освіти, Україна

має дуже низькі показники економічного розвитку. Так,

за результатами 2013 р. вироблений в Україні ВВП у роз!

рахунку на душу населення (8508 дол. США за парите!

том купівельної спроможності, у зіставних доларах 2011

р.) є майже у п'ять разів нижчим за середній по групі

країн з дуже високим рівнем (41395 дол. США) і суттє!

во нижчим за середній по своїй групі (13549 дол. США),

наближаючись до країн середнього рівня (6106 дол.

США) — за рівнем ВВП на душу населення Ук!

раїна знаходиться на позиції між Ямайкою

(8607 дол. США) і Белізом (8215 дол. США).

(Для довідки: за результатами 2014 р. ВВП на

душу населення в Україні за паритетом купі!

вельної спроможності у зіставних доларах 2011

р. склало 8267 дол. США [8]. За результатами

2015 р., скоріш за все, слід очікувати суттєвого

зменшення зазначеного показника, в першу

чергу, за рахунок суттєвої девальвації націо!

нальної валюти).

Для порівняння: за результатами 2013 р.

даний показник складає для Норвегії 62448 дол.

США, Швейцарії 54697 дол. США, Німеччини 43207 дол.

США, Канади 41894 дол. США, Швеції 43741 дол. США,

США 51340 дол. США, Великої Британії 37017 дол.

США, Франції 37154 дол. США, Фінляндії 38846 дол.

США, Словенії 27576 дол. США, Польщі 22877 дол.

США, Російської Федерації 23564 дол. США%, Біло!

русії 17055 дол. США, Казахстану 22467 дол. США, Ту!

реччини 18660 дол. США, Еквадору 10541 дол. США,

Китаю 11525 дол. США, Белізу 8215 дол. США [2].

Дисбаланс між високими показниками вищої ос!

віти і рівнем економічного розвитку в Україні пояс!

нюється, крім іншого, слабким зв'язком освіти з еко!

номікою через упровадження інноваційних процесів.

Так, кількість патентів у розрахунку на 1 млн насе!

лення в Україні є на порядок нижчою, ніж в середнь!

ому по групі країн з дуже високим рівнем людського

розвитку, проте досить високою на фоні країн своєї

групи. Але, поряд з цим, обсяг ліцензійних платежів і

зборів від використання прав інтелектуальної влас!

ності в розрахунку на одиницю населення є дуже

низькою, що свідчить про недовикористання інтелек!

туальних зусиль високоосвічених осіб в реальній еко!

номіці України.

Отже, високі показники освіти, і зокрема вищої ос!

віти в Україні, що є на рівні країн з дуже високим рівнем

людського розвитку (зокрема це стосується рівня ви!

трат на освіту у структурі ВВП, рівня охвату вищою ос!

вітою, частки високоосвічених осіб у структурі робочої

сили, високого рівня випускників природничо наукових

та інженерних спеціальностей у структурі випускників

вищих навчальних закладів) різко дисонують із станом

економічного розвитку країни, яка по рівню ВВП на

душу населення є однією з найгірших серед країн своєї

групи (з високим рівнем людського розвитку) і

тяжіє до країн з середнім рівнем (станом на

2013 рік).

Тому дуже високі (формальні) досягнення

України в сфері вищої освіти не сприяють адек!

ватному економічному зростанню, що свідчить

про наявність макроекономічного дисбалансу

між системою вищої освіти та її економічною

результативністю. Отже, перед українським

суспільством стоїть нагальна проблема

якнайскорішого реформування системи вищої

освіти з метою підвищення її якості, інновати!

зації, економічної ефективності, забезпечення

справедливого й рівного доступу до знань, гар!

монізації з кращими світовими практиками

вищої освіти.
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Рис. 2. Динаміка індексу фізичного обсягу ВВП у
розрахунку на душу населення за 2007—2014 рр.,

відсотків до попереднього року, %
Джерело: сайт Державної служби статистики України [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
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Рис. 3. Динаміка частки осіб з вищою освітою
(повною, базовою і неповною) у структурі економічно

активного населення за 2007—2014 рр., відсотків
до попереднього року з лагом, %

Джерело: розраховано автором за інформацією статистичних
збірників "Економічна активність населення України", сайт Державної служ!

би статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: : <http:/
/www.ukrstat.gov.ua/>
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Економіко"математичні дослідження

впливу вищої освіти на макроекономічну

динаміку та впровадження інновацій

Проблема підвищення економічної

ефективності вищої освіти як фактору еко!

номічного розвитку країни представляєть!

ся досить актуальною у контексті забезпе!

чення сталого економічного розвитку на

інноваційних засадах. Для дослідження еко!

номічної ефективності освіти (в першу чер!

гу вищої освіти) в Україні, або, іншими сло!

вами, оцінки характеру та ступеню її впливу

на реальну макроекономічну динаміку та

інноваційний розвиток в країні, пропонуєть!

ся застосувати економіко математичні мо!

делі.

В якості математичних методів дослід!

ження доцільно застосувати економетричні

методи, що дають можливість визначити

взаємозв'язок між рядами економічної ди!

наміки у виді математичної формули, що

дозволяє оцінити ступінь впливу у кількісно!

му виразі. Означене дослідження пропо!

нується здійснювати в середовищі спеціаль!

ної системи економетричного моделюван!

ня EViews.

Постановка задачі: оскільки вплив вищої

освіти на економічний розвиток реалізуєть!

ся через участь в суспільному виробництві

робочої сили певних кваліфікаційних харак!

теристик, зокрема певного рівня освіченості,

в якості досліджуваного фактора впливу

вищої освіти пропонується використати по!

казник частки осіб з вищою освітою в струк!

турі економічно активного населення у віці

15—70 років, який визначається Державною

службою статистики України на єдиній ме!

тодологічній базі на постійній основі. Довід!

ка: економічно активне населення складаєть!

ся з населення обох статей віком 15—70

років включно, яке впродовж певного періо!

ду часу забезпечує пропозицію робочої сили

на ринку праці1 — тобто, це зайняті і без!

робітні, які готові приступити до роботи. Як

об'єкти впливу розглядаються реальна дина!

міка ВВП та інноваційні процеси.

1. Дослідження впливу частки осіб з ви!

щою освітою в структурі економічно актив!

ного населення України на реальну макро!

економічну динаміку

Порівняння динаміки реальної зміни

ВВП України та ВВП на душу населення

(рис. 1,  2) з динамікою зміни частки осіб з

вищою освітою в структурі економічно ак!

тивного населення країни (рис. 3) показує

їх подібність, що свідчить про взаємоза!

лежність досліджуваних процесів.

Проведені економіко!математичні

дослідження (рівняння 1, 2) свідчать, що

частка осіб з вищою освітою в структурі____________________________
1 Визначення Державної служби статистики

України.

 Вставка 1
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економічно активного населення є суттєвим

позитивним фактором впливу на реальну ди!

наміку ВВП та ВВП на душу населення, тоб!

то, чим вищим є рівень освіченості (вищою

освітою) економічно активного населення,

тим кращими є перспективи економічного

розвитку країни. Підтвердженням важли!

вості фактору рівня освіченості (вищою осв!

ітою) економічно активного населення для

економічного розвитку країни є згенерова!

не у системі Eviews рівняння виробничої

функції (рівняння 3), до якого крім класич!

них факторів впливу — капіталу і зайнятості

— введено додатковий фактор, який врахо!

вує рівень освіченості робочої сили   частку

економічно активного населення з вищою ос!

вітою. З рівняння (3) видно, що означений

фактор чинить суттєвий позитивний вплив на

макродинаміку країни. Отже, рівень освіче!

ності робочої сили (вищою освітою) є важ!

ливим фактором забезпечення економічно!

го розвитку в Україні.

Оцінка впливу частки осіб з вищою освітою (повною,

базовою і неповною) в структурі економічно активного

населення на реальну динаміку ВВП України

GDP_I = -279.075007816 + 374.487996779*DOL_VO(-1)/DOL_VO(-2)
                 (T= -2.046)             (T=2.778)     
R-squared = 0.563;    Durbin-Watson stat. = 1.992;    F= 7.718 

 (1).

Оцінка впливу частки осіб з вищою освітою (повною,

базовою і неповною) у структурі економічно активного

населення на реальну динаміку ВВП у розрахунку на

душу населення України

GDP_I = -279.075007816 + 374.487996779*DOL_VO(-1)/DOL_VO(-2)
                 (T= -2.01)               (T=2.73) 
R-squared = 0.554;    Durbin-Watson stat. = 1.954;    F= 7.453 

(2).

Виробнича функція з додатковим фактором част!

ки осіб з вищою освітою (повною, базовою і непов!

ною) у структурі економічно активного населення Ук!

раїни:
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Рис. 4. Порівняння динаміки частки осіб з вищою освітою (повною, базовою і неповною) в
структурі економічно активного населення та упроваджених у виробництво інноваційних видів

продукції (найменувань) за 2007—2014 рр., рік до попереднього року
Джерело: розраховано автором за інформацією статистичних збірників "Економічна активність населення України", сайт

Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
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Рис. 5. Порівняння динаміки частки осіб з вищою
освітою (повною, базовою і неповною) в структурі
економічно активного населення та упроваджених

нових технологічних процесів за 2007—2014 рр., рік
до попереднього року

Джерело: розраховано автором за інформацією статистичних збірників
"Економічна активність населення України", сайт Державної служби стати!

стики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://
www.ukrstat.gov.ua/>
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Рис. 6. Порівняння динаміки частки осіб з вищою освітою (повною, базовою і неповною) в
структурі економічно активного населення та питомої ваги реалізованої інноваційної продукції

в обсязі промислової продукції за 2007—2014 рр., рік до попереднього року

Джерело: розраховано автором за інформацією статистичних збірників "Економічна активність населення України", сайт

Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
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Таблиці статистичних характеристик рівнянь 4—6

сформовані в системі Eviews та умовні позначення по!

казників, надано у вставці 2.

Вищенаведені результати економіко!математичних

досліджень свідчать про наступне. Рівень осіб з вищою

освітою в структурі економічно активного населення Ук!

раїни потенційно справляє досить суттєвий позитивний

вплив на динаміку виробництва нових видів продукції,

слабкий позитивний вплив   на динаміку питомої ваги

інноваційної продукції в загальних обсягах промисло!

вої продукції, і практично не впливає на динаміку впро!

вадженням нових технологічних процесів. Така ситуа!

ція, на наш погляд, обумовлюється, в першу чергу, не!

достатньо високою якістю вищої освіти в сфері природ!

ничо!інженерних спеціальностей, слабкою орієнтацією

вищої освіти на проблеми інноваційного розвитку краї!

ни, неналежним розвитком науково!технічних дослід!

жень і розробок.

ВИСНОВКИ
Проведений економіко математичний аналіз пока!

зав, що рівень освіченості (частка осіб з вищою осві!

тою) економічно активного населення України є важ!

ливим фактором позитивного впливу на реальну мак!

роекономічну динаміку, а також ключовою передумо!

вою забезпечення інноваційного розвитку в державі.

Разом з тим, високі показники вищої освіти в Україні

порівняно з країнами світу не призводять до адекват!

ного економічного росту, що свідчить про низьку еко!

номічну ефективність вищої освіти. Отже, система вищої

освіти в Україні потребує суттєвого реформування,

спрямованого, в першу чергу, на підвищення її якості та

відповідності сучасним інноваційним потребам, налагод!

ження адекватного взаємозв'язку між структурою та

змістом освіти, з одного боку, і реальними потребами

економіки — з іншого.
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GDP_I = -13.6114896176 + 68.7523082273*ZAN/ZAN(-1) +  
                  (T=0.635)             (T=4.53)                                        
0.27823303905*VNOK_I + 40.1962427235* DOL_VO               
(T=19.058)                             (T=2.2) 
R-squared = 0.992;    Durbin-Watson stat. = 2.535;    F= 249.324

  (3).

Таблиці статистичних характеристик рівнянь 1—3,

сформовані в системі Eviews та умовні позначення по!

казників, представлено у вставці 1.

2. Дослідження впливу частки осіб з вищою освітою

в структурі економічно активного населення на розви!

ток інноваційних процесів в Україні

Інноваційні процеси, що відбуваються в економіці

України, відображаються, в першу чергу, динамікою

таких показників, як число упроваджених нових техно!

логічних процесів та виробництва інноваційних видів

продукції, а також питома вага реалізованої інновацій!

ної продукції в обсязі промислової продукції.

Теоретично більш високий освітній рівень робочої

сили має продукувати більш активні інноваційні проце!

си в економіці країни. Порівняння динаміки вищезазна!

чених показників інноваційного розвитку з динамікою

частки осіб з вищою освітою в структурі економічно ак!

тивного населення України наведено на рисунку 4, 5, 6.

З рисунків 4—6 видно, що зміна рівня освіченості

економічно активного населення не чинить явно вира!

женого впливу на динаміку інноваційних показників. До!

датково проведені економіко!математичні досліджен!

ня показали, що статистичний ряд частки осіб з вищою

освітою слабо корелюється зі статистичним рядом пи!

томої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі

промислової продукції та статистичним рядом кількості

упроваджених у виробництво інноваційних видів про!

дукції (найменувань) і зовсім не корелюється зі статис!

тичним рядом кількості упроваджених нових техноло!

гічних процесів (від'ємний коефіцієнт кореляції). Згене!

ровані в системі Eviews економетричні рівняння

кількісної оцінки впливу фактору рівня освіченості (ви!

щою освітою) економічно активного населення на ви!

щезазначені показники інноваційного розвитку в Україні

(рівняння 4—6) підтверджують зазначені висновки.

Оцінка впливу частки осіб з вищою освітою (повною,

базовою і неповною) в структурі економічно активного

населення на упровадження виробництва інноваційних

видів продукції

INOV_PROD = -9865.13698693 + 26978.0939031*DOL_VO(-1)  
                 (T= -3.15)             (T=4.07) 

R-squared = 0.703;    Durbin-Watson stat. = 2.937;    F= 16.585
 (4).

Оцінка впливу частки осіб з вищою освітою (повною,

базовою і неповною) в структурі економічно активного

населення на упровадження нових технологічних про!

цесів

INOV_TEHNOL = -312.843494772 + 4421.81265802*DOL_VO 
                                  (T=0.10)               (T=0.68) 
R-squared = 0.055;    Durbin-Watson stat. = 1.102;    F= 0.467 

        (5).

Оцінка впливу частки осіб з вищою освітою (повною,

базовою і неповною) в структурі економічно активного

населення на частку інноваційної продукції в обсязі про!

мислової продукції

INOV_PROM/INOV_PROM(-1) = -2.34133516658 + 3.17532073462*
                                                           (T= -1.01)              (T=1.39) 
DOL_VO(-2)/DOL_VO(-3)                                                                        
 
R-squared = 0.28;    Durbin-Watson stat. = 2.07;    F= 1.941 

(6).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах економічної дестабілізації важ!

ливим є дослідження існуючих методів та моделей оці!

УДК 338.49:334

С. О. Кириченко,
ст. викладач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний
університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
ДЛЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

S. Kyrychenko,
sen. lec. Department of Economics and Business,
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE SUBSTANTIATION OF INDICATORS' DEFINITION FOR ASSESSING THE DEVELOPMENT
OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE REGIONS

У статті на основі проведеного аналізу методів оцінки розвитку соціальної інфраструктури ре#
гіонів України визначено їх позитивні сторони та недоліки. Встановлено, що більшість методичних
підходів оцінки розвитку соціальної інфраструктури регіонів базують на використанні інструмента#
рію визначення інтегральної оцінки за різними показниками об'єднаннях у певні підгрупи, що ха#
рактеризують багатоаспектні процеси соціальної інфраструктури. А також встановлено, що загаль#
ними рисами досліджуваних методів оцінки розвитку соціальної інфраструктури є те, що вони базу#
ються на виділені часткових груп показників, які характеризують соціальну інфраструктуру як сис#
тему у цілому. Одним з недоліків існуючих методів було визначено виділення показників для оцінки
без достатнього обгрунтування. У статті визначено принципи, яким показники обов'язково повинні
відповідати, а саме: всебічної оцінки, ієрархічності, комплексності та універсальності. Доведено,
що відповідно до визначених принципів часкові показники повинні у своїй сукупності характеризу#
вати як підсистеми соціальної інфраструктури, так її у цілому та давати уявлення про її розвиток.
Запропоновано відповідно до встановлених принципів часткові показники для оцінки розвитку со#
ціальної інфраструктури регіонів, що згруповані відповідно визначених підсистем соціальної інфра#
структури: комунально#побутового обслуговування; управління, охорони громадського порядку та
екології; соціально#економічного обслуговування. Доведено, що методична узгодженість частко#
вих показників значно розширює можливості аналізу та з'ясування взаємообумовлених процесів та
їх синергетичного ефекту, що відбуваються у системі.

It was determined in the article a positive aspects and disadvantages of methods for assessing the
social infrastructure of the regions Ukraine on based conducted analysis. It was established, that most of
evaluation methodical approaches of social infrastructure in the region are based on using integrated
assessment instrument for determining the various indicators associations in certain subgroups, which
characterizing multifaceted processes of social infrastructure. As well as found that common features of
studied methods for assessing social infrastructure development is the fact, that they are based on partial
selected groups indicators, that characterize social infrastructure system as a whole. One of the
disadvantages of existing methods was determined allocation of indexes for estimation without sufficient
justification. The article defines the principles that indicators must conform, namely full evaluation
hierarchy, complexity and versatility. It is proved, that the set principles a partial indicators in its entirety
should be characterized as a subsystem of the social infrastructure so as a whole and provided an idea of
its development. It was proposed according to established principles of partial indicators for assessing
the development of social infrastructure in the regions, which grouped according defined subsystems of
social infrastructure: public utilities, management, public safety and ecology, social and economic
services. It was proved, that the methodical consistency of partial indicators considerably expands
possibilities of analysis and clarification of interrelated processes and their synergistic effect, which occur
in the system.

Ключові слова: соціальна інфраструктура регіонів, показники, система показників, методи оцінки роз"

витку соціальної інфраструктури, принципи.

Key words: social infrastructure in the regions, indicators, a system of indicators, evaluation methods of social

infrastructure, principles.

нки розвитку соціальної інфраструктури в регіонах з

метою їх удосконалення, що надасть можливість більш

комплексно та системно підійти до проблем її розвит!
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ку. Без оцінки розвитку соціальної інфраструктури не!

можливо розробити заходи щодо активізації її розвит!

ку, що зумовлює актуальність проведення аналізу існу!

ючих методик оцінки розвитку соціальної інфраструк!

тури та потребує подальших досліджень та пропозицій

з удосконалення методів оцінки розвитку соціальної

інфраструктури в регіонах, а також розроблення об!

грунтованої системи показників для оцінки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблемам розвитку соціальної інфраструкту!

ри присвятили свої роботи такі вітчизняні вчені як:

О.М. Алимов, А.А. Багдаєв, Б.М. Данилишин, Є.Л. Логі!

нов, А.А. Мазараки, М.К. Орлатий, Ю.І. Саенко, Д.М. Сте!

ченко та ін. Розробці методів визначення розвитку со!

ціальної інфраструктури в регіонах присвячено роботи

багатьох науковців, а саме: Подіка О.А. [8, с. 56]; Лісово!

го А.В. [5, с. 54]; Бондара С.І. [3, с. 6]; Сотниченко Л.Л.

[11, с. 337]; Панько М.В. [7, с. 180]; Омельченко О.І. [6,

с. 83]; Дубіщева В.П., Прохорова В.М. [4, с. 61]; Абра!

мова І.О. [1, с. 8]; Соляра В.В. [10, с. 203]; Саєнко М.Г.,

Сава А.П. [9, с. 268]; Чернюк Л.Г. та Пепи Т.В. [12, с. 14]

та ін., а також Аналітичного центру "Бюро економічних

та соціальних досліджень" спільно з Регіональним пред!

ставництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Пол!

іським фондом міжнародних досліджень в межах про!

екту "Стан та перспективи розвитку інфраструктури ре!

гіонів" [2]. Незважаючи на велику кількість публікацій

відносно розробки методів оцінки розвитку соціальної

інфраструктури, визначення показників для її оцінки

залишається й досі дискусійним та невирішеним завдан!

ням, у тому числі на регіональному рівні, що спонукає

до подальших досліджень та обгрунтувань.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування системи показників

для оцінки розвитку соціальної інфраструктури регіонів

України. Для вирішення поставленої мети сформульо!

вано такі завдання: проаналізувати існуючі методи оці!

нки розвитку соціальної інфраструктури; визначити ча!

сткові показники оцінки; розробити принципи щодо си!

стеми показників оцінки розвитку соціальної інфра!

структури регіонів; запропонувати відповідно розроб!

леним принципам систему показників оцінки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналітичний центр "Бюро економічних та соціальних

досліджень" [2] спільно з Регіональним представництвом

Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Поліським фондом

міжнародних досліджень в межах проекту "Стан та перс!

пективи розвитку інфраструктури регіонів" дослідили інфра!

структуру регіонів в Україні. При цьому дослідження було

проведено тільки за 2013 рік без порівняння розвиненості

інфраструктури в різних регіонах України. Але для нашого

дослідження інтерес викликають показники, які були об!

рані для оцінки стану інфраструктури в регіонах. А саме

було досліджено стан таких дев'яти підсистем:

1) транспортної (7 показників — довжина автомо!

більних доріг державного та місцевого значення; про!

тяжність автодоріг з твердим покриттям; автомобільний та

залізничний вантажо! й пасажирооборот);

2) зв'язку (6 показників — щільність мережі зв'язку;

щільність покриття мережі Інтернет; рівень забезпеченості

мобільним зв'язком; абоненти мобільного зв'язку; кількість

телефонних основних апаратів; кількість користувачів ме!

режі Інтернет);

3) екологічної (2 показника — викиди в атмосферу

шкідливих речовин і парникових газів; частка області в за!

гальнодержавному обсязі викидів забруднюючих речовин

в атмосферу);

4) рекреаційної (6 показників — кількість санаторно!

курортних та оздоровчих закладів; баз відпочинку та дитя!

чих оздоровчих таборів; готелів; кількість готельних номерів

та їх житлова площа);

5) житлово!комунального господарства (3 показника

— житловий фонд; житловий фонд, у середньому на одно!

го мешканця; загальна площа житлових будинків);

6) освіти (10 показників — охоплення початковою, се!

редньою та вищою освітою; кількість дошкільних закладів;

кількість дітей у дошкільних закладах; кількість загально!

освітніх навчальних закладів; кількість учнів загально!

освітніх навчальних закладів; кількість професійно!техніч!

них навчальних закладів; кількість учнів; кількість вищих

навчальних закладів);

7) медичної (4 показника — ступінь забезпеченості на!

селення лікарняними ліжками; смертність дорослого насе!

лення; дитяча смертність; середня очікувана тривалість

життя);

8) соціального забезпечення (5 показників — чи!

сельність дітей!сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування; кількість усиновлених дітей; середній розмір

пенсій; кількість пенсіонерів);

9) культурної (6 показників — кількість бібліотек; зак!

ладів культури клубного типу; кількість кіноустановок, те!

атрів, музеїв, шкіл естетичного виховання).

Необхідно відзначити, що у дослідженні при оцінці

інфраструктури в регіонах показники підсистем відріз!

нялися. Деякі дані були наведені за попередні роки від 2013

року, інколи показники порівнювалися із минулими рока!

ми.

Сотниченко Л.Л. [11, с. 337] визначає рівень розвитку

інфраструктури в регіонах України, але по суті інфраструк!

тура регіону зводиться до транспортної інфраструктури.

Для розрахунків на основі статистичної інформації щодо

довжини доріг, площі регіонів, чисельності населення та

валової продукції виробничих підприємств використовува!

лись: 1) коефіцієнт Успенського; 2) коефіцієнт Енгеля;

3) рівень розвитку транспортної інфраструктури (за рівнем

зайнятості); 4) ступень використання транспортної інфрас!

труктури (за рівнем зайнятості) для регіонів України.

Панько М.В. [7, с. 180] при визначенні соціальної скла!

дової структури економіки регіону, в яку входить і соціаль!

на інфраструктура, визначає всього 7 показників: 1) дохо!

ди населення, млн грн.; 2) чисельність населення, млн осіб;

3) зайнятість населення, млн осіб; 4) середньомісячна з/п,

грн.; 5) житловий фонд, млн м2; 6) забезпечення населення

торговельною площею, (м2 на 10 тис. осіб); 7) забезпечен!

ня населення ліжками в лікарняних закладах (на 10 тис.

осіб). На наш погляд, такий набір показників не може оха!

рактеризувати ані соціальну складову структури економіки

регіону, ані соціальну інфраструктуру.
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Омельченко О.І. [6, с. 83] при оцінці рівня життя насе!

лення в регіонах України використовує такі компоненти як:

довгострокові цінності, поточні потреби, середовище про!

живання та соціальна інфраструктура, яка, у свою чергу,

складається з таких груп показників як: охорона здоров'я

та відпочинок (7 показників), наука і освіта (6 показників),

роздрібна торгівля, громадське харчування, послуги насе!

ленню (3 показника), культура та мистецтво (3 показника),

фізична культура та спорт (6 показників). Рівень життя на!

селення в регіонах автор визначає за допомогою комплек!

сного показника.

Соляр В.В. [10, с. 203] пропонує методику розрахунку

інтегральної оцінки соціальної інфраструктури, що скла!

дається з комплексних показників оцінки. Для розрахунків

інтегральної оцінки соціальної інфраструктури використо!

вуються наступні види діяльності: 1) виробництво та розпо!

ділення електроенергії, газу та води; 2) будівництво; 3) тор!

гівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів

особистого вжитку; 4) діяльність готелів та ресторанів;

5) діяльність транспорту та зв'язку; 6) охорона здоров'я та

надання соціальної допомоги; 7) колективні, громадські та

особисті послуги; 8) санітарні послуги, прибирання сміття

та знищення відходів.

На наш погляд, оцінювати соціальну інфраструктуру за

різних видів економічної діяльності та станом їх основних

засобів є досить спірним. Але автор також пропонує до!

повнювати інтегральну оцінку соціальної інфраструктури

оцінкою рівня забезпеченості населення об'єктами соціаль!

ної інфраструктури за допомогою таких показників як за!

безпеченість населення: житловим фондом; міським елек!

тричним транспортом — тролейбусами, трамваями, ваго!

нами метрополітену; місцями в об'єктах ресторанного гос!

подарства; торговими місцями на ринках; ліжко!місцями в

стаціонарах; послугами у сфері охорони здоров'я та осві!

ти; номерами в готелях.

Саєнко М., Сава А. [9, с. 268] запропонували методику

оцінки соціальної інфраструктури сільських територій за

рахунок 18 комплексних параметрів: 1) розмір сіл за

кількістю жителів; 2) віддаленість сіл від сільських рад і рай!

центрів; 3) віддаленість сіл від зупинок громадського

транспорту; 4) віддаленість сіл від доріг з твердим покрит!

тям; 5) дороги в селах з твердим покриттям і освітленість

вулиць; 6) вік житлового фонду; 7) благоустрій житла (вода,

каналізація, ванна, газ тощо); 8) дошкільні заклади; 9) за!

гальноосвітні школи; 10) заклади культури; 11) медичні зак!

лади; 12) заклади торгівлі; 13) заклади служб побуту; 14)

заклади громадського харчування; 15) спортивні споруди;

16) культові споруди; 17) технічний стан будівель соціаль!

ної сфери; 18) наявна база для відкриття чи покращення

соціальних закладів.

Чернюк Л.Г. та Пепа Т.В. [12, с. 14], досліджуючи мето!

долого!організаційні аспекти соціальної інфраструктури

визначають часткові критерії як показники, на основі яких

формується оцінка соціальної інфраструктури. Автори на!

водять критерії!індикатори соціальної інфраструктури за

галузевою спрямованістю, а саме: охорона здоров'я (12

індикаторів), освіти (дошкільні заклади — 4, загальноосвітні

заклади — 6, професійно!технічні і вищі навчальні заклади

— 14 індикаторів), туристично!рекреаційна сфера (12 інди!

каторів) та культура (22 індикатори). Також конкретизують!

ся фактори, що впливають на розвиток соціальної інфраст!

руктури, до яких віднесено: міжнародні, економічні, соц!

іально!демографічні, політичні, науково!технічні, ресурсні,

ринкові та кон'юнктурні фактори.

Але необхідно зауважити, що при визначенні критеріїв!

індикаторів соціальної інфраструктури за галузевою озна!

кою не враховується галузі житло!комунального господар!

ства, транспорту й зв'язку. За суттю всі обрані показники є

кількісними, що можна пояснити обмеженістю статистич!

ної інформації.

Отже, загальними рисами досліджуваних методів оцін!

ки розвитку соціальної інфраструктури є те, що вони базу!

ються на виділені часткових груп показників, які характе!

ризують систему у цілому; розраховується інтегральний

показник розвитку соціальної інфраструктури, здійснюєть!

ся ранжування регіонів по рейтингу у залежності від отри!

маних результатів, що допомагає при розробленні стратегії

розвитку на основі сформульованих прогнозах та визна!

ченні заходів, що забезпечують їх реалізацію.

Одним з недоліків існуючих методик оцінки розвитку

соціальної інфраструктури регіонів визначено виділення

показників для оцінки без достатнього обгрунтування. Тому

перед тим, як визначити часткові показники для оцінки, на

наш погляд, необхідно виділити принципи, яким ці показни!

ки обов'язково повинні відповідати. При використанні сис!

теми часткових показників для оцінки розвитку соціальної

№ п.п. Показники
Х.1 Обсяг реалізованих послуг у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (тис. грн.) 
Х.2 Роздрібний товарооборот підприємств із забезпечення стравами та напоями (млн грн.)
Х.3 Оборот роздрібної торгівлі (млн грн.) 
Х.4 Капітальні інвестиції у житлове будівництво (млн грн.) 
Х.5 Житловий фонд (тис. м2 загальної площі)
Х.6 Прийняття в експлуатацію житла на 1000 осіб (м² загальної площі)
Х.7 Колективні засоби розміщування та аналогічні засоби розміщування, спеціалізовані засоби розміщування (одиниць) 
Х.8 Кількість місць у колективних засобах розміщування (одиниць)
Х.9 Кількість розміщених у колективних засобах розміщування (осіб)
Х.10 Вантажооборот автомобільного транспорту (млн ткм)
Х.11 Пасажирооборот автобусів (млн пас-км)
Х.12 Відправлення пасажирів залізничним транспортом (млн) 
Х.13 Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування (км)
Х.14 Довжина автомобільних доріг загального користування (тис. км)
Х.15 Доходи від надання послуг пошти та зв’язку населенню (млн грн.) 
Х.16 Міжміські телефонні переговори, включаючи міжнародні (млн)
Х.17 Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей (одиниць) 
Х.18 Забезпеченість населення трансляційними радіоточками звукового проводового мовлення на 1000 осіб наявного населення 

(одиниць) 

Таблиця 1. Показники для оцінки розвитку підсистеми комунальноIпобутового обслуговування

Джерело: розроблено та обгрунтовано автором дослідження.
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інфраструктури регіонів, при їх виборі та обгрунтуванні не!

обхідно дотримуватися наступних принципів:

— всебічної оцінки — показники повинні всебічно,

повно характеризувати різні аспекти досліджуваної си!

стеми та в повній мірі відображати стан соціальної

інфраструктури в регіонах України, але при цьому їх

перелік повинен бути зведений до мінімуму;

— ієрархічності — показники повинні бути співпо!

рядкованими, при цьому повинна спостерігатися мож!

ливість виокремлення певної підсистеми соціальної

інфраструктури на різних рівнях та етапах оцінювання

системи;

— комплексності — сукупності показників повин!

но повністю характеризувати соціальну інфраструкту!

ру, при цьому не дублюватися, бути змістовними та ло!

гічно пов'язаними один з іншим але при цьому вони не

повинні залежати один від одного, тобто коефіцієнт

кореляції між кожною парою показників повинен бути

мінімальний;

— універсальності — при оцінці повинен використову!

ватися універсальний набір показників доступних кількісно!

му виміру, при цьому вони повинні бути відносними величи!

нами, що досягається за рахунок нормування (стандарти!

зації) значень показників і дає можливість їх порівнювати.

Відповідно до визначених принципів часкові показни!

ки повинні у своїй сукупності характеризувати як підсисте!

ми соціальної інфраструктури так її у цілому та давати уяв!

лення про її розвиток. Часткові показники повинні відпові!

дати стандартам системи національних рахунків та відпові!

дно системі національної статистики, це у свою чергу дасть

можливість порівнювати отримані результати оцінки з по!

казниками розвитку регіонів інших розвинених краї, що та!

кож є важливим фактором з урахуванням обраним Украї!

ною європейського вектору розвитку. Часткові показники

повинні бути вибрані у певному часовому проміжку для

можливості оцінювання показників у динаміці, а також по!

дальшого прогнозування розвитку, як підсистем так і соці!

альної інфраструктури в цілому.

№ п.п. Показники
Х.19  Кількість виявлених злочинів (випадків) 
Х.20 Кількість виявлених організованих груп та злочинних організацій (випадків)
Х.21 Кількість злочинів, які вчинені організованими групами та злочинними організаціями (випадків) 
Х.22 Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини (осіб) 
Х.23 Утилізовано, оброблено (перероблено) відходів IV класу небезпеки (тис. т) 
Х.24 Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти (млн м³)
Х.25 Потужність очисних споруд (млн м³) 
Х.26 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення (тис. т)

Таблиця 2. Показники для оцінки підсистеми управління охорони
громадського порядку та екології

Джерело: розроблено та обгрунтовано автором дослідження.

№ п.п. Показники для оцінки відтворення та збереження фізичного здоров’я 
Х.27 Кількість лікарів усіх спеціальностей (осіб) 
Х.28 Забезпеченість населення лікарями усіх спеціальностей (чисельність лікарів на 10 000 населення)
Х.29 Кількість лікарських лікарняних ліжок (одиниць)
Х.30 Забезпеченість населення лікарськими лікарняними ліжками (кількість ліжок на 10 000 населення) 
Х.31 Суб’єкти туристичної діяльності (одиниць) 
Х.32 Кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності (осіб)
Х.33 Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (одиниць)
Х.34 Кількість місць у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (одиниць)
Х.35 Кількість дітей, які перебували влітку, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (осіб)
Х.36 Питома вага дітей, які перебували влітку у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, у загальній кількості дітей 7–16 років

(відсотків) 
Х.37 Кількість клубних закладів (одиниць) 
Х.38 Кількість місць у клубних закладах (на 100 жителів)

Показники оцінки інтелектуально-культурної діяльності 
Х.39 Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (у відсотках до кількості дітей відповідного віку) 
Х.40 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів (одиниць)
Х.41 Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у розрахунку на 10000 населення (осіб)
Х.42 Кількість професійно-технічних навчальних закладів (одиниць)
Х.43 Кількість учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів у розрахунку на 10000 населення (осіб) 
Х.44 Кількість вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації (одиниць)
Х.45 Кількість студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації у розрахунку на 10000 населення (осіб) 
Х.46 Бібліотечний фонд (примірників на 100 жителів)
Х.47 Кількість бібліотек (одиниць) 
Х.48 Кількість демонстраторів фільмів (одиниць)
Х.49 Кількість місць у залах для демонстрування фільмів (на 100 жителів)

Показники оцінки суспільно-політичної діяльності
Х.50 Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи (одиниць)
Х.51 Кількість фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи (осіб)
Х.52 Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій (тис. грн.) 
Х.53 Кількість політичних партій 
Х.54 Кількість громадських організацій 
Х.55 Кількість релігійних організацій, одиниць 
Х.56 Кількість профспілок, об’єднань профспілок, одиниць

Таблиця 3. Показники для оцінки підсистеми соціальноIекономічного обслуговування

Джерело: розроблено та обгрунтовано автором дослідження.
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Показники, які визначені для оцінки розвитку соці!

альної інфраструктури регіонів на основі урахування

проведеного аналізу існуючих методик оцінки вибрані

з офіційних статистичних даних Державного комітету

статистики України, їх перелік із врахуванням сучасних

умов економічної дестабілізації може із часом зміню!

ватися. Часткові показники згруповані відповідно ви!

значених підсистем соціальної інфраструктури: кому!

нально!побутового обслуговування (табл. 1); управлін!

ня, охорони громадського порядку та екології (табл. 2);

соціально!економічного обслуговування (табл. 3).

ВИСНОВКИ
Доведено, що при виборі та обгрунтуванні системи

часткових показників для оцінки розвитку соціальної

інфраструктури регіонів, необхідно дотримуватися та!

ких принципів, як всебічної оцінки, ієрархічності, комп!

лексності та універсальності. Методична узгодженість

часткових показників значно розширює можливості ана!

лізу та з'ясування взаємообумовлених процесів та їх си!

нергетичного ефекту, що відбуваються у системі.

Система показників побудована відповідно встанов!

лених принципів до них та у залежності від функціональ!

ного призначення кожної підсистеми соціальної інфраст!

руктури. Перелік показників також може змінюватися і до!

повнюватися у залежності від мети дослідження, наприк!

лад, у тому випадку, коли більш поглиблено вивчається

розвиток тієї, чи іншої підсистеми або її складової.
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Налагодження євроінтеграційних відносин вже сьо!

годні змушує вирішувати питання щодо формування по!

тужного сільськогосподарського товаровиробника,

здатного ефективно функціонувати на внутрішньому та

зовнішньому ринках. У контексті євроінтеграційного

вектору розвитку України та поглибленні процесів гло!

балізації світової економіки одним із головних факторів,

що визначає конкурентоспроможність сільськогоспо!

дарської продукції є її відповідність екологічним стан!

дартам. Окрім того, екологічна діяльність агроформу!

вань має позитивний соціальний та економічний ефект,

що відображається у підвищенні показників продуктив!
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CONCEPTUAL BASIS OF ACCOUNTING ENSURING OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES BASED ON ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

У статті обгрунтовано необхідність обліку екологічної діяльності сільськогосподарського
підприємства як важливого інформаційного інструменту управління його конкурентоспромож#
ністю. У відповідності до потреб управлінської системи обгрунтовано склад об'єктів обліку еко#
логічної діяльності суб'єктів агробізнесу, до якого увійшли екологічні активи, витрати, зобов'я#
зання, доходи та екологічний ефект. Запропоновано методику відображення екологічної діяль#
ності сільськогосподарських підприємств у бухгалтерському обліку. Розроблено перелік реко#
мендованих аналітичних рахунків до рахунків активів та зобов'язань з метою акумулювання на
них інформації про об'єкти бухгалтерського обліку екологічної діяльності. Визначено порядок
відображення на рахунках бухгалтерського обліку інформації про виробництво органічної
сільськогосподарської продукції, яка в сучасних умовах може стати одним із найбільш перс#
пективних напрямів українського експорту. Обгрунтовано доцільність використання транзит#
ного рахунку 86 із визначеними субрахунками для обліку екологічних витрат сільськогоспо#
дарських підприємств.

The necessity of еnvironmental accounting of agricultural enterprises as an important information
management tool of its competitiveness is grounded in the article. In accordance with the needs of
the management system warehouse facilities account environmental performance of agribusiness
is grounded in the article, which includes environmental assets, expenses, liabilities, income and
environmental effects. The method of mapping environmental farm accounting is proposed. The list
of recommended analytical accounts to the accounts of assets and liabilities to accumulate them
information about the objects of environmental accounting is developed. Display order on accounts
information on organic production of agricultural products, which in modern terms could be one of
the most promising areas of Ukrainian exports is determined. The feasibility of using transit account
86 subaccounts with prescribed accounting for environmental costs farms is grounded in the article.

Ключові слова: облік, екологічна діяльність, сільськогосподарські підприємства, конкурентоспро"

можність, управління.

Key words: accounting, environmental activities, agricultural enterprises, competitiveness, management.

ності праці, урожайності, зростанні інвестиційної при!

вабливості підприємств тощо. Саме тому забезпечення

ефективності системи управління конкурентоспромож!

ністю суб'єктів агробізнесу можливе лише за умови вра!

хування екологічного чинника. Інформаційним підгрун!

тям даної системи виступає обліково!аналітичне забез!

печення підприємства. Однак в Україні формування об!

ліку та аналізу екологічної діяльності знаходиться лише

на початковому етапі становлення. Відсутність належ!

ної нормативно!правової бази та методики відображен!

ня інформації щодо екологічної діяльності на бухгал!

терських рахунках та у звітності значно обмежує мож!
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ливості використання обліково!аналітичного забезпе!

чення як інструменту формування інформаційної бази

для управління конкурентними позиціями підприємства.

Питання обліку екологічної діяльності підприємств

розглядали у своїх працях Дерій В.А., Замула І.В., Ілічо!

ва О.В., Коблянська О. І., Лень В.С., Пелиньо Л.М. та ін.

Однак методика і порядок відображення у системі бух!

галтерського обліку інформації щодо екологічної діяль!

ності сільськогосподарських підприємств як важливо!

го інструменту регулювання його конкурентних позицій

потребують подальшого дослідження.

Екологічна діяльність підприємства — це відповід!

ний сегмент його операційної діяльності, який повинен

забезпечити баланс між суспільними інтересами та інте!

ресами підприємства, в результаті функціонування яко!

го має бути максимально збережене природне середо!

вище в тому стані, у якому воно перебувало донедавна

[2].

Облік екологічної діяльності має бути основою

(ключем) до сталого розвитку вітчизняних підприємств

на основі дотримання принципу екологічної ефектив!

ності, яка може бути виміряна при представленні точ!

ної і повної інформації про природоохоронні витрати і

отримані результати внаслідок їх здійснення [6].

На існуючу систему бухгалтерського обліку покла!

даються додаткові функції — розкриття інформації про

природні ресурси та вплив господарської діяльності на

них з метою задоволення інформаційних потреб

зовнішніх і внутрішніх користувачів. Зазначена функція

може бути реалізована через відображення в бухгал!

терському обліку об'єктів, пов'язаних з екологічною

діяльністю. До об'єктів бухгалтерського обліку, пов'я!

заних з екологічною діяльністю

суб'єктів господарювання, І.В. За!

мула відносить: природно!ресур!

сний потенціал, генетично моди!

фіковані організми, відходи ви!

робництва, необоротні активи при!

родоохоронного призначення,

 екологічні зобов'язання, еко!

логічні доходи, екологічні витра!

ти, фінансові результати від еко!

логічної діяльності [3].

Своєрідна позиція щодо ви!

ділення економіко!екологічного

обліку міститься в праці Л.М. Пе!

линьо [7], відповідно до якого всі

підсистеми обліку, а саме: фінан!

совий та управлінський, — под!

іляються на традиційний облік та

екологічний облік, а в складі ос!

таннього виділяються два основні

об'єкти: екологічні витрати та еко!

логічні доходи. В дисертаційно!

му досліджені Ілічової О.В. до

об'єктів бухгалтерського обліку

екологічної діяльності віднесено

екологічні витрати і зобов'язання,

реєстровані в процесі виробничо!

господарської діяльності господа!

рюючого суб'єкта [4].

Для потреб системи управлін!

ня конкурентоспроможністю сільськогосподарських

підприємств нами виділено 5 груп об'єктів обліку еко!

логічної діяльності: екологічні засоби (активи); еко!

логічні зобов'язання; екологічний ефект; екологічні

доходи, екологічні витрати (рис.1).

Достовірна, точна та своєчасна інформація про за!

значені об'єкти обліку екологічної діяльності слугує ва!

гомим підгрунтям для прийняття управлінських рішень

щодо регулювання рівня конкурентоспроможності

сільськогосподарських підприємств за показником еко!

лого!економічної ефективності, що в сучасних умовах

значною мірою визначає інвестиційну привабливість

суб'єктів агробізнесу. Рекомендовані рахунки для відоб!

раження в обліку основних об'єктів екологічної діяль!

ності представлені у таблиці 1.

До екологічних активів належить природно!ресур!

сний потенціал сільськогосподарського підприємства,

необоротні та оборотні активи природоохоронного при!

значення, органічна продукція, ГМО та відходи вироб!

ництва.

Відображення процесів введення в експлуатацію

придбаних екологічних активів повинно здійснюватись

за допомогою 10 та 12 рахунків, до складу яких реко!

мендуємо ввести наступні аналітичні рахунки:

109.1. — Основні засоби природоохоронного при!

значення.

100.1 — Інвестиційна нерухомість природоохорон!

ного призначення.

127.1 — Права на користування активами природо!

охоронного призначення.

Облік ГМО та відходів виробництва доцільно здійс!

нювати у складі оборотних активів та відображати на

Екологічні витрати 

 Екологічний ефект 

Об’єкти екологічного  
обліку 

сільськогосподарських 
підприємств 

Доходи від екологічної діяльності 

Екологічні активи 

     Екологічні зобов’язання 

Рис. 1. Склад об'єктів екологічного обліку в забезпеченні
управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських

підприємств

Об’єкти екологічного обліку Рахунки бухгалтерського обліку Оцінка
Екологічні активи 10, 11, 12, 20, 27, 28 Справедлива чи ринкова 

вартість 
Екологічні витрати 86 із використанням рахунків 15, 

23, 91, 92, 93, 94 
Облікова вартість

Екологічні зобов’язання  645 Розрахункова вартість
Доходи від екологічної 
діяльності 

70 Облікова оцінка

Екологічний ефект 44 Облікова оцінка

Таблиця 1. Відображення об'єктів обліку екологічної діяльності
сільськогосподарських підприємств на рахунках бухгалтерського

обліку
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рахунках 2!го класу, а саме, на нашу думку, доцільно

відкрити відповідну аналітику до 209 рахунку:

209.1 — генетично модифіковані організми.

209.2 — відходи виробництва екологічного спряму!

вання.

Надзвичайно актуальним питанням у підвищенні

конкурентоспроможності сільськогосподарських

підприємств є облік органічної продукції, яка в даний

час користується значним попитом у країнах ЄС. Для її

відображення доцільно використовувати 27 та 28 рахун!

ки із відповідною аналітикою, що може визначатись

підприємством самостійно відповідно до напрямів його

виробничої та збутової діяльності.

Варто зазначити, що облік екологічних активів та

витрат є взаємопов'язаним, оскільки створення чи прид!

бання перших неможливе без других. Для того, щоб

відобразити загальні масштаби екологічної діяльності

підприємства у розрізі окремих її напрямів, необхідно

акумулювати інформацію про витрати природоохорон!

ного спрямування господарюючого суб'єкта відповід!

но до їх основних об'єктів. Акумуляція даної інформації

має здійснюватись на окремому рахунку, із якого вона

в подальшому переноситиметься до відповідних

розділів звітності підприємства. Тому погоджуємось із

науковцями Коблянською О.І. та Цибульник М.О., котрі

вважають, що для даних цілей варто використовувати

транзитний рахунок 86 "Екологічні витрати" [5].

На нашу думку, у відповідності до об'єктів екологі!

чних витрат до рахунку 86 необхідно відкрити наступні

субрахунки:

86.1. Охорона атмосферного повітря.

86.2. Охорона та раціональне використання підзем!

них і поверхневих вод.

86.3. Захист і реабілітація грунту.

86.4. Утилізація виробничих і побутових відходів,

очищення зворотних вод.

86.5. Збереження біорізноманіття і середовища

існування.

86.6. Зниження шумового і вібраційного впливу.

86.7. Радіаційна безпека.

86.8. Науково!дослідні роботи природоохоронно!

го спрямування.

86.9. Інші екологічні витрати.

Дані субрахунки максимально наближені до пере!

ліку основних природоохоронних заходів та напрямів

витрат на охорону навколишнього природного сере!

довища визначених формою державного статистично!

го спостереження № 1 — екологічні витрати (річна)

"Витрати на охорону навколишнього природного се!

редовища та екологічні платежі". Такий підхід дещо

спростить роботу бухгалтерської служби, оскільки

екологічні витрати будуть відображатись за тими ж

об'єктами, проте їх розмір у формі № 1 — екологічні

витрати буде дещо менший через те, що у ній відобра!

жаються заходи, котрі мають суто екологічний ефект і

не спрямовані ніяким чином на отримання економіч!

ної вигоди підприємством.

Всі операції щодо здійснення екологічних витрат

повинні відображатись за допомогою даного рахунку,

тоді в кінці звітного періоду буде можливість сформу!

вати якісну і достовірну інформацію щодо основних

об'єктів природоохоронної діяльності підприємства.

Оскільки рахунок 86 є транзитним, то в кінці звітного

періоду він повинен закриватися і не формувати ніяко!

го залишку. В залежності від функціонального призна!

чення екологічних витрат буде відрізнятись порядок їх

відображення в обліку.

Оскільки екологічні витрати можна поділити за

своїм функціональним призначенням поділяються на

екологічні інвестиції, екологічні платежі та екологічні

резерви [1], методика їх відображення в обліку буде

дещо відрізнятись. Екологічні інвестиції поділяються за

своїм характером на капітальні та поточні. Облік капі!

тальних екологічних інвестицій рекомендуємо вести із

використанням рахунку 15, а саме: субрахунку 156

"Придбання (створення) активів екологічного призна!

чення" із наступними аналітичними рахунками:

156.1. Придбання (створення) основних засобів еко!

логічного призначення

156.2. Придбання (створення) нематеріальних ак!

тивів екологічного призначення.

Рекомендований порядок їх відображення в обліку

представлений на рисунку 1.

Так, при здійсненні екологічних інвестицій витрати

на придбання чи створення основних засобів, немате!

ріальних активів, інвестиційної нерухомості екологічно!

го призначення чи капітальних витрат на поліпшення

земель спочатку відображатиметься за дебетом 15 ра!

хунку із кредитом відповідних рахунків витрат чи роз!

рахунків. Далі капітальні витрати із 15 рахунку мають

списуватися на дебет відповідних субрахунків 86 рахун!

ку із метою конкретизації об'єктів екологічної діяльності

підприємства, на які були витрачені дані ресурси. А про!

цес введення в експлуатацію даних засобів відобра!

жається в обліку шляхом списання залишків по 86 ра!

хунку на 10, 11 чи 12 рахунки. Пропозиції щодо відоб!

раження в обліку операцій із капітальними екологічни!

ми інвестиціями представлений у таблиці 2.

 

 

 

 

Дт Кт 15 Дт Кт 86 Дт Кт 

 

10, 11, 
12 

Рис. 1. Схема облікового відображення операцій із капітальними екологічними інвестиціями
сільськогосподарського підприємства
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У залежності від виду екологічних витрат 86 раху!

нок кореспондуватиме із різними рахунками. Так, еко!

логічні платежі за експертизи, сертифікати певних видів

продукції варто відносити безпосередньо на їх со!

бівартість, а плату за ліцензії, страхування ризиків еко!

логічної шкоди — обліковувати як загальновиробничі

нерозподілені витрати.

Поточні інвестиції екологічної діяльності представ!

ляють собою прямі вкладення спрямовані на підвищен!

ня якості і безпечності продукції. У сільському госпо!

дарстві це витрати по обробітку грунту, який проводять

відповідно до принципів органічного виробництва, прид!

бання природних мінеральних препаратів, екологічно

безпечних добрив, екологічно безпечних препаратів по

захисту рослин, витрати на обслуговування складів,

відстійників, сховищ і т.д. (табл. 3).

Дещо відрізняється методика відображення еколо!

гічних зобов'язань в обліку. Екологічні зобов'язання

можуть бути двох видів: умовні і реальні. Умовні фор!

муються на підставі того, що підприємство в майбутнь!

ому буде змушене здійснювати природоохоронні захо!

ди через забруднення, здійснене сьогодні. Відображен!

ня в системі бухгалтерського обліку умовних екологіч!

них зобов'язань неможливе. Облік реальних поточних

екологічних зобов'язань потрібно вести на рахунках

6 класу, а довгострокові реальні екологічні зобов'язан!

ня потрібно обліковувати на рахунках 5 класу (табл. 4).

Відповідно до діючого Плану рахунків бухгалтерсь!

кого обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарсь!

ких операцій підприємств і організацій, затверджено!

го наказом Міністерства фінансів України від

30.11.1999 р. № 291 для обліку екологічних платежів

та розрахунків із платного природокористування про!

понуємо використовувати рахунок 64 "Розрахунки за

податками і платежами", субрахунок 645 "Екологічні

платежі" для розрахунків за ресурсними платежами та

платежами за негативний вплив на навколишнє сере!

довище, для розрахунків за іншими екологічним пла!

тежами — рахунок 685 "Розрахунки з іншими креди!

торами".

Екологічні доходи як об'єкт бухгалтерського обліку

менш очевидний, ніж витрати, що пов'язано з імовірніс!

ним, на думку власників капіталу, характером таких до!

ходів. Іншими словами, екологічні витрати не збігають!

ся у часі з екологічними доходами, розрив між зазначе!

ними подіями значний. Це спричиняє незначну зацікав!

леність підприємств у екологічній діяльності.

Вести бухгалтерський облік екологічних доходів на

окремому рахунку недоцільно у зв'язку зі складністю

їх ідентифікації. Екологічні доходи виокремити в сумі

виручки від реалізації можливо лише у межах внутріш!

ньогосподарського обліку із застосуванням комп'ютер!

ної техніки в межах відкритих аналітичних рахунків до

рахунку 70 "Доходи від реалізації".

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит 
1 Отримано за договором постачання 

установку для глибокої біологічної 
очистки підземних вод   

156.1. «Придбання (створення) 
основних засобів екологічного 
призначення» 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

2 Відображено суму ПДВ, яка 
включена до вартості меблів за 
договором 

641 «Розрахунки за податками» 631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

3 Проведено оплату за договором 
постачання 

631 «Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками» 

31 «Рахунки в банках» 

4 Списання капітальних витрат по 
придбанню установки для глибокої 
біологічної очистки підземних вод   

862 «Охорона та раціональне 
використання підземних і 
поверхневих вод» 

156.1. «Придбання (створення) 
основних засобів екологічного 
призначення» 

5 Зарахування установки для глибокої 
біологічної очистки підземних вод  
до об’єктів основних засобів 

109.1 «Основні засоби 
природоохоронного призначення» 

862 «Охорона та раціональне 
використання підземних і 
поверхневих вод» 

Таблиця 2. Пропозиції щодо удосконалення відображення в обліку операцій із екологічними
активами та капітальними витратами на прикладі придбання та введення в експлуатацію

устаткування для глибокої біологічної очистки підземних вод

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит 
1 Відпущені зі складу органічні препарати 

для обробітку ґрунту під посіви пшениці 
ярої 

863 «Захист і реабілітація 
ґрунту» 

20 «Запаси» 

2 Віднесено поточні екологічні витрати на 
виробництво пшениці ярої 

232.9 «Екологічні витрати 
на виробництво пшениці»  

863 «Захист і 
реабілітація ґрунту» 

Таблиця 3. Пропозиції щодо відображення в обліку операцій
поточних екологічних інвестицій

Види зобов’язань Склад зобов’язань Рахунки бухгалтерського обліку 
Поточні 
зобов’язання  

Плата за використання природних ресурсів, 
компенсація завданої шкоди навколишньому 
середовищу, інші платежі, що справляються до 
державних та місцевих бюджетів і спрямовані 
на поліпшення екологічної ситуації  

Субрахунок 645 «Екологічні платежі» із 
відповідними аналітичними рахунками:  
645.1 Екологічний податок 
645.2 Екологічні штрафи, пені 
645.3 Екологічні збори 
645.4 Інші екологічні зобов’язання 

Довгострокові 
зобов’язання 

Кредити, займи та інші зобов’язання, 
використання яких спрямоване на поліпшення 
стану навколишнього природного середовища 

Відповідні рахунки 5-го класу 

Таблиця 4. Склад екологічних зобов'язань та рекомендовані рахунки
в обліку для їх відображення
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Аналогічною є ситуація із обліком екологічного

ефекту — прибутку чи збитку. Визначити його можливо

лише шляхом зіставлення екологічних витрат та доходів,

однак у зв'язку із складнощами ідентифікації останніх,

виникають і труднощі і з підрахунком екологічного ефек!

ту. Визначення прибутку чи збитку в результаті екологіч!

ної діяльності має здійснюватись аналітичною системою

підприємства на основі співставлення 86 рахунку та

відкритих аналітичних рахунків до 70 рахунку.

Отже, якість сільськогосподарської продукції у кон!

тексті її екологічності, є головною умовою її конкурен!

тоздатності та важливим фактором конкурентоспро!

можності сільськогосподарських підприємств. Господа!

рювання на землі в умовах забрудненого навколиш!

нього середовища завдає його суб'єктам збитків, пов'я!

заних зі зниженням продуктивності праці через низьку

її мотивацію та виникнення захворюваності працівників

з екологічних причин, від недоотримання обсягів вироб!

ництва продукції рослинності внаслідок погіршення ро!

дючості землі, від зниження продуктивності, зумовле!

ної захворюваністю тварин. Продукція, вироблена у

несприятливих екологічних умовах не може бути якіс!

ною, оскільки містить хімічні елементи мінеральних

добрів та отрутохімікатів проти шкідників і хвороб,

підвищений радіаційний фон тощо. Низький рівень

якості сільськогосподарської продукції ускладнює про!

цеси її переробки, зберігання, транспортування та реа!

лізації, що також супроводжується додатковими збит!

ками. Це означає, що у системі управління якістю про!

дукції на підприємствах повинен діяти екологічний ме!

ханізм, завданням якого є попередження виникнення

зазначених збитків. Існування подібного механізму мож!

ливе лише за умови створення якісної обліково!аналі!

тичної основи екологічної діяльності господарюючого

суб'єкта. Екологічний облік має знайти відображення в

загальній системі бухгалтерського обліку та фінансовій

звітності, оскільки тільки у цьому випадку він стане

ефективним інструментом підвищення конкурентних

позицій підприємства на ринку, а також забезпечить

виконання умов еколого!економічної політики держа!

ви.

Перспективи подальших досліджень полягають у

формуванні методики відображення інформації щодо

екологічної діяльності сільськогосподарських підпри!

ємств у звітності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині на страховому ринку України, значення пере!

страхування складно переоцінити, оскільки для страхо!

вика головним завданням є зважений розподіл ризику.

При зростаючій конкуренції на страховому ринку ком!

панії необхідно розширювати свої можливості як за ви!

дами страхування, так і за обсягами взятих на себе ри!

зиків, але при цьому важливо забезпечити фінансову

безпеку і уникнути дестабілізації фінансового стану. При

неправильному використанні такого потужного інстру!

менту, перестрахування може перетворитися з допомі!

жного засобу для підтримки фінансової безпеки у ре!

альну загрозу для стабільного функціонування страхо!

вої компанії, ринку страхування і загалом для фінансо!

вої системи держави. Зважаючи на значну роль пере!

страхування, виникає необхідність у постійному моні!

торингу його основних показників та загальних тенден!

ціях розвитку в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у вивчення питань щодо розвитку

та значення перестрахування здійснили багато дос!

лідників, зокрема: В.Д. Базилевич [2], А.О. Бойко [3],

О.М. Залєтов [5], О.В. Козьменко, С.С. Осадець [8],

Н.В. Ткаченко [10], К.Є. Турбіна [11] та інші.

УДК 368
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

S. Dihtyarenko,
Master's degree, 2 year, "Finance and credit", Taras Shevchenko National University of Kyiv

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF REINSURANCE IN UKRAINE

Узагальнено тенденції розвитку перестрахування в Україні. З'ясовано динаміку перестраху#
вання у нерезидентів, оскільки така практика є поширеною і може мати як позитивний харак#
тер, так і негативний вплив на страховий ринок. Надано пропозиції щодо подальшого розвитку
перестрахування.

Tendencies of development of reinsurance in Ukraine are generalized. Dynamic of reinsurance by
non#residents is shown, because of such practice is widespread and can have both positive character
and negative influence on the insurance market. The suggestions of the further development of
reinsurance are given.

Ключові слова: перестрахування, цедент, перестраховик, вхідне та вихідне перестрахування, фінан"

совий інструмент.

Key words: reinsurance, cedant, reinsurer, incoming and outgoing reinsurance, financial instrument.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Враховуючи напрацювання вчених у сфері перестра!

хування, слід зазначити, що нестабільність на страхо!

вому ринку України та нерозвиненість перестрахуван!

ня вимагає проведення подальших досліджень. Саме

завдяки постійному узагальненню динаміки розвитку пе!

рестрахування, можна достовірно визначити, яку роль

на даний час відіграє перестрахування на страховому

ринку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення тенденцій розвитку

перестрахування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із найважливіших для страхової компанії

фінансових інструментів, який сприяє розширенню стра!

хового ринку є перестрахування, що забезпечує розви!

ток економіки в цілому.

Застосовуючи перестрахування, страхові ком!

панії:

— зменшують розмір технічного ризику, тобто

ймовірність відхилення фактичного рівня сукупних стра!

хових виплат від рівня, що прогнозується страховиком
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(недостатність коштів страховика для виконання зобо!

в'язань за договорами страхування);

— беруть на себе частину ризиків перестрахуваль!

ника, зменшуючи його відповідальність і тим самим пе!

ретворюючи непередбачені, змінні витрати в постійні;

— збільшують можливості щодо прийняття ризиків

на страхування;

— аналізують міжнародний досвід, що є корисним

для страховиків при оцінці розвитку ринку [7, c. 63].

Крім того, процес перестрахування дає впевненість

страхувальникові у своєчасному відшкодуванні збитків,

оскільки страховик, який перестраховує взяті на себе

ризики, створює додаткові гарантії своєї фінансової

стійкості [7, c. 63].

Загалом, кількість страхових компаній станом на

30.09.2015 становила 368, з яких 50 зі страхування

життя ("Life") та 318 страхових компаній, що здійсню!

вали страхування, інше, ніж страхування життя ("non!

Life"). Кількість страхових компаній станом на

30.09.2014 становила 389, а станом на 30.09.2013 —

411. За січень — вересень 2015 року в порівнянні з

аналогічним періодом 2014 року кількість страхових

компаній зменшилась на 21 страхову компанію, а в

порівнянні з 2013 р. їх кількість зменшилася на 43.

Така тенденція виникла внаслідок складної економі!

чної ситуації в країні та свідчить про неспроможність

страховиків втриматись на ринку в кризових умовах

[9].

Оскільки на даний час в Україні немає сприятливо!

го економічного та законодавчого середовища для

існування спеціалізованих перестрахувальних компаній,

перестрахуванням можуть займатися всі страховики, що

отримали ліцензію на певний вид страхових послуг. Вра!

ховуючи тенденцію скорочення кількості страхових ком!

паній можна сказати, що так само скорочується і кіль!

кість перестраховиків.

Зважаючи на значну роль перестрахування в діяль!

ності страховика, варто розглянути основні дані щодо

динаміки його розвитку.

За договорами перестрахування ризиків за 9 місяців

2015 року українські страховики (цеденти, перестраху!

вальники) сплатили часток страхових премій 6726,3 млн

грн. (за 9 місяців 2014 року — 4 499,3 млн грн.) (рис. 1),

з них:

— перестраховикам!нерезидентам — 1 753,9 млн

грн. (за 9 місяців 2014 року — 1 061,6 млн грн.);

— перестраховикам!резидентам — 4 972,4 млн грн.

(за 9 місяців 2014 року — 3 437,7 млн грн.) [6].

Загальна сума часток страхових виплат, компенсо!

ваних перестраховиками, за 9 місяців 2015 року стано!

вила 792,7 млн грн. (за 9 місяців 2014 року — 395,2 млн

грн.), у тому числі компенсовано:

— перестраховиками!нерезидентами — 695,8 млн

грн. (за 9 місяців 2014 року — 318,1 млн грн.);

— перестраховиками!резидентами — 96,9 млн грн.

(за 9 місяців 2014 року — 77,1 млн грн.). Структура ви!

хідного перестрахування за видами страхування станом

на 30.09.2015 (млн грн.) зображена на рисунку 1 [6].

За останніми статистичними даними зрозуміло, що

обсяги перестрахування зростають, більшу частку се!

ред видів страхування займають страхування вантажів

та багажу (вантажобагажу) (23,1%), страхування фінан!

сових ризиків (21,1%) і страхування майна (20,0%).

Найменшу частку в структурі вихідного перестрахуван!

ня займає страхування кредитів (1,3%), страхування від

нещасних випадків (1,0%), і страхування виданих га!

рантій (порук) та прийнятих гарантій (0,5%) [6].

Розглянемо на прикладі деяких провідних страхо!

вих компаній обсяг платежів перестраховикам по вихі!

дному перестрахуванню.

Згідно зі статистичними даними Української феде!

рації убезпечення за 9 місяців 2013—2015 років обсяги

Страхування вантажів та 
багажу (вантажобагажу); 

1554,5; 23,1%

Страхування фінансових 
ризиків; 

1416,4; 21,1%
Страхування майна; 

1347,3; 20,0%

Страхування від вогневих 
ризиків та ризиків 
стихійних явищ;

 610,9; 9,1%

Страхування наземного 
транспорту (КАСКО); 

360,9; 5,4%

Страхування 
відповідальності перед 

третіми особами; 
360,7; 5,4%Авіаційне  страхування; 

227,3; 3,4%

Страхування цивільної 
відповідальності 

власників транспортних 
засобів ("Зелена карта"); 

178,5; 2,7%

Страхування цивільної 
відповідальності 

власників транспортних 
засобів (ОСЦПВ); 

116,4; 1,7%
Страхування кредитів; 

86,7; 1,3%

Страхування від 
нещасних випадків; 

69,6; 1,0%

Страхування виданих 
гарантій (порук) та 
прийнятих гарантій;

 36,9; 0,5%

Інші види страхування; 
360,2; 5,4%

Рис. 1. Структура вихідного перестрахування за видами страхування
станом на 30.09.2015, млн грн.

Джерело: [6].
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платежів перестраховикам по компаніям значно

відрізняються. Спостерігається значне збільшення об!

сягів платежів у 2015 році в таких страхових компаніях,

як Арсенал (за 9 місяців 2013 р. більше 100000 грн., за

9 місяців 2014 р. більше 150000 грн., за 9 місяців 2015

р. більше 200000 грн.) Уніка (9 місяців 2013 р. — більше

100000 грн., 9 місяців 2014 р. — близько 100000 грн., 9

місяців 2015 р. більше 150000 грн.) , ІНГО (9 місяців 2013

р. — близько 125000 грн., 9 місяців 2014 р. — близько

100000 грн., 9 місяців 2015 р. майже 150000 грн.). У свою

чергу зменшення платежів порівняно з попередніми ро!

ками характерне для страхових компаній Брокбізнес та

Альфа. Це говорить про малу частку ризиків, які ком!

панії віддають на перестрахування [12].

Також звернемо увагу на здійснені перестрахови!

ками виплати за аналогічний період. Дані наведені Ук!

раїнською федерацією убезпечення показують доціль!

ність перестрахування для певних компаній та взагалі

необхідність перестрахування ризиків для певних стра!

ховиків. У випадку коли компанія, ще розвивається і не

бере на себе значних ризиків, у неї немає необхідності

їх перестраховувати.

Але це говорить і про те, що такі страховики не роз!

ширюють свою діяльність і у випадку кризових ситуацій

не втримаються на ринку через неможливість конкуру!

вати та ймовірність значних фінансових втрат, які влас!

ними силами повністю відшкодовуватиме страхова ком!

панія.

Обсяг компенсованих виплат дещо змінює ситуацію,

компанія ІНГО знаходиться на першому місці, обсяг ком!

пенсації перестраховиків різко збільшився в 2015 році і

становить більше 160000 грн., у той час як платежі пе!

рестраховикам у 2015 році становили до 150000 грн. Це

показує доцільність і правильний розрахунок переда!

них на перестрахування ризиків. Зворотна ситуація із

страховою компанією Арсенал, в якої щорічно збільшу!

валися платежі перестраховикам і в 2015 році сягнули

більше 200000 грн., а здійснені виплати перестрахови!

ками протягом трьох років становили менше 20000 грн.,

тобто спостерігається значний відтік коштів [12].

Розглянута ситуація відображає лише деякі аспек!

ти тенденцій перестрахування. В умовах глобалізації

виникає питання щодо динаміки перестрахування у не!

резидентів, його доцільності, переваг та небезпек для

страхового ринку України.

Для України питання перестрахування ризиків у не!

резидентів є особливо актуальним через незначну

місткість внутрішнього страхового ринку.

Перестрахування ризиків за межами країни зумов!

лює відплив валюти у вигляді перестрахувальних премій

за кордон, а також обмеженість здійснення контролю

за діяльністю перестраховиків!нерезидентів з боку дер!

жавних наглядових органів України. Це, у свою чергу,

вимагає від органів влади застосовування особливих ви!

мог до перестрахування ризиків у нерезидентів, зокре!

ма підвищення вимог з боку держави до іноземних пе!

рестраховиків [4, c. 157].

Нині укладення страховиками договорів перестра!

хування за межами України із страховиками нерезиден!

тами дозволяється тільки у разі, коли:

1. Законодавством країни, в якій зареєстрований

страховик нерезидент, передбачений державний нагляд

за страховою і перестраховою діяльністю.

2. Страховик!нерезидент провадить безперервну

страхову (перестрахову) діяльність не менше, ніж три

роки до дати укладення договору перестрахування;

відсутні факти порушення страховиком (перестрахови!

ком) нерезидентом законодавства про страхову і пере!

страхову діяльність і з питань запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, та боротьби з тероризмом країни його реєст!

рації. Дотримання зазначених вимог підтверджує інфор!

мація у письмовій формі або у вигляді електронних да!

них, надана на звернення Національної комісії, що

Великобританія; 480,1; 
27,4%

Німеччина; 335,2; 
19,1%

Швейцарія; 
168,2; 9,6%

Польща; 
141; 8,0%

Російська Федерація; 
139,3; 7,9%

Сполучені Штати 
Америки; 
121; 6,9%

Австрія;
 83,9; 4,8%

Франція;
 55,7; 3,2%

Литва; 
41; 2,3%

Чехія; 
23,5; 1,3%

Латвія; 
21,3; 1,2%

Інші країни; 
143,6; 8,2%

Рис. 2. Структура перестрахування в нерезидентів за обсягами платежів на 30.09.2015

Джерело: [9].
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здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан!

сових послуг органом, який виконує функції нагляду за

страховою і перестраховок) діяльністю у країні реєст!

рації страховика!нерезидента, або Міжнародною асо!

ціацією органів нагляду за страховою діяльністю [4, c.

159].

У разі потреби українські страховики звертаються

до Національної комісії, що здійснює державне регу!

лювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацком!

фінпослуг) із запитом щодо відповідності страховиків!

нерезидентів встановленим вимогам. Страховики (це!

денти) не пізніше ніж у десятиденний строк після укла!

дення договорів перестрахування із страховиками не!

резидентами інформують Нацкомфінпослуг про їх ук!

ладення [4, c. 159].

Досліджуючи питання виходу вітчизняних страхових

компаній на міжнародний страховий ринок з метою пе!

рестрахування ризиків, можна визначити такі основні

мотиви: прагнення знаходити нових клієнтів, збільшу!

вати об'єми перестрахових премій, підтримувати їх тем!

пи зростання [1].

Враховуючи значення перестрахування у нерези!

дентів для України розглянемо докладніше його струк!

туру (рис. 2).

Структура вихідного перестрахування станом на

30.09.2015 порівняно з аналогічним періодом 2014 року

зазнала змін на користь таких країн, як: Великобританії

(з 16,5% до 27,4%), Польщі (з 1,6% до 8,0%), США (з

2,2% до 6,9%) за рахунок зменшення частки страхо!

вих платежів Російської Федерації (з 20,7% до 7,9%),

Німеччини (з 26,7% до 19,1%), Швейцарії (з 12,3% до

9,6%) та Австрії (з 5,9% до 4,8%). Структура перестра!

хування ризиків у нерезидентів станом на 30.09.2015 має

такий вигляд [9]:

— Великобританія, займає 27,4% в загальній сумі

перестрахування проти 16,5% станом на 30.09.2014.

Обсяг перестрахування зріс на 25 304,6 млн грн. або на

173,5% (станом на 30.09.2015 — 480,1 млн грн., ста!

ном на 30.09.2014 — 175,5 млн грн.);

— Німеччина, займає 19,1% в загальній сумі пере!

страхування проти 26,7% станом на 30.09.2014. Обсяг

перестрахування збільшився на 51,7 млн грн. або на

18,2% (станом на 30.09.2015 — 335,2 млн грн., станом

на 30.09.2014 — 283,6 млн грн.);

— Швейцарія, займає 9,6% в загальній сумі пере!

страхування проти 12,3% станом на 30.09.2014. Обсяг

перестрахування збільшився на 37,7 млн грн. або на

28,9% (станом на 30.09.2015 — 168,2 млн грн., станом

на 30.09.2014 — 130,5 млн грн.);

— Польща, займає 8,0% в загальній сумі перестра!

хування проти 1,6% станом на 30.09.2014. Обсяг пере!

страхування зріс на 123,8 млн грн. або в 8 разів (станом

на 30.09.2015 — 141,0 млн грн., станом на 30.09.2014

— 17,3 млн грн.);

— Російська Федерація, займає 7,9% в загальній

сумі перестрахування проти 20,7% станом на

30.09.2014. Обсяг перестрахування зменшився на 80,1

млн грн. або на 36,5% (станом на 30.09.2015 — 139,3

млн грн., станом на 30.09.2014 — 219,4 млн грн.);

— США, займають 6,9% в загальній сумі перестра!

хування проти 2,2% станом на 30.09.2014. Обсяг пере!

страхування зріс на 97,5 млн грн. або в п'ять разів (ста!

ном на 30.09.2015 — 121,0 млн грн., станом на

30.09.2014 — 23,5 млн грн.) [9].

Враховуючи основні дані по структурі перестраху!

вання у нерезидентів зрозуміло, що Україна все більше

віддає перевагу європейським перестраховим компані!

ям, також спостерігається значне збільшення уваги до

перестрахового ринку США, в свою чергу стрімко ско!

рочується обсяг перестрахування в Російській Феде!

рації. Така динаміка матиме сприятливий вплив на стра!

ховий ринок України.

У співвідношенні до валових страхових премій час!

тка вихідного перестрахування станом на 30.09.2015

становила 31,0% (станом на 30.09.2014 становила

26,3%, станом на 30.09.2013 — 30,4%). На збільшення

частки вихідного перестрахування за 9 місяців 2015 року

вплинуло збільшення на 1534,7 млн грн. перестрахуван!

ня в середині країни та збільшення на 692,3 млн грн.

операцій з перестрахування із страховиками!нерезиден!

тами [6].

Враховуючи зростання обсягів перестрахування у

нерезидентів важливо розвивати даний напрямок, а та!

кож створити всі умови для взаємодії внутрішнього і

зовнішнього ринків страхування, звичайно враховуючи

в першу чергу інтереси українського страхового ринку.

У разі виникнення загрози при використанні перестра!

хування у нерезидентів альтернативою йому може ста!

ти сек'юритизація перестрахувальних зобов'язань [13,

с. 38].

Нині перестрахування у нерезидентів виконує свою

класичну і прийняту в усьому світі роль, гарантуючи не

тільки страховику, а й страхувальнику, в тому числі дер!

жаві, відшкодування значних збитків і стабільність

фінансового становища суб'єктів підприємницької ді!

яльності. Тому поява нових нормативних актів щодо

перестрахування у нерезидентів, і, перш за все, мова йде

про реєстрацію договорів перестрахування, не тільки не

вирішує якихось конкретних завдань щодо поліпшення

та прозорості цього бізнесу, просто суперечить суті пе!

рестрахування, серйозно заважає роботі вітчизняних

страховиків [1].

Загалом в Україні є можливість у подальшому роз!

вивати перестрахову діяльність, її різні види та напря!

ми, зважаючи на ріст обсягів перестрахування, зви!

чайно для цього необхідно брати до уваги закордон!

ний досвід, адаптуючи його до вітчизняних умов та

потреб.

Наприклад, на даний час у світі поряд із традицій!

ним перестрахуванням вже давно розвивається альтер!

нативне, тобто фінансове перестрахування. Об'єктив!

ність його появи пояснюється необхідністю постійної

підтримки та посиленням фінансової стійкості страхо!

вика в умовах економічної нестабільності [14, c. 21].

ВИСНОВКИ
Україні для подальшого розвитку перестрахуван!

ня впровадження фінансового перестрахування є до!

сить актуальним, але такий його вид потребує певно!

го підгрунтя, що забезпечується нормативно!право!

вою базою, фінансово!економічною ситуацією у

країні та необхідністю нового підходу страховиків до

забезпечення фінансової безпеки компанії. Динамі!

ка розвитку перестрахування показує поступове по!
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кращення ситуації на страховому ринку, але скоро!

чення страхових компаній викликає деяке занепокоє!

ння, оскільки стає зрозуміло, що багато компаній не

втримуються на ринку в першу чергу через неправиль!

ний розрахунок ризиків, недостатню увагу фінансовій

безпеці та неефективне використання переваг пере!

страхування.

Сучасний стан перестрахування характеризується

недостатнім розвитком та потребує якісних змін. Варто

звернути увагу на закордонний досвід по створенню

спеціалізованих перестрахових компаній та впроваджу!

вати нові види перестрахування.
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REHABILITATION OF UKRAINIAN ECONOMY BY USING FOREIGN LOANS
IN CASE OF GREECE AND POLAND

У статті розглянуто сучасну ситуацію в Україні щодо залучення міжнародних кредитів та їх
доцільного використання. Наголошено на ймовірності настання негативних наслідків для еко#
номіки країни#позичальника в результаті непослідовного та непродуманого виконання вимог
міжнародних кредитних організацій, підвищенні ступеня ризику втрати незалежності у прий#
нятті стратегічно#важливих для країни рішень, що можуть спричинити нарощування мало про#
гнозованих і непередбачуваних тенденцій в економічному житті країни. Проведено порівняння
умов надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями і країнами#кредиторами. Оха#
рактеризовано наслідки для грецької економіки, переважання тенденцій до "проїдання" кре#
дитів поряд з необхідністю використання кредитних коштів для стабілізації економіки та досяг#
нення економічного зростання. Наведено порівняння грецької і польської політики управління
міжнародними кредитами та використання Україною зарубіжного досвіду. Наголошено на
відсутності в країні національної програми реформування економіки та обмеження його вико#
нанням вимог міжнародних кредитних організацій. Наголошено що одним з негативних фак#
торів, який гальмуватиме запровадження національної програми реформування економіки Ук#
раїни, є необхідність витрачати значну частку ВВП на обслуговування зовнішнього державного
боргу. Охарактеризовано можливі напрями реформування української економіки та розкрито
її економічний потенціал. Увагу акцентовано на методах швидкого і масштабного збільшення
ВВП.

The article reviews the current situation in Ukraine concerning involvement of international loans
and their appropriate usage. It is emphasized on the probability of occurrence of negative
consequences for the economy of the borrowing country as a result of inconsistent and unreasoned
implementation of the requirements of international lending organizations, raising the degree of risk
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на очевидну вигоду міжнародного кре!

диту для обох сторін, як для кредитора, так і для пози!

чальника, залучення іноземних капіталів може також

мати негативні наслідки для економіки країни!боржни!

ка. Проблема полягає у доцільності та ефективності

використання отриманих коштів та напрямах їх залучен!

ня у різні галузі економіки країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему міжнародного кредитування у різних

країнах досліджували такі вчені, як: Кістерський Л.Л.,

Пузінов І.І., Рогач О.І., Кравчук Н.Я., Булатов А.С.,

Сакс Дж., Ослунд А. та ін.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вплив іноземних кредитів на економіку України нео!

днозначний особливо в контексті кризового стану в

країні. Тому необхідність визначення можливих на!

слідків їх використання, а також шляхів і мети їх розпо!

ділу є вкрай актуальною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У статті поставлено завдання пошуку оптимального

варіанта для України у проведенні боргової політики,

виділення напрямів використання міжнародних кре!

дитів, а також реформування української економіки.

МЕТОДОЛОГІЯ
У процесі роботи застосована сукупність методів

економіко!статистичного аналізу, методи синтезу та

аналізу економічної інформації. Також були викорис!

тані такі методи наукового дослідження, як порівняль!

ний і статистичний методи.

of loss of independence in making strategically important for the country decisions which can cause
increase of few predictable and unpredictable tendency in the economic life of the country. A
comparison of the conditions of providing loans by international financial organizations and creditor
countries is held. The consequences for the Greek economy, the prevalence of tendencies to "
wasting" loans along with the need to use loan funds to stabilize the economy and to achieve economic
growth are characterized. The comparison of Greek and Polish policy of management of international
loans and Ukraine's using of foreign experience. It is emphasized on the absence of the country's
national program of economic reforming and limitation of international lending organizations'
requirements by its usage. It is emphasized on that one of the negative factors that will brake the
implementation of the national reforming program of Ukraine's economy is the need to spend a
significant part of GDP on servicing foreign national debt. Possible directions of reforming the
Ukrainian economy are characterized and its economical potential is disclosed. The attention paid
to methods of rapid and massive increase of GDP.

Ключові слова: міжнародне кредитування, зовнішній борг, економічні реформи, МВФ, дефолт Греції,

"шокова терапія" у Польщі.

Key words: international credit, external debt, economic reforms, the IMF, the default of Greece, "shock therapy"

in Poland.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Кредит є однією із найдавніших форм міжнародних

відносин. Завдяки йому забезпечується раціональний

розподіл фінансових і матеріальних ресурсів між краї!

нами, а також розвиток продуктивних сил і збільшуєть!

ся масштаб світової торгівлі. За визначенням А.Г. Заго!

роднього (з його економічного словника), міжнародний

кредит — це позика у грошовій або товарній формі, яку

кредитор однієї країни дає суб'єкту з іншої на умовах

терміновості, обов'язковості повернення, забезпечен!

ня і платності [1, c. 586].

Кредитний борг ставить країну у положення повної

залежності від країни!кредитора і вимагає виконання

усіх її вимог. Така ситуація значно обмежує можливості

країни захищати свої інтереси і, в разі невдалого вико!

ристання іноземних кредитів та нераціональних еконо!

мічних реформ, може призвести до неплатоспромож!

ності країни за іноземними позиками.

Проте країнам, що розвиваються і планують прово!

дити глибокі економічні реформи структурного харак!

теру, практично неможливо здійснити докорінні зміни

за власні кошти, без зовнішнього фінансування [2]. А

отже, міжнародні кредити є цілком нормальним явищем,

що вимагають обгрунтованого та доцільного викорис!

тання.

Для визначення доцільності та ефективності міжна!

родних кредитів важливо відповісти на такі питання:

— хто є кредитором і його умови надання кредиту?

— на які цілі спрямовані кредитні кошти?

— як використовуються виділені кошти в країні?

Від того, хто саме надає кредит, залежить те,

наскільки вигідним буде для країни!позичальника

його використання. Міжнародні фінансові органі!

зації, як правило, дозволяють користуватися най!
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більш пільговими умовами кредитування і характе!

ризуються більш поблажливим ставленням до про!

лонгації та реструктуризації зобов'язань. Однак

воно пов'язане зі значним комплексом додаткових

умов, які не завжди відповідають поточній дер!

жавній політиці. Крім того, фінансовий потенціал

міжнародних фінансових організацій обмежений і

обсяг засобів, що залучається з цього джерела, по!

рівняно невеликий [3].

Грошово!кредитна політика — це сукупність таких

заходів, що реалізуються державою і спрямовані на

регулювання грошово!кредитних відносин. Відомо, що

держава створює загальні умови для їх реалізації, вона

формує законодавчу базу, а також організацію функ!

ціонування кредитних структур. З боку практичної реа!

лізації, ця політика забезпечується центральним банком

країни. Як підкреслюють вітчизняні науковці, грошово!

кредитна політика підкоряється макроекономічним про!

цесам за своїм глобальним завданням і не є автоном!

ною [4].

Що дає можливість забезпечити ефективне функ!

ціонування суспільного виробництва та досягнення еко!

номічного зростання. Стратегія грошово!кредитної полі!

тики, перш за все, повинна бути спрямована на поліпшен!

ня життя населення, стримування інфляції, а також за!

безпечення зайнятості населення.

Надання кредитів іншими державами, натомість,

має повністю протилежний характер. Так, кредити від

іноземних держав відрізняються значно вищою відсот!

ковою ставкою і більш м'якими умовами надання кре!

диту, що супроводжується слабшим контролем за його

використанням, а іноді навіть його відсутністю.

Як свідчать статистичні дані НБУ, на середину 2015

року Україна має зовнішній борг у розмірі 126 млрд

дол. США, що становить 109,8% від ВВП [5]. З них най!

більшу частку становить борг перед МВФ (7,6 млрд

дол. США, 6% від загального зовнішнього боргу) та

Росією (4,7 млрд дол. США, 3,7%) [6]. Серед інших

кредиторів: Європейське співтовариство, Європейсь!

кий банк реконструкції і розвитку, Європейський інве!

стиційний банк, Міжнародний банк реконструкції і роз!

витку та інші.

Щодо платіжного балансу, то 2015 рік був пер!

шим роком з 2010, який Україна закінчила з позитив!

ним сальдо. За підсумками 2015 року платіжний ба!

ланс України повернувся з дефіцитного в профіцит!

ний стан, і позитивне сальдо склало 849 мільйонів

доларів. За оцінками регулятора, позитивне сальдо

платіжного балансу стало результатом значного ско!

рочення дефіциту поточного рахунку, який у 2014 став

мінімальним з 2005 року, скоротившись до 204 млн

дол. або до 0,2% від ВВП. Корекції поточного рахун!

ку сприяла більш швидке падіння імпорту (33,5%) в

порівнянні з падінням експорту (30,5%). Профіцит

фінансового рахунку також поліпшив стан платіжно!

го балансу. Чисті залучення за фінансовим рахунком

склали 488 млн дол., у першу чергу, завдяки значним

обсягам офіційного фінансування від міжнародних

партнерів.

Кредити, які отримала Україна у 2014—2015 роках,

направлені на певні цілі із суворим контролем викорис!

тання. Це особливо стосується МВФ. За словами

прем'єр!міністра України Арсенія Яценюка, програма

співробітництва з МВФ націлена на дві речі. Перше —

це виконання зовнішніх зобов'язань, і друге — накопи!

чення золотовалютних резервів НБУ для того, щоб ста!

білізувати банківський сектор і валюто!обмінний курс.

Серед цілей програми, погодженої з Міжнародним ва!

лютним фондом, — проведення складних реформ, та!

ких як: підвищення пенсійного віку, обмеження спро!

щеного оподаткування, скасування мораторію на про!

даж землі сільськогосподарського призначення, підви!

щення ціни на житлово!комунальні послуги. Звичайно,

ці реформи не є популярними серед широких верств

населення, оскільки спричинять зниження його життє!

вого рівня, з одного боку, і, що є позитивним, зменшен!

ня ступеню проїдання кредитних коштів.

Позитивним моментом, що супроводжує підви!

щення ціни на житлово!комунальні послуги є запро!

вадження системи адресного субсидіювання незахи!

щених верств населення. Останнє надає змогу пере!

орієнтувати тягар сплати житлово!комунальних по!

слуг на домогосподарства з середнім і високим рівнем

доходу.

Часткове обмеження спрощеного оподаткування

знайшло своє відображення в законодавчих актах, що

вступили в дію з початку 2016 року, повної ліквідації

спрощеного оподаткування серед юридичних осіб не

відбулося через численні протести з боку представників

малого бізнесу.

Таким чином, Кабмін досі не склав конкретний

графік виконання взятих обов'язків, а також ми не ба!

чимо обіцяного звіту про використання отриманих

коштів. Але вкладати кредити саме в ті цілі, які були

прописані в програмі співробітництва, є дуже важливим,

адже невиконання умов країн!кредиторів не лише по!

гіршить і так не найкращий імідж України серед інших

країн Європи, а й може призвести до краху економіки

та дефолту держави, на грані якого ми знаходимося вже

більше року.

Такий розвиток подій можна прослідкувати на при!

кладі Греції. Після різкого підйому, внаслідок вступу

Греції до ЄС, почався поступовий спад: бюджетний де!

фіцит зріс до 13% (що є неприйнятним для ЄС), зросло

безробіття, збільшився зовнішній борг країни, знизив!

ся рівень туризму, що був основною статтею доходу

Греції, і погіршила ситуацію корупція, яку влада навіть

не намагалася подолати. Як наслідок, з'явилося таке

явище, як інфляція, знизилися темпи приросту ВВП і

значно скоротилися соціальні виплати населенню, що

спричинило масове невдоволення. Тоді у 2011 році

Європейський фонд фінансової стабільності виділив

Греції перший кредит у розмірі 240 млрд дол. США. Але

проблемою Греції стало нерозважливе використання

виділених коштів, "марнотратство" та бездіяльність вла!

ди, яка постійно брала в борг гроші (і цей борг зростав

із кожним роком) та не вживала жодних заходів для

подолання кризи і стабілізації внутрішньої економічної

ситуації в країні [7]. Кредиту Греції вистачило лише на

покриття відсотків за борговими зобов'язаннями та ут!

римання грецьких банків "на плаву". З'явились навіть

пропозиції виходу Греції з ЄС, але це спричинило б за!

гальний занепад у ЄС, тому такі пропозиції було відхи!

лено.
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На початку 2015 року у Греції змінився уряд, але

ситуація лише погіршилась. Нова влада почала вимага!

ти списання та реструктуризації деякої частини боргу

але відмовлялася впроваджувати відповідні реформи.

11 червня рейтингове агентство S&P знизило кредит!

ний рейтинг Греції до ССС. І вже 1 липня Греція не

здійснила обов'язковий платіж за кредитами МВФ на

суму 1,6 млрд дол. США і, тим самим, увійшла у стан

технічного дефолту.

Дефолт Греції є дуже відчутним для Євросоюзу,

особливо це виражається у падінні курсу євро, у по!

рівнянні до курсу долару.

Таким чином, нераціональне використання міжна!

родних кредитів, переважання тенденцій його "проїдан!

ня", над більш доцільнішими напрямами, а саме: стабі!

лізацією економіки і досягненням економічного зростан!

ня, може спричинити крах економіки в країні, що буде

відчутним навіть за її межами. Тому для української еко!

номіки, яка знаходиться у тяжкому стані, дуже важли!

во не допустити подібної ситуації, особливо зважаючи

на те, що з урахуванням оголошених 27 серпня поло!

жень Угоди з кредиторами про реструктуризацію бор!

гу, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зни!

зило рейтинг дефолту емітента за зобов'язаннями в іно!

земній валюті до рівня СС [8].

Враховуючи європейський вектор української по!

літики, було б корисним для України скористатися при!

кладом краху грецької економіки також через те, що,

навіть, членство у ЄС не врятувало її. На це є причини,

тому що для Греції не було можливості скористатися

звичайними методами стабілізації економіки — інфля!

цією чи девальвацією, адже девальвувати євро в інте!

ресах однієї країни ніхто не буде, а в умовах відкритого

ринку всередині ЄС подорожчання грецьких товарів

означатиме їх заміну аналогами з сусідніх країн [9].

Проте Україна продовжує розраховувати на допо!

могу Європи і вже заручилася її підтримкою, а ЄС, в

свою чергу, готові надавати кредити на певних умовах.

Єдине питання, що постає зараз у міжнародних фінан!

сових структур — наскільки жорсткі умови надання кре!

диту встановлювати для України? Адже немає жодних

підстав не видавати кошти Україні, наближуючи тим са!

мим до дефолту державу, в яку вже вклали немало. Зав!

дання уряду тепер — виправдати усі зусилля, яких було

докладено для розвитку національної економіки і виве!

дення її на європейський рівень.

Проте нові запозичення, за рахунок яких обслуго!

вується зовнішній борг України, майже не надходять у

реальний сектор економіки, що лише погіршує фінан!

совий стан держави. Тому, перш ніж упроваджувати

реформи на підтримку національної економіки, слід

усунути основу економічних проблем в Україні — висо!

кий рівень зовнішнього боргу та приділити більше ува!

ги проведенню обгрунтованої боргової політики.

Аналізуючи вимоги МВФ до реформ в Україні, мож!

на зробити висновок, що більшість з них не є результа!

том структурної державної політики, а є виключно ви!

конанням вимог МВФ [10]. А значить Україні слід роз!

робити власний план економічних перетворень, спира!

ючись на грунтовні дослідження соціально!економічно!

го стану країни, та поетапно реалізовувати їх замість

того, щоб обмежуватись вимогами МВФ, розраховую!

чи на повну реабілітацію економіки за його допомоги.

Адже, повертаючись до прикладу Греції, МВФ іноді без!

силий перед такими труднощами. Існує велика ймо!

вірність того, що економіка продовжить падіння, лише

періодично виходячи з рецесії. Звичайно, економіку

України певною мірою рятувати легше і дешевше, ніж

грецьку. Але поки ми спостерігаємо ту ж саму ситуацію,

що і у випадку з Грецією.

Вважаємо, що більшою мірою Україна повинна роз!

раховувати на власні сили. А за взірець реабілітації еко!

номіки для України може слугувати Польща, яку мето!

дом "шокової терапії" у 1989 році вивели із катастроф!

ічного стану економіки. І хоча всі країни з перехідною

економікою були в однакових початкових умовах,

Польщі вдалося досягти значно більшого успіху, по!

рівняно з ними.

Основні напрями реформ "шокової терапії":

1. Головною метою була ліквідація дефіциту держ!

бюджету. Для цього уряд відпустив ціни на продоволь!

ство та енергоресурси, що призвело до зростання цін

для населення. Пенсійний вік було піднято на 5 років.

Було ліквідовано державні субсидії та інвестиції для

підприємств вугледобувної і продовольчої галузей. За

допомогою цих заходів ліквідували дефіцит бюджету.

Польща почала жити згідно з отриманими коштами, її

доходи почали перевищувати витрати.

2. Наступною метою було подолання інфляції, для

чого уряд прийняв суворі антиінфляційні заходи, різко

збільшив процентні ставки і підвищив оподатковування

приросту фонду заробітної плати. Все це призвело до

того, що річні темпи зростання інфляції знизились до 28%

в 1995 році, до 10% у 2000 році, до 1,7% в 2003 році і

до 0,9% у 2013 році.

3. Потім уряд повинен був реформувати інвестицій!

ну політику: забезпечити іноземним інвесторам подат!

кові пільги і спрощену видачу ліцензій. Зникли обмежен!

ня на розмір інвестицій і вивезення прибутку за кордон.

Обсяг прямих іноземних інвестицій зріс з 4,3 млрд дол.
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Рис. 1. Зростання ВВП на душу населення за 20 років у Польщі та Україні
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в кінці 1994 року до 20,6 млрд дол. в 1997 році, а в 2013

році склав близько 180 млрд дол.

4. Наступним напрямком польських реформ була

приватизація, яку провели із затримкою у 2—3 роки, що

було обгрунтованим рішенням і ефективно використа!

но. З початком приватизації ліквідували ряд великих

державних монополій. Через два роки після початку

приватизації 45% промисловості опинилось у приватній

власності. З'явилася ринкова конкуренція і почала фун!

кціонувати ринкова економіка.

5. Останнім напрямком серед основних польських

реформ слід згадати ефективний розподіл коштів ЄС.

Основна частина грошей пішла на підтримку малого і

середнього бізнесу, освітні програми та кредити для

підприємців. Наслідком цього став розвиток приватно!

го сектору. На сьогоднішній день половину ВВП Польщі

забезпечують малий і середній бізнес [11].

Наслідки проведення цих реформ масштабні і їх

позитивний вплив на польську економіку, зокрема на

зростання ВВП (особливо у порівнянні з Україною) мож!

на побачити на графіку (рис. 1).

Хоча для України варіант "шокової терапії" для всієї

національної економіки не буде доцільним, його мож!

на застосувати для вирішення певних питань, що вима!

гають кардинальних і негайних змін, а саме для пога!

шення зовнішнього боргу. Основу нашої проблеми скла!

дає так зване "проїдання" кредитів, що надаються

Україні, тобто використання їх в основному на погашен!

ня відсотків за попередніми кредитами. Для уникнення

такої ситуації слід розробити програму з виплат кре!

дитів, яка передбачала б упровадження нових реформ,

що значною мірою збільшили б ВВП, виділення кредит!

них коштів на ці реформи і прогнози на майбутнє еко!

номічне зростання.

Україна має широке поле для впровадження цільо!

вих економічних реформ. Серед найперспективніших

галузей, реформування яких сприятиме найпомітнішо!

му зростанню ВВП: сільське господарство, енергетика,

металургія і транспорт. Доцільним було б проведення

таких реформ у перелічених галузях:

1. Сільське господарство:

— модернізація обладнання, механізація, зменшен!

ня питомої ваги ручної праці, впровадження новітніх

технологій з переробки сировини;

— перехід на європейські стандарти якості;

— переорієнтація на випуск готової продукції.

2. Енергетика:

— широке впровадження європейських стандартів

обліку зі споживання енергоресурсів, встановлення

лічильників всім споживачам;

— модернізація обладнання, що використовується

в галузі;

— підвищення питомої ваги використання альтер!

нативних джерел енергії.

3. Металургія:

— запровадження системи пільгового оподаткуван!

ня з метою переорієнтації підприємств на виробництво

нових видів продукції;

— проведення модернізації галузі, направленої на

зниження енергоємності виробництва металопродукції

за рахунок розробки і впровадження прогресивних

енергозберігаючих технологій та устаткування.

4. Транспорт:

— модернізація українських залізничних шляхів під

європейські стандарти з метою економії часу на пере!

везення вантажів залізничним транспортом;

— модернізація суднобудівельної галузі і віднов!

лення перевезень вантажів річним транспортом.

З наведеного неповного переліку вкрай необхідних

реформ в реальному секторі економіки в Україні стає

зрозумілим, що головним завданням є переведення ак!

центу з кредитування економіки до широкого залучен!

ня іноземних інвестицій.

На відміну від Польщі, в Україні повністю відсутні

програми стимулювання розвитку дрібного і середнь!

ого бізнесу. Тому необхідна переорієнтування з кре!

дитування на інвестування. Адже якщо гроші будуть

інвестовані у перелічені галузі, вони дадуть набагато

більшу віддачу. А це означає, що не шляхом прийнят!

тя кредитів від зарубіжних країн та організацій слід

залучати кошти, а домагатись, щоб в Україну інвесту!

вали. Для цього потрібні дві речі: знищити корупцію в

бюджетних потоках і реформувати бюджетно!фінан!

сову систему. Спеціалісти із США кажуть: "Бюджет

України — 600 млрд грн., але 50% економіки — в тіні.

Отже, реальний бюджет — трильйон. Тож, навіщо ще

щось позичати?" [12].

Крім того, незважаючи на очевидні позитивні на!

слідки кредитів, а саме: досягнення поточних цілей, які

обумовили необхідність кредитів, створення достатніх

валютних резервів для подальших виплат кредитів з

відсотками і, в ідеальному випадку, підвищення конку!

рентоспроможності національної економіки, слід також

звернути увагу на ризики появи негативних тенденцій і

результатів:

— зростання державного боргу;

— спеціалізація експорту на сировинних товарах,

що погіршує ситуацію економічної незалежності щодо

виробництва експортної продукції;

— неспроможність сформувати засади довгостро!

кової конкурентоспроможності національної економі!

ки;

— формування "споживацького" стереотипу пове!

дінки [13].

ВИСНОВКИ І НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведенні дослідження надають можливість зро!

бити висновки, що, стосовно напрямів використання

кредитних ресурсів, в Україні переважає тенденція до

"проїдання" кредитних коштів і, частково, стабілізації

економічної ситуації в країні. Нагальною постає потре!

ба розробки національної програми реформування еко!

номіки, а не обмеження змін виконанням вимог міжна!

родних кредитних організацій. Негативний досвід Греції

з недоцільним використанням іноземних кредитів і по!

зитивний досвід Польщі наштовхують на думку, що в

Україні отримані кредити слід спрямовувати не лише на

завдання, які нам ставить МВФ та результативність яких

під сумнівом, але і на глибоке реформування економі!

ки, що при великих затратах на початку, надалі стиму!

люватиме масштабне зростання ВВП, і надасть мож!

ливість використовувати власні кошти для погашення

українського боргу.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Необхідно також звернути увагу на джерело коштів

для України, адже одними кредитами економіку не вря!

тувати. Слід сприяти покращенню інвестиційного кліма!

ту в Україні для залучення нових коштів через іноземні

інвестиції.

Подальші дослідження стосуватимуться економ!

ічного обгрунтування вибраного вектору реформу!

вання грошово!кредитної політики, що має забезпе!

чити зростання ВВП, збільшення кількості робочих

місць, досягнення позитивного мультиплікативного

ефекту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується

стрімким зростанням потреби у транспортуванні. Зі

збільшенням кількості транспортних засобів зростає вплив

транспортного комплексу на довкілля та здоров'я людей.

Негативний вплив на довкілля зумовлюють викиди забруд!

нюючих шкідливих речовин, значне споживання кисню,

підвищений рівень шуму, теплове забруднення, фрагмента!

ція екосистем і середовищ існування видів.

У "Порядку денному на XXI століття", прийнятому на

Конференції ООН з довкілля та розвитку в 1992 р., транс!

порт визначено однією з ключових галузей, в якій необхід!

но робити кроки у напрямі забезпечення збалансованого
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ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
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ENVIRONMENTAL POLICY INTEGRATION IN TRANSPORT POLICY IN EU AND UKRAINE

У статті досліджено практику інтеграції екологічної політики в транспортну політику ЄС і
здійснено аналіз нормативно#правових основ екологізації транспортної політики України. В
Європейському Союзі запроваджується модель збалансованого розвитку транспорту, яка ба#
зується на інтеграції екологічних вимог у транспортну політику. Значним у розвитку цієї моделі
є внесок "Загальноєвропейської програми з транспорту, довкілля та охорони здоров'я", яка
реалізується спільними зусиллями ЄЕК ООН і ВООЗ. В Україні чинні нормативно#правові акти
не повною мірою відображають сучасні тенденції інтеграції екологічної політики в транспорт#
ну. Майбутнє транспортної галузі України залежить від успіхів у реалізації заходів, пріоритет#
них з точки зору європейської транспортної політики і спрямованих на збалансований розви#
ток транспорту.

The article deals with the practice of environmental policy integration (EPI) in the EU Transport
Policy and the analysis of legal framework of EPI in the Ukraine's transport policy. The European
Union develops a model of sustainable transport that is based on environmental policy integration in
transport. The Pan#European Program on Transport, Environment and Health initiated by the UNECE
and WHO significantly contributes to development of the model. In Ukraine, the current regulations
do not fully reflect modern trends in EPI in transport. The future of the transport sector in Ukraine
depends on progress in implementation of measures directed at sustainable transport in accordance
with priorities of European Transport Policy.

Ключові слова: інтеграція, екологічна політика, транспортна політика, екологізація, збалансований

розвиток.

Key words: integration, environmental policy, transport policy, greening, sustainable development.

(сталого) розвитку як на національному, так і на міжнарод!

ному рівнях. Для досягнення збалансованого розвитку не!

обхідно забезпечити інтеграцію соціально!економічних та

екологічних питань.

В Європейському Союзі принцип інтеграції екологічних

питань у розроблення та запровадження інших політик ЄС

був закріплений у 1997 р. "Договором про створення ЄС"

(Амстердамський договір). Це означає, що екологічні пи!

тання мають враховуватися в процесі розроблення та зас!

тосування будь!якої політики ЄС, у тому числі і транспорт!

ної. Стратегія ЄС передбачає формування та реалізацію

збалансованої транспортної політики, в якій довготермі!

нові екологічні проблеми мають відігравати таку ж роль,
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як і проблеми, пов'язані з впливом економічних і соціаль!

них факторів.

В Україні інфраструктура залізничного, автомобільно!

го, водного та авіаційного транспорту добре розвинута,

проте рівень безпеки, показники якості та ефективності пе!

ревезень пасажирів і вантажів, енергоефективності, дина!

міка техногенного навантаження на довкілля не відпові!

дають сучасним вимогам. Зростає рівень забруднення ат!

мосферного повітря, грунтів, водних об'єктів внаслідок ви!

користання застарілого обладнання та рухомого складу,

незадовільного стану транспортної мережі (залізничних

колій, автодоріг, технічних характеристик аеропортів, при!

чалів), екологічно шкідливих паливних матеріалів. Розв'я!

зання зазначених проблем потребує інтеграції екологічної

складової в транспортну політику.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Принцип інтеграції екологічної політики в транспорт!

ну політику знайшов своє відображення в офіційних доку!

ментах ЄС [1—4], а також у документах ЄЕК ООН і ВООЗ

[5—7]. В Україні інтеграцію екологічної політики розгля!

дають переважно як процес "екологізації". Екологічні ас!

пекти транспортної політики України досліджували Т.П. Га!

лушкіна [8], А.М. Новікова [9], В.П. Матейчик [10], М.К. Ша!

почка [11]. З огляду на необхідність імплементації Угоди

про асоціацію між Україною та ЄС є потреба оцінити нор!

мативно!правову базу інтеграції екологічної політики в

транспортну політику України, зважаючи на досвід ЄС.

МЕТА СТАТТІ
Цілями статті є дослідження практики інтеграції еко!

логічної політики в транспортну політику ЄС і здійснення

аналізу нормативно!правових основ інтеграції екологічної

політики в транспортну політику України.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концепція інтеграції екологічної політики використо!

вується в західних країнах, починаючи з кінця 1980!х років.

Її поява пов'язана з тим, що традиційна екологічна політи!

ка та законодавство у більшості випадків не можуть за!

побігти тиску на довкілля з боку різних галузей економі!

ки.

На загальноєвропейському рівні інтеграція еколо!

гічних вимог в усі сфери політики ЄС вперше була озвуче!

на на засіданні Європейської Ради в Кардіффі у 1998 р.

Згодом в ЄС почали розробляти стратегії інтеграції еко!

логічних питань у галузеві політики, які отримали назву

Кардіффських стратегій. У першу чергу було розроблено

стратегії інтеграції для сільського господарства, енерге!

тики та транспорту. У жовтні 1999 р. у рамках Кардіффсь!

кого процесу було прийнято "Стратегію інтеграції еколог!

ічних аспектів та збалансованого розвитку в транспортну

політику" [1], яка визначила такі основні напрями діяль!

ності у сфері інтеграції:

— запобігання та/або усунення негативних наслідків

зростання перевезень, зокрема за допомогою заходів зем!

лекористування та справляння плати за інфраструктуру;

— розвиток громадського транспорту серед модаль!

них і комбінованих перевезень, а також екологічно менш

шкідливих видів транспорту (наприклад, залізниць і
внутрішніх водних шляхів);

— подальші дослідження і технологічний розвиток,

зокрема щодо скорочення викидів CO2 і зниження рівня

шуму;

— підвищення обізнаності громадськості, водіїв транс!

портних засобів і промисловості щодо зменшити впливу

транспорту на довкілля, наприклад, за допомогою систе!

ми показників і стандартизації транспортних засобів.

У 2001 р. значна увага питанням інтеграції транспорту

в збалансований розвиток у світлі положень Кардіффсь!

кого процесу була приділена у прийнятому Європейською

комісією документі "Біла книга: Європейська транспортна

політика до 2010 року: час вирішувати" [2]. Зазначалося,

що окрім сприяння задоволенню потреб населення у транс!

портуванні сучасна транспортна система має бути збалан!

сованою з економічної, соціальної та екологічної точок

зору.

У 2011 р. концепція інтеграції екологічних міркувань у

транспортну галузь була значно розширена в документі

"Біла книга 2011: план розвитку єдиного європейського

транспортного простору — на шляху до конкурентоспро!

можної та ресурсоефективної транспортної системи" [3].

Біла книга включає 40 ініціатив, що мають на меті ство!

рення конкурентоспроможної транспортної системи, яка

сприятиме підвищенню мобільності, усуненню основних

перешкод у ключових сферах діяльності, стимулюватиме

зростання та зайнятість. Визначені основні цільові показ!

ники транспортної політики ЄС на період до 2050 р.:

— повна заборона використання в містах автомобілів,

які працюють на традиційному паливі;

— збільшення частки екологічного низьковуглецево!

го палива в авіації на 40%;

— скорочення шкідливих викидів морського транспор!

ту принаймні на 40%;

— переведення 50% міжміських пасажирських і ван!

тажних перевезень на середні відстані з автомобільного

транспорту на залізничний і водний транспорт.

Досягнення цих цільових показників дасть можливість

значно зменшити залежність Європи від імпорту нафти та

скоротити на 60% викиди вуглекислого газу транспортом

до 2050 р.

Для оцінки ефективності будь!якої політики необхідно

здійснювати регулярний моніторинг законодавчих і стра!

тегічних ініціатив. Одним з прикладів моніторингу прогре!

су у сфері інтеграції екологічної і транспортної політик є

механізм транспортної та екологічної звітності (Transport

and Environment Reporting Mechanism, TERM). Цей ме!

ханізм був розроблений Європейським агентством з навко!

лишнього середовища (EEA) та Європейською комісією і

введений в дію у 2000 р. Відтоді щорічно готуються до!

повіді щодо того, наскільки індикатори транспортної га!

лузі сприяють прогресу у досягненні екологічних цілей ЄС

[4].

Важливу роботу у напрямі екологізації європейської

транспортної політики здійснює Європейська економічна

комісія ООН та Всесвітня організація охорони здоров'я

(ВООЗ).

Так, у 1997 р. на Регіональній конференції ЄЕК ООН з

транспорту та довкілля у Відні міністри транспорту та охо!

рони довкілля домовилися про спільну роботу, спрямова!

ну на інтеграцію політики в галузі транспорту, довкілля та

охорони здоров'я на місцевому, національному та міжна!

родному рівнях. На конференції була прийнята "Програ!

ма спільних дій у сфері транспорту та довкілля"

(Programme of Joint Action on Transport and Environment).

У 1999 р. на Третій міністерській конференції ВООЗ з

довкілля та охорони здоров'я у Лондоні була прийнята

"Хартія ВООЗ з транспорту, довкілля та охорони здоро!

в'я". В Хартії була підкреслена необхідність вирішення пи!

тання про формування інтегрованої політики та вказана

термінова і нагальна необхідність зробити наступний крок
у напрямі розширення зусиль щодо досягнення збалансо!

ваного розвитку транспорту шляхом створення повністю

інтегрованих вимог до охорони здоров'я і залучення
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органів, що відповідають за охорону довкілля та здоро!

в'я, в процес прийняття рішень з питань транспорту, зем!

лекористування та інфраструктурної політики на трансна!

ціональному, національному та місцевому рівнях.

У 2002 р. на Другій нараді високого рівня з транспор!

ту, довкілля та охорони здоров'я у Женеві була прийнята

"Загальноєвропейська програма з транспорту, довкілля та

охорони здоров'я" (The Pan!European Programme on

Transport, Health and Environment, THE PEP), яка поєдна!

ла в собі діяльність ЄЕК ООН та ВООЗ/Європа за трьома

пріоритетними напрямами, визначеними в "Програмі

спільних дій у сфері транспорту та довкілля" та "Хартії

ВООЗ з транспорту, довкілля та охорони здоров'я", зок!

рема:

— інтеграція аспектів охорони довкілля та охорони

здоров'я в транспортну політику;

— управління попитом і перерозподіл перевезень за

видами транспорту;

— міський транспорт.

Ця програма створила унікальну стратегічну платфор!

му для держав!членів ЄЕК ООН та Європейського регіону

ВООЗ, які здійснюють спільну роботу з вирішення про!

блемних питань на транспорті, пов'язаних з впливом на дов!

кілля та здоров'я населення.

У 2009 р. на Третій нараді високого рівня з транспор!

ту, довкілля та охорони здоров'я в Амстердамі були виз!

начені чотири пріоритетні цілі "Загальноєвропейської

програми з транспорту, довкілля та охорони здоров'я" [5].

У 2014 р. на Четвертій нараді високого рівня з транспор!

ту, довкілля та охорони здоров'я в Парижі до цих цілей

була додана п'ята пріоритетна мета [6]. Отже, нині ця про!

грама спрямована на досягнення таких пріоритетних

цілей:

1) сприяти збалансованому економічному розвитку та

створенню нових робочих місць шляхом інвестицій в транс!

порт, сприятливий для довкілля та здоров'я, спрямовуючи

ресурси в такі сфери діяльності:

— транспортна інфраструктура, що сприяє безпеці,

екологічній збалансованості та здоров'ю, а також має мак!

симальний потенціал для створення робочих місць (у тому

числі залізничний та рейковий міський транспорт);

— екологічно чистий і ефективний громадський транс!

порт зі зручною системою інтермодальних зв'язків;

— заходи щодо гарантування безпеки дорожнього

руху;

— інфраструктура для фізично активних і екологічно

безпечних форм пересування;

2) забезпечувати екологічно збалансовану мобільність

і сприяти розвитку ефективніших транспортних систем

шляхом здійснення діяльності за такими напрямами:

— сприяння розробленню схем управління мобільні!

стю для підприємств і організацій, шкіл, у сфері відпочин!

ку і розваг, у місцевих спільнотах і містах;

— підвищення рівня інформованості про різні варіанти

забезпечення мобільності шляхом поліпшення координації

між процесами територіального та транспортного плану!

вання;

— сприяння застосуванню інформаційних технологій;

3) зменшувати викиди парникових газів і атмосферних

забруднювачів транспортного походження, а також рівні

транспортного шуму шляхом сприяння таким процесам:

— зростання частки транспортних засобів з нульовим
або низьким рівнем шкідливих викидів у довкілля, а також

збільшення використання палива на основі відновлюваних

джерел енергії;

— перехід на екологічно чисті види пересування, зас!

тосування електродвигунів, популяризація екологічного

водіння;

4) сприяти впровадженню стратегій та реалізації за!

ходів, спрямованих на забезпечення здорового і безпеч!

ного транспорту шляхом планування та модернізації

міських зон і населених пунктів для створення сприятлив!

іших умов для безпечного і фізично активного пересуван!

ня, в тому числі розвиток інфраструктури для пішого ход!

іння та користування велосипедами, а також забезпечен!

ня ефективним і доступним громадським транспортом з

особливою увагою до потреб уразливих груп населення,

зокрема дітей та осіб з обмеженими можливостями пере!

сування;

5) інтегрувати цілі в галузі транспорту, охорони здоро!

в'я та довкілля в політику міського розвитку та територіаль!

но!просторового планування шляхом зміцнення потенціалу

інтегрованого міського і територіально!просторового пла!

нування, щоб зменшити вплив транспорту на здоров'я лю!

дини, довкілля та землекористування, підвищити енергое!

фективність і підтримати сприятливу для довкілля та здо!

ров'я систему транспорту. В процесі цієї діяльності буде за!

охочуватись адаптація міського середовища, а також транс!

портних систем до демографічних і екологічних змін.

В європейських країнах використовуються такі інсти!

туційні механізми, які сприяють інтеграції питань у сфері

транспорту, довкілля та охорони здоров'я [7]:

1. Сприяння створенню системи спільних організацій!

них механізмів і спільної відповідальності та звітності. Го!

ризонтальному та вертикальному співробітництву сприя!

ють такі механізми, як міжвідомчі комітети й комісії та ро!

бочі групи, наявність яких може допомогти зібрати пред!

ставників різних міністерств і відомств. Ті ж самі функції

можуть виконувати міжгалузеві програми, які передбача!

ють співпрацю різних міністерстві і відомств. Наприклад,

у Литві та Нідерландах діють міжгалузеві координаційні

групи та робочі групи з реалізації "Загальноєвропейської

програми з транспорту, довкілля та охорони здоров'я".

2. Зміцнення міжгалузевих взаємовідносин і підвищен!

ня поінформованості. Типовими способами створення

можливостей для міжгалузевої співпраці є організація се!

мінарів та інша освітня діяльність. Зміцнювати міжгалузеві

взаємовідносини можна також за допомогою схем управ!

ління, відповідно до яких у межах деяких міністерств ство!

рюються структури, які відповідають за моніторинг та оц!

інку роботи щодо таких міжвідомчих питань, як екологічні

проблеми та збалансований розвиток. Одним із важливих

способів сприяння міжвідомчому діалогу та інформацій!

ному обміну між галузями є екологічний моніторинг і

звітність. Прикладом може бути механізм звітності з про!

блем транспорту та довкілля (TERM).

3. Зв'язок розроблення інтегрованої політики з її реа!

лізацією. Нині інтегрованих стратегій, які стосуються вик!

лючно питань транспорту, довкілля та охорони здоров'я,

розроблено мало. В багатьох країнах Європи ці питання

включено до національних стратегій збалансованого роз!

витку. Деякі стратегії містять конкретні кількісні цілі у

сфері транспорту, довкілля та охорони здоров'я (наприк!

лад, стратегії збалансованого розвитку Німеччини, Литви

та Сербії). Частіше застосовують механізми, які дають

можливість передбачати, знаходити та врегульовувати су!

перечності між різними галузевими політиками або на

різних рівнях прийняття рішень. Це такі механізми, як

спільні конференції різних міністерств, спільні комітети і

комісії, а також консультації.
4. Сприяння реалізації інтегрованої політики. Нині роз!

поділ фінансових ресурсів має галузевий характер і по!
літика реалізується на галузевому рівні. Інтеграції політи!

ки можуть сприяти системи розподілу фінансових ресурсів,
коли об'єднані бюджети та спільні цілі пов'язують з про!

цесом реалізації інтегрованої політики.
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5. Сприяння проведенню оцінки інтегрованої політики.

Такими механізмами є стратегічна екологічна оцінка та оц!

інка впливу на здоров'я. Для підвищення ефективності ме!

ханізмів оцінки доцільно надавати можливість громадсь!

ким організаціям здійснювати незалежну оцінку інтегро!

ваної політики. Така практика більше розповсюджена в

країнах з розвинутим і активним громадянським суспіль!

ством.

В Україні процес інтеграції екологічної політики розг!

лядають переважно як процес "екологізації", під яким ро!

зуміють процес постійного і послідовного запровадження

правових, економічних, технічних, технологічних і управл!

інських рішень, які дозволяють підвищувати ефективність

використання природних ресурсів, поліпшувати чи збері!

гати якість довкілля.

Питання екологізації транспортної галузі в українсь!

кому законодавстві представлені лише частково. Зокре!

ма, Закон України "Про транспорт" (№ 233/94!ВР від

10.11.1994 р.) містить норми щодо захисту грунтів від екс!

плуатації транспортних засобів. Відповідно до статті 11

підприємства транспорту зобов'язані раціонально викори!

стовувати надані їм земельні ділянки, не порушувати інте!

реси інших землекористувачів (у тому числі орендарів), не

допускати заболочення, погіршення якості земель і заб!

руднення їх промисловими та іншими відходами, неочище!

ними стоками, вживати заходів для захисту грунтів від

ерозії, укріплювати яри, круті схили, піски, а також додер!

жуватися інших вимог щодо охорони земель.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про автомоб!

ільний транспорт" (№ 3492!15 від 23.02.2006 р.) одним із

завдань державного регулювання та контролю діяльності

автомобільного транспорту є охорона довкілля від шкідли!

вого впливу автомобільного транспорту, проведення нау!

ково!технічної роботи, досліджень та розвиток системи

статистики. Стаття 20 встановлює, що конструкція та тех!

нічний стан транспортних засобів, а також їхні частини ма!

ють відповідати вимогам, порядок визначення яких уста!

новлює Кабінет Міністрів України, та забезпечувати, зок!

рема, відповідність нормам щодо викидів забруднюючих

речовин, парникових газів, електромагнітних завад, рівня

шуму та інших чинників негативного впливу на людину та

довкілля.

Закон України "Про основні засади (стратегію) дер!

жавної екологічної політики України на період до 2020

року" (№ 2818!VI від 21.12.2010 р.) передбачає для

транспортно!дорожньої галузі лише кілька завдань:

— встановлення до 2015 р. протишумових споруд/ек!

ранів (у місцях, де населені пункти розташовані поблизу

автомагістралей) у населених пунктах з кількістю населен!

ня не менш як 500 тис. осіб та до 2020 р. — у населених

пунктах з кількістю населення не менш як 250 тис. осіб;

— створення до 2015 р. економічних умов для роз!

витку інфраструктури екологічно чистих видів транспор!

ту, зокрема громадського, збільшення до 2020 р. частки

громадського транспорту в загальній інфраструктурі на

25%;

— зменшення викидів пересувними джерелами шля!

хом встановлення нормативів вмісту забруднюючих речо!

вин у відпрацьованих газах до 2015 р. відповідно до стан!

дартів Євро!4, до 2020 р. — Євро!5 (зазначимо, що норми

Євро!4 почали діяти в Україні з 1 січня 2014 р.).

Концептуальні засади формування та реалізації дер!

жавної політики щодо забезпечення стабільного та

ефективного функціонування галузі транспорту, ство!

рення умов для соціально!економічного розвитку краї!

ни, підвищення конкурентоспроможності національної

економіки і рівня життя населення передбачає "Транс!

портна стратегія України на період до 2020 року", схва!

лена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20

жовтня 2010 р. № 2174!р. Одним з основних напрямів

реалізації Транспортної стратегії є підвищення екологіч!

ності та енергоефективності транспортних засобів шля!

хом:

— застосування міжнародних екологічних норм для

транспортних засобів і моторних палив;

— забезпечення використання енергоефективних,

екологічно безпечних та альтернативних видів рідкого та

газового палива;

— оптимізації строку експлуатації, технічного обслу!

говування і ремонту транспортних засобів;

— удосконалення системи оподаткування залежно від

екологічності та енергоефективності транспортних за!

собів;

— зменшення впливу шуму та вібрації на навколишнє

природне середовище;

— використання в містах енергоефективних видів

транспорту — електричного, залізничного, річкового;

— запровадження механізму стимулювання споживан!

ня альтернативних видів рідкого та газового моторного па!

лива.

Транспортна стратегія лише частково враховує еколо!

гічну складову, звертаючи увагу переважно на підвищен!

ня енергоефективності і лише частково на розв'язання еко!

логічних проблем. У ній немає напрямів екологізації авіа!

ційного, залізничного, морського та річкового транспор!

ту. Екологічні аспекти Транспортної стратегії прописані в

загальному плані без необхідної конкретики, зокрема, не

встановлено терміни реалізації завдань і заходів, їхню

пріоритетність і етапність реалізації. Не враховано пробле!

ми впливу транспорту на зміну клімату, а також не вста!

новлені чіткі індикатори, в тому числі щодо екологічної

складової. Стратегія не наголошує на необхідності пере!

ходу на модель збалансованого розвитку транспорту.

У "Концепції Державної цільової економічної програ!

ми розвитку автомобільних доріг загального користуван!

ня на 2013—2018 роки", (розпорядження Кабінету

Міністрів України від 3.09.2012 р. № 719!р) вказано на не!

обхідність переходу на інноваційний шлях розвитку, зап!

ровадження нових технологій будівництва та реконструкції

автомобільних доріг, зменшення енергомісткості робіт,

запобігання шкідливому впливу дорожнього будівництва

на довкілля (встановлення протишумових споруд, збере!

ження шляхів міграції тварин, дотримання режиму охоро!

ни територій і об'єктів природно!заповідного фонду та

іншого природоохоронного призначення). В концепції заз!

начено, що для розв'язання проблеми автомобільних доріг

необхідно підвищити рівень екологічності та енергоефек!

тивності транспортних засобів.

Загалом можна зробити висновок, що в нормативно!

правих актах України завдання екологізації транспортної

галузі висвітлені недостатньо, а питання збереження біор!

ізноманіття та адаптації до зміни клімату практично не роз!

роблені. Незважаючи на значну кількість законів, стратегій

та програм щодо транспортної галузі, в Україні немає про!

грами з транспорту, довкілля та охорони здоров'я. Чинні

нормативно!правові акти не в повній мірі відповідають нор!

мам законодавства ЄС щодо інтеграції екологічної політи!

ки в транспортну. Нормативно!правова база транспортної

політики потребує внесення або удосконалення деяких по!

ложень таких, як:

— необхідність переходу транспортної галузі на мо!

дель збалансованого розвитку;

— розроблення концепції інтеграції екологічної скла!

дової в транспортну політику;

— стимулювання розвитку громадського транспорту,

в тому числі електротранспорту;
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— запровадження екологічної оцінки програм розвит!

ку транспорту в містах щодо їх відповідності принципам

збалансованого розвитку;

— розроблення стимулів для заохочення оновлення

парку автомобілів, надаючи перевагу автомобілям, що

відповідають екологічним стандартам;

— впровадження заходів з обмеження та скорочення

викидів парникових газів;

— розроблення державних будівельних стандартів об!

лаштування біопереходів на автомобільних дорогах і заліз!

ницях на основі врахування міграційних маршрутів тварин;

— впровадження механізму звітності з питань транс!

порту та довкілля;

— забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації

кадрів з питань екологізації транспортної галузі.

ВИСНОВКИ
1. В Європейському Союзі запроваджується модель

збалансованого розвитку транспорту, яка базується на

інтеграції екологічних вимог у транспортну політику. Знач!

ним у розвитку цієї моделі є внесок "Загальноєвропейсь!

кої програми з транспорту, довкілля та охорони здоров'я",

яка реалізується спільними зусиллями ЄЕК ООН і ВООЗ.

2. В Україні чинні нормативно!правові акти не повною

мірою відображають сучасні тенденції інтеграції екологі!

чної політики в транспортну. Майбутнє транспортної галузі

України залежить від успіхів у реалізації заходів, пріори!

тетних з точки зору європейської транспортної політики і

спрямованих на збалансований розвиток транспорту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова економічна криза загострила проблеми за!

безпечення потреб економіки грошовими ресурсами,

дефіцит яких поглиблює спад виробництва й сприяє зро!

станню безробіття. Світовий досвід свідчить про більш

високу ефективність інвестиційної політики, спрямова!

ної на мобілізацію внутрішніх ресурсів, серед яких не!

використаним залишається потенціал приватних за!

ощаджень. В умовах виходу економіки держави з кри!

зового стану грошові заощадження громадян стають

важливим джерелом нових інвестицій в збільшенні сус!

пільного капіталу. Вирішити цю проблему можна на ос!

нові стимулювання схильності громадян до інвестицій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню фінансів домогосподарств та інвести!

ційної поведінки населення присвячено немало праць

зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких слід ви!

ділити праці Е.Гілл, Дж.Хікс, Х.Хокман, О.Ватаманюк,

О.В.Герасименко, В. В. Глухова, О.Дімова, Б.А. Карпі!

нського, Т.О.Кізими, Э.М. Короткова, С.Л. Лондара,

Л.Ю. Рыжановской, О.П. Ткач, О.В. Терещенко,Т.І. Єфи!

менко, С.І. Юрія, тощо. Необхідність подальшого теоре!

тичного дослідження механізмів трансформації за!

ощаджень населення в інвестиційні ресурси посилюється

характером економічної кризи, неефективністю викорис!

тання зовнішніх джерел для реструктуризації економіки

та перспективністю залучення вільних коштів домогоспо!

дарств як важливого джерела фінансування інвестицій.
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У статті досліджено вплив державної антикризової політитки на проблеми забезпечення потреб
економіки грошовими ресурсами за рахунок внутрішніх джерел інвестування, а саме: приватних зао#
щаджень. Проаналізовано інвестиційну поведінку домогосподарств в умовах фінансово#економічної
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рекомендації щодо методів мобілізації грошових коштів населення на інвестиційни потреби.

In the article the influence of the state anti#crisis policy to the problems of the economy providing financial
resources for investment from domestic sources, such as private savings. We consider the psychological
aspects of costs and savings in times of crisis. Analyzes the investment behavior of households in terms of
financial and economic crisis. Provided the recommendations on methods of mobilizing funds for public
investment needs.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити особливості впливу дер!

жавної антикризової політики на тенденції і перспекти!

ви трансформації грошових накопичень населення в

інвестиції в Україні в умовах кризи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для збереження темпів економічного розвитку Укра!

їна вимагає значних фінансових ресурсів, тому питання

залучення вільних коштів населення є надзвичайно акту!

альними сьогодні. У розвинених країнах значна частина

національних заощаджень формується завдяки заощад!

женням населення. В Україні до останнього часу цьому

важливому інвестиційному ресурсу не приділялося належ!

ної уваги, що пов'язано з низкою об'єктивних і суб'єктив!

них факторів, серед яких низькі доходи більшості насе!

лення, значні затримки з виплатою заробітної плати, ви!

сокі темпи інфляції, хронічна недовіра до фінансових по!

середників (банківських та небанківських фінансових ус!

танов), економічна криза. Кризові явища, що виникають у

фінансовій сфері, закономірно трансформуються в загаль!

ноекономічні і характеризуються скороченням виробниц!

тва, банкрутством промислових, торгових підприємств, а

також зростанням безробіття, різким зниженням життє!

вого рівня населення. Вплив кризових явищ на величину і

структуру доходів домогосподарств здійснюється через

такі напрями та конкретні канали, як інфляція і безробіт!

тя, внутрішній і зовнішній борг держави, стійкість націо!

нальної валюти, сальдо зовнішньоторговельного і платі!
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жного балансу. В кризових умовах економіки одним із най!

важливіших завдань державної політики є реалізація за!

ходів щодо збереження достатнього рівня матеріального

стану домогосподарств, зокрема доходів, забезпечення

належного рівня оплати праці, а стабільне підвищення

доходів домогосподарств першорядним підгрунтям вихо!

ду країни з кризи [1, с. 201].

В умовах кризи особливого значення набуває держав!

не нормативне регулювання в сфері соціальних цінностей.

Це втручання держави випливає з об'єктивної необхідності

підтримки в екстремальних ситуаціях ефективності та спра!

ведливості ринку, в отриманні споживачами необхідної та

достовірної інформації. Воно потрібне в зв'язку з ростом

небезпечних для здоров'я і життя людей причин. Тому дер!

жава посилює режим контролю за дотриманням законів і

нормативних актів, пов'язаних, наприклад, з виробницт!

вом і реалізацією алкогольних напоїв, продуктів харчуван!

ня, медикаментів, складної електропобутової техніки.

Виключно велика роль держави в регулюванні таких

сторін соціального життя, як зайнятість, трудові відноси!

ни, розвиток домогосподарств. Воно здійснюється за до!

помогою широкого арсеналу законодавчих і адміністра!

тивно!правових заходів, політики цін і тарифів, податків,

соціальних трансфертів, екологічних правил.

Аналіз підсумків реформ за минулі роки показує, що

вихід з кризи і успішний розвиток економіки неможливо

без її всебічної гуманізації, глибокого повороту до прав і

потреб людини, розвитку її здібностей і творчого потенц!

іалу. Закон, нормативно!правова діяльність держави по!

винні максимально сприяти інтеграції соціальних стимулів

розвитку суспільного виробництва з його природним при!

значенням служити задоволенню потреб людей [2, с. 155].

У періоди економічних криз основне навантаження і відпо!

відальність щодо забезпечення економічної безпеки краї!

ни лягають на органи державного управління, бо державні

антикризові заходи лежать в основі виживання і виходу з

кризи як підприємств, так і домогосподарств. Державна

антикризова політика спрямована на їх захист і запобіган!

ня банкрутстам та зниженню рівня і якості життя населен!

ня, підтримку споживчого та інвестиційного попиту, усу!

нення адміністративних бар'єрів для підприємництва.

У періоди криз роль держави в управлінні економікою

і соціальними процесами значно зростає. Держава вико!

нує роль організатора і координатора правових, фінансо!

вих, організаційних, управлінських заходів, що проводять!

ся на всіх рівнях, особливо на мікрорівні. Держава бере

на себе значну частину витрат щодо антикризових заходів,

розширює державний сектор економіки для виконання

стратегічних і соціально значущих функцій [3].

Соціально!економічна криза супроводжується масо!

ваним та неефективним розміщенням праці і капіталу,

різким падінням обсягів виробництва в державному сек!

торі економіки. Але ж з цього сектора в державний бюд!

жет надходила основна частина доходів, у цьому ж сек!

торі дуже повільно скорочуються державні витрати. В ре!

зультаті витрати на соціальні цілі держава знижує тоді,

коли потреба в соціальному захисті, навпаки, різко зрос!

тає.

За таких умов стратегія соціальної політики держави

повинна передбачати регулювання ринкових сил. Воно

дозволяє вирішувати проблеми, пов'язані з неспроможні!

стю ринку, і для організації процесу перерозподілу до!

ходів. У цій діяльності головним є запобігання абсолют!

ної бідності. Боротьба з бідністю становить основу для

підтримки рівня життя і включає в себе соціальне страху!

вання і вирівнювання доходів. Метою боротьби з бідністю

забезпечити такі умови, при яких жоден громадянин і жод!

на родина не виявилися б нижче певного мінімального

рівня доходів або споживання. Мета соціального страху!

вання оберегти кожної людини від раптового і неприпус!

тимо сильного зниження рівня життя. Метою вирівнюван!

ня доходів є забезпечення кожній людині можливісті фак!

тично перерозподіляти власний дохід.

 Державне регулювання покликане відкривати простір,

стимулювати позитивні соціальні процеси, обмежити і па!

ралізувати можливі антисоціальні наслідки гри стихійно!

ринкових сил, страхувати суспільство від них. Згідно з да!

ними Держстату за 2015 рік заощадження населення фор!

мують близько 12% всіх інвестиційних ресурсів українсь!

кої економіки [4]. Залучення цих коштів в економіку доз!

волить, з одного боку розширити інвестиційну базу, а з

іншого — підвищити безпеку і незалежність вітчизняної

економіки.У цьому контексті актуальним є детальне досл!

ідження інвестиційної поведінки населення, яке представ!

ляє собою можливість і намір населення здійснювати за!

ощадження та трансформувати їх в інвестиційні ресурси.

Дослідження особливостей ощадної поведінки до!

машніх господарств в умовах фінансової кризи актуа!

лізується в зв'язку з тим, що розміри фінансових ресурсів

(потенційних заощаджень), що знаходяться в розпоряд!

женні населення в організованому і неорганізованому виг!

ляді, за розмірами порівнянні з державними і корпоратив!

ними інвестиціями в реальний сектор, а за деякими оцін!

ками — і з обсягами валового внутрішнього продукту. Так,

в Японії накопичення населення складають близько 245%

валового внутрішнього продукту, в США — 300%, у

Франції — 135% [5, c. 61]. Пріоритетом державної пол!

ітики України в області приватних фінансів повинно бути

стимулювання інвестиційної спрямованості витрачання

одержуваних доходів, тобто їх трансформація в органі!

зовані форми заощаджень. За твердженнями експертів,

навіть незначне збільшення норми заощаджень населен!

ня в народному господарстві дає значно більший ефект

зростання економіки, ніж у багато разів більший приплив

зовнішніх інвестицій [6, c.67].

Інвестиційна поведінка населення має виступати якіс!

ним показником ефективності фінансових відносин при!

ватних осіб і держави. Разом з тим економічний ефект

державі приносить стимулювання споживчої поведінки і

попиту населення на товари кінцевої ланки виробничого

ланцюжка, що підтверджує досвід країн з розвиненими

економіками, орієнтованими в першу чергу на споживача

з його витратними і ощадними уподобаннями.

В умовах фінансової кризи схильності до споживання

і заощадження в цілому розвиваються різноспрямовано.

Фактично в силу обмеження одержуваних доходів у

суспільстві домінує споживча поведінка, але психологіч!

но, населення більшою мірою схиляється до заощаджен!

ня, не завжди реалізуючи його з тієї ж причини обмеже!

ності ресурсів.

Ощадна поведінка населення, на відміну від спожив!

чої поведінки, залежить не тільки від доходів населення,

але і від ряду інших факторів. Частина з них є об'єктивними,

а частина суб'єктивними. Наприклад, обраний варіант при!
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ватизації сприяв переважанню перерозподільних ме!

ханізмів накопичення капіталу при практично повному ігно!

руванню його ощадних аспектів [7, c. 44]. Безумовно,

схильність до заощаджень залежить від рівня реальних

доходів. Низькодохідні групи населення взагалі не мають

можливостей для заощаджень (у 90% найменш забезпе!

чених домогосподарств заощаджень немає, зате у верхніх

дохідних груп заощадження мають до 40% сімей). Питан!

ня розміру заощаджень дуже суб'єктивне і залежить від

того, що люди вкладають у поняття "заощадження" і яку

суму вважають такою.

Домашні господарства приймають рішення про про!

порції споживання і заощадження як на основі поточних

сукупних доходів у натуральній і грошовій формах, так і

очікуваних майбутніх надходжень, що пов'язано з наявні!

стю диспропорцій в отриманні доходів у різні періоди жит!

тя людини. Власне, здатність до заощадження, наявність

для цього фінансових можливостей з'являються далеко

не в першій половині економічно активного життя. Пріо!

ритети споживання в першій половині життя української

людини визначаються насамперед менталітетом, тради!

ційною залежністю дітей від батьків не тільки до настання

повноліття, як за кордоном, але і до закінчення навчання,

і пізніше. Більш того, часто заощадження пенсійного на!

селення виступають не джерелом заощаджень і отриман!

ня доходів на який зберігається капітал, а джерелом фінан!

сування поточного споживання самих пенсіонерів і їхніх

родичів!утриманців. Найбільш же активною ощадною гру!

пою є суб'єкти середньої і вище середньої вікових груп.

Між споживанням і заощадженням виявляється взає!

мозв'язок: споживання матеріальних (в частині покупки

інвестиційних нефінансових активів) і нематеріальних (у

частині освіти та інших вкладень у людський капітал) благ

носить інвестиційний характер і приносить пролонгований

дохід у вигляді зростання майбутньої вартості активів і

гарантованого приросту майбутніх поточних доходів.

Отже, споживанням в чистому вигляді слід визнавати тільки

продукти кінцевого споживання.

У формалізованому вигляді потенційні можливості

заощадження домогосподарств можна представити таким

чином:

Сукупні заощадження = Доходи у натуральній і гро!

шовій формах — Витрати на поточне споживання.

або:

Сукупні заощадження = Активні заощадження + Па!

сивні заощадження.

Активні (інвестиційні) заощадження населення є інве!

стиційним потенціалом їх власників, працюючи в секторах

економіки і приносячи таким чином синергетичний ефект

економічного зростання держави і населенню. До актив!

них заощаджень слід відносити: розміщення коштів на

депозитних та інших рахунках в банках та інших фінансо!

вих організаціях, вкладення в цінні папери та аналогічні

фінансові інструменти, а також вкладення в людський ка!

пітал. Останнє слід вважати активним, інвестиційним на!

прямом в силу здатності генерування додаткового дохо!

ду в майбутньому для його носія, підвищення якості тру!

дових ресурсів для держави, отримання додаткового до!

ходу навчальним закладом.

До пасивних заощаджень віднесемо: придбання золо!

та, гривневих і валютних цінностей з подальшим "до!

машнім" зберіганням, покупку нерухомого майна, антиква!

ріату, інших матеріальних активів, які зберігали і (або)

збільшують свою вартість у часі. Пасивні заощадження

(непрацюючі накопичення "в панчоху") в умовах стабіль!

ної або зростаючої економіки є фактором гальмування

розвитку макроекономіки і упущеною можливістю для

держави, але при поглибленні кризових явищ і посилення

пов'язаних фінансових ризиків можуть стати для населен!

ня (але не держави) привабливими, а іноді і єдино можли!

вими і правильними фінансовими рішеннями. По суті, це

демонстрація способу уникнення загальноекономічних

ризиків, але водночас і придбання ризиків недоотриман!

ня доходів, що властиво пасивного (консервативному) типу

особистої фінансової політики [8, c. 104]. Рішення щодо

долі заощаджень в період кризи залежить від динаміки

поточного доходу. Якщо збільшення доходу розглядаєть!

ся домогосподарством як тимчасове, то воно з більшою

ймовірністю нарощує свої заощадження. Однак якщо

збільшення доходу супроводжується очікуваннями його

подальшого зростання, то більш імовірним стає збільшен!

ня споживання і скорочення заощаджень. Те ж справд!

жується і для зворотної ситуації: якщо зниження доходу

розглядається як тимчасове, споживання дійсно вирів!

нюється за рахунок зменшення заощаджень, аж до вит!

рачання їх частини; однак якщо погіршення супровод!

жується очікуваннями подальшого падіння доходу, то тоді

найчастіше починає скорочуватися споживання. Таким

чином, були зроблені припущення про вплив очікувань на

відхилення реальної ощадної поведінки від орієнтації до!

могосподарств на вирівнювання споживання в тому ви!

гляді, в якому воно моделюється економістами.

У період кризи населення або купує дорогі товари за

рахунок заощаджень, або витягує заощадження з банкі!

вських рахунків. Лише незначна частина населення робить

будь!які заходи для збереження заощаджень під час кри!

зи. Причиною низької фінансової мобільності можна вва!

жати особливості фінансового ринку. Він є найбільш

складним і невизначеним з усіх ринків, де присутня домо!

господарство. Для фінансового ринку характерна масш!

табність і складність механізмів передачі інформації. Це

той самий випадок неповної раціональності, описаної

інституціоналістами, коли обсяг інформації настільки ве!

ликий і вона настільки специфічна, що домогосподарства

не в змозі її обробити.

Зміни, що відбуваються на фінансових ринках торк!

нулися і переважаючого типу поведінки домогосподарств.

Якщо в класичних економічних моделях споживча та ощад!

на поведінка протиставлялися, то в даний час завдяки роз!

витку безлічі доступних для населення видів споживчого

кредиту, споживчі та ощадні дії втратили колишню аль!

тернативність. В умовах зростаючого різноманіття схем

мобілізації фінансових ресурсів домогосподарств стало

можливим одночасне збільшення споживання і накопичен!

ня.

За оцінками центрів вивчення поведінки домогоспо!

дарств на фінансовому ринку можна виділити чотири типи

домогосподарств: домогосподарства!зберігачі (49,3%),

домогосподарства!позичальники (21%), змішаний тип

(7%) і домогосподарства, які не беруть участі в фінансо!

вому ринку (37% ). Найбільша кількість вкладників

фіксується серед домогосподарств, основним джерелом

доходу яких є пенсії. Змішана фінансова стратегія харак!

терна для більш високоприбуткових груп сімей. Серед
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домогосподарств, які не мають ні заощаджень, ні кредит!

них зобов'язань, максимальна частка низькодохідних до!

могосподарств із сільської місцевості [9, c. 80].

На думку Кулеша В.О., "Україна сьогодні не має внут!

рішнього ідеологічного фактору, здатного згуртувати й

спрямувати потенціал приватних коштів у потрібне русло.

Перехід до ринку не сформував центральної ідеї й не спри!

яв формуванню в населення нового способу мислення,

насамперед економічного. Очевидно, що не існує шкіл із

вироблення активної ощадної поведінки. Життєва прак!

тика на сьогодні — єдина школа, у якій населення на!

вчається адекватній українським умовам поведінці на рин!

ку заощаджень. Тому створення відповідної ментальності

заощадників, інвестиційної ідеології, що спонукає насе!

лення інвестувати заощаджені суми, — основне завдання

сучасного етапу розвитку, пов'язане з необхідністю роз!

робки концепції відновлення довіри до держави й держав!

них інститутів" [10, с. 208].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

Опираючись на проведений аналіз , ми бачимо, що за!

ощадження населення залежать від фінансово!економіч!

них, психологічних та соцальних мотивів. Інвестиційна по!

ведінка домогосподарств в широкому розумінні є умовою

відтворення різноманіття здібностей окремих людей та

населення в цілому. У вузькому значенні вона являє со!

бою дії індивідів, що оперують інвестиційними інструмен!

тами з метою отримання вигоди (в доходній чи недоходній

формах). Інвестиційна поведінка домогосподарств набу!

ває різних моделей залежно від установок, мотивів, спо!

собів та джерел вкладання, інструментів та стилів. Для

успішного соціально!економічного розвитку країни залу!

чення населення через його заощадження до інвестицій!

ногопроцесу призводить до того , що населення усе

більшою мірою стає причетним до реструктуризації еко!

номіки, одночасно сприймаючи її результати. Окрім цьо!

го, механізм трансформації заощаджень населення в інве!

стиції також вирішує проблему залучення неорганізова!

них форм заощаджень населення, забезпечуючи макси!

мізацію об'єму організованих заощаджень. Тому створен!

ня нових форм і способів трансформації заощаджень на!

селення в інвестиції, за допомогою яких можна було б

знижувати ризики, забезпечувати постійний приплив

фінансових ресурсів в реальний сектор економіки, сприя!

тиме підвищенню ефективності інвестиційних процесів у

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

Основним об'єктом управління у сфері охорони здо!

ров'я є стан здоров'я населення, від якого залежать по!

казники народжуваності і смертності, що формують

чисельність, віковий та статевий склад. Однак здоров'я

населення є тою категорією, яка багато в чому залежить

від чинників ризику, котрі і змінюють початкову карти!

ну самого населення країни.

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

Протягом останнього півстоліття у медичній науці

виник і сформувався окремий напрям — медична ризи!

кологія, теоретичним підгрунтям якої є концепція фак!
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HEALTH OF POPULATION AND RISK FACTORS, THAT ON HIM INFLUENCE,
AS A MANAGEMENT OBJECT

Показано, що здоров'я населення може змінюватися залежно від наявності медичних ризиків.
Управління медичними ризиками зменшить демографічні втрати нації.

It is shown that the health of population can change from the presence of medical risks. A ma#
nagement of medical risks will decrease demographic losses of nation.
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торів ризику. Відомо, що концепція факторів ризику

дозволяє розцінювати їх як результат впливу збігу ряду

обставин та причин.

Науково!дослідні роботи з ризикології проводяться

за цілим рядом медичних спеціальностей з метою вирішен!

ня конкретних лікувально!діагностичних, профілактичних

та організаційних проблем [1]. Водночас дискутується виз!

начення понять "фактор ризику", "маркер ризику", "фак!

тори, що знижують ризик", "прийнятний ризик". Досі

відсутня єдина класифікація факторів ризику, що істотно

впливає на вирішення питання виміру ризику, а відтак — і

його інформативності. Проблеми медико!соціального ри!

зику, зокрема, висвітлені у роботі А.П. Парахонського [2].

Менеджмент медичних ризиків дозволить спрогно!

зувати виникнення захворювань як одного з факторів

погіршення здоров'я населення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета роботи — вивчення факторів ризику, що впли!

вають на стан здоров'я населення, та можливостей уп!

равління ними.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Значущою проблемою сучасної медицини є виник!

нення і розвиток патології людини з позиції ролі ризи!

ку.

Свій початок концепція факторів ризику в медицині

веде з епідеміології, з уведення таких понять, як "тери!

торія ризику", "час ризику", "групи ризику". Значно

ширше трактування концепція отримала у сфері гро!

мадського здоров'я, що цілком закономірно.

Дотепер остаточно не вирішеним і досить супереч!

ливим є питання про те, як оцінювати ризик (виникнен!

ня, розвиток захворювання), тобто за допомогою яких

показників — у грошовому еквіваленті, у тривалості по!

дальшого життя, інформативності впливу тощо.

Найбільш важливим рішенням цих питань є порівняльна

оцінка одночасного впливу двох і більше факторів ри!

зику. Імовірно, вибір показника повинен бути продик!

тований цілями і завданнями конкретного наукового

дослідження. Сьогодні у медичній ризикології існує

розділ, який окремі дослідники визначають як "загро!

зометрія" [3].

Аналізуючи рівень народжуваності, слід звертати

увагу на чинники, які впливають на здоров'я жінки!ма!

тері та її репродуктивну функцію, а саме: аборти. Зав!

дяки дійовій санітарно!освітній роботі, проведеній ме!

дичними працівниками, та впровадженню в практику

ефективних контрацептивних засобів, кількість абортів

значно зменшилася, що сприяло зниженню неплідності

жінок, у той час як неплідність чоловіків залишається

на тому ж рівні.

На демографічну ситуацію впливають показники

материнської та перинатальної смертності. І хоча вони

знижуються, але серйозне занепокоєння викликає

рівень материнської смертності, який набагато переви!

щує показники країн Європейського Союзу. Коефіціє!

нти смертності населення, особливо за причинами

смерті, є не тільки демографічними показниками, але й

показниками стану здоров'я, які характеризують не

лише соціально!економічну ситуацію, але й діяльність

системи охорони здоров'я [4; 5].

Серед вікових показників смертності особливе зна!

чення має коефіцієнт дитячої смертності, зокрема дітей

першого року життя, оскільки він є не тільки важливим

показником здоров'я цієї групи населення, але й кри!

терієм соціально!економічного стану суспільства і діяль!

ності системи охорони здоров'я, характеризує можли!

вості та реальні заходи щодо забезпечення життя і здо!

ров'я майбутніх поколінь. Хоча цей показник поступо!

во знижується і в 2011 р. досяг рівня 9,0 на 1000 народ!

жених живими, він залишається вищим, ніж у країнах

Європейського Союзу, Японії.

Вивчення тенденцій захворюваності та поширеності

захворювань є важливою складовою стратегічного пла!

нування охорони здоров'я [6; 7]. Окремому обліку підля!

гають професійна захворюваність [8] і виробничий трав!

матизм [9], тимчасова непрацездатність та інвалідність

[10].

Серйозною проблемою в Україні залишається стан

здоров'я населення працездатного віку, яке є важливою

продуктивною силою суспільства, що забезпечує еко!

номічний розвиток та національну безпеку країни, а та!

кож стан здоров'я людей старше працездатного віку,

пов'язаний з глобальною проблемою старіння населен!

ня.

Викликає занепокоєння поширення таких небезпеч!

них кров'яних інфекцій, як гепатит В і С [11; 12]. Ос!

таннім часом, через відсутність вакцини або необгрун!

товані відмови населення від профілактичних щеплень,

збільшилася захворюваність на інфекції, керовані за!

собами специфічної імунопрофілактики, наприклад, на

кір, краснуху, епідемічний гепатит. Великим досягнен!

ням слід вважати відсутність захворювань на епідеміч!

ний паралітичний поліомієліт [13].

Серед інфекційних хвороб одну з основних загроз

для здоров'я населення становить туберкульоз, який не

ліквідовано в жодній країні. Провідне місце серед про!

блем охорони здоров'я в багатьох країнах світу посідає

епідемія ВІЛ!інфекції та СНІДу. В Україні вона оцінюєть!

ся як одна з найтяжчих у Східній Європі [14].

Актуальною проблемою охорони здоров'я України

залишаються новоутворення, які є другою за частотою

причиною смерті, а також захворювання ендокринної

системи.

Важливою медико!соціальною проблемою є психі!

чне здоров'я. Охорона психічного здоров'я охоплює ши!

рокий спектр проблем: профілактика психічних роз!

ладів, лікування і реабілітація хворих, порушення прав

цих людей. Психічне здоров'я є реалізацією душевного

благополуччя, включеного у визначення здоров'я ВООЗ.

Далеко за межі медичних наук виходять проблеми

алкоголізму і наркоманії. Будучи тяжкими соціально не!

безпечними захворюваннями, вони є однією з причин

високої захворюваності, зростання непрацездатності та

смертності, руйнування суспільної моралі, призводять

до зниження народжуваності і погіршення здоров'я мо!

лодого покоління, сприяють зниженню трудового по!

тенціалу і збільшенню злочинності.

Якщо в кінці ХХ ст. виробництво алкоголю в Україні

зменшувалося, то на початку ХХІ ст. воно почало

збільшуватись, що сприяло збільшенню його споживан!

ня.

Україна вступила у ХХІ століття з одними з найгір!

ших в Європі показників життєдіяльності і тягарем ба!

гатьох соціально!економічних та демографічних про!

блем [15].

Кардинальні зміни соціально!економічної системи

призвели до деструктивних процесів в економіці, ско!

рочення виробництва, зменшення внутрішнього валово!

го продукту та дефіциту бюджету. Гальмування еконо!

мічних та соціальних реформ, неповна трудова зай!

нятість або безробіття, низький рівень заробітної пла!

ти та пенсій, несвоєчасна їх виплата, недостатня право!

ва і соціальна захищеність громадян, соціально!політич!

не напруження сприяли погіршенню життя більшості

населення. Особливо складним стало матеріальне ста!

новище літніх людей, які мусять жити на мізерну пен!

сію. Серйозні соціальні проблеми постали також перед

молоддю, особливо перед молодими сім'ями, які не зав!

жди мають відповідну роботу і заробітну плату, не здатні

придбати житло і тому не можуть дозволити собі народ!

ження дитини [16; 17].
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Така ситуація, яка триває багато років, не може не

вплинути на демографічну ситуацію і стан здоров'я на!

селення. Зокрема спостерігається значне скорочення

чисельності населення, високі коефіцієнти смертності

чоловіків працездатного віку, порівняно високі показ!

ники дитячої смертності, надто коротка очікувана три!

валість життя, особливо чоловіків, та тривалість життя

здорової людини.

До інших ризиків належать екологічні та гігієнічні

чинники, наявність схем "фармшахрайства", незадовіль!

не харчування, нездоровий спосіб життя тощо [18].

Таким чином, здоров'я населення та фактори ризи!

ку, що на нього впливають, повинні вивчатися та суворо

контролюватися суб'єктами державного управління.

Посилення профілактичної спрямованості діяльності

системи охорони здоров'я повинно становити суть ре!

формування галузі.

ВИСНОВКИ
1. Державне управління сферою охорони здоров'я

полягає в обгрунтуванні державної політики в галузі

охорони здоров'я, формуванні та реалізації стратегій,

спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я нації.

2. Суб'єктами державного управління сферою охо!

рони здоров'я мають бути:

— Верховна Рада і Президент України, відпові!

дальні за формування нормативно!правової бази охо!

рони здоров'я;

— Кабінет Міністрів України, відповідальний за ре!

алізацію стратегій у сфері охорони здоров'я, фінан!

сове, кадрове і матеріально!технічне забезпечення га!

лузі;

— Міністерство охорони здоров'я України, місцеві

органи управління охороною здоров'я, медичні закла!

ди, відповідальні за забезпечення доступної, якісної та

ефективної медичної допомоги, профілактику захворю!

вань, лікування та реабілітацію хворих;

— міністерства та відомства України, установи, під!

приємства та організації, профспілки і громадські това!

риства, відповідальні за створення безпечних і гі!

гієнічних умов праці та побуту, забезпечення раціональ!

ного харчування і здорового способу життя, активного

культурного відпочинку і занять фізкультурою та

спортом;

— прокуратура та інші правоохоронні і контролю!

ючі органи, відповідальні за нагляд і контроль за дот!

риманням встановлених законом норм і правил у сфері

охорони здоров'я.

3. Відсутність виваженої, інтегральної оцінки част!

ки морфологічного і функціонального в патології кон!

статує кризовий стан рішення теоретико!методологіч!

них проблем в медицині, на що вказував ще І.В. Дави!

довський (1962) [19], втрати нею профілактичного на!

пряму і принципу індивідуального підходу до пацієнта

[20].

4. Здоров'я населення є категорією, залежною від

медичних ризиків, управління якими значно поліпшить

стан медико!демографічних показників в країні.

Перспективи подальших досліджень полягають у

розробці заходів щодо поліпшення стану здоров'я на!

селення за рахунок зменшення ризиків і стабільності

системи охорони здоров'я України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Методологія державного управління характери!

зується значним проблемним полем, яке включає не!

обхідність розв'язання багатьох проблем. До таких

проблем слід віднести аналіз теоретичного напрацю!
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ANALYSIS OF COVERAGE ISSUES OF LEADERSHIP IN THE RESEARCH OF LOCAL SCIENTISTS

У статті здійснено аналіз дисертаційних робіт вітчизняних вчених, які досліджували лідер#
ство та систему місцевого самоврядування. В результаті узагальнення напрацювань вітчизня#
них науковців з'ясовано, що в переважній більшості лідерство в Україні досліджувалося в по#
літичному аспекті. Політологи розглядали лідерство з позицій особистості лідера, впливів, які
чинить лідер на маси, аналізу причин низької ефективності лідерів у політичних процесах су#
часної України тощо.

Соціологи та психологи досліджували лідерство як соціально#психологічний феномен тісно
пов'язаний з основними тенденціями соціального розвитку сучасного суспільства.

У державному управлінні лідерство досліджувалося як феномен впливу державного служ#
бовця на поведінку підлеглих співробітників.

З'ясовано, що проблема формування та розвитку лідерства в системі місцевого самовряду#
вання до цього часу ще не була предметом спеціального комплексного дослідження.

The article analyzes the dissertations local scientists who have studied leadership and system of
local government. As a result of developments generalizations national scientists found that the vast
majority of leadership in Ukraine investigated the political aspect. Political analysts viewed the
leadership position of the leader's personality, influences that makes the leader of the masses,
analysis of the causes of low efficiency leaders in the political processes of modern Ukraine and
others.

Sociologists and psychologists have studied leadership as a socio#psychological phenomenon
closely associated with major social trends of modern society.

In government leadership studied as a phenomenon of influence a public servant on the behavior
of subordinate employees.

It was found that the problem of the formation and leadership development in the system of local
government so far has not been the subject of special comprehensive study.

Ключові слова: система місцевого самоврядування, лідерство.

Key words: system of local government, leadership.

вання в державному управлінні та адаптацію теоре!

тичних напрацювань інших наук у державне управлі!

ння, забезпечення цілісності пізнавальної та практич!

ної методології, їх відкритості для методологічних

інновацій.

На методологічному полі державного управління

відбувається інтенсивний відбір, стихійні методичні ек!

сперименти і пристосування методів з усіх основних га!
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лузей знання до потреб державного управління, що дає

змогу вирішувати нові складні практичні завдання.

Об'єднання знань інших наук та адаптація їх в дер!

жавне управління, перетворює державне управління на

соціоінженерну науку, що органічно поєднує методо!

логію наукового пізнання з використанням на практиці.

На збирання інформації з усіх дотичних до держав!

ного управління наук на користь вирішення управлінсь!

кого завдання з формування та розвитку лідерства в

системі місцевого самоврядування України направлене

дане дослідження, яке безпосередньо пов'язане із нау!

ковими дослідженнями кафедри регіонального управ!

ління, місцевого самоврядування та управління містом

Національної академії державного управління при Пре!

зидентові України, що здійснюються у межах комплек!

сного наукового проекту "Механізми державного управ!

ління функціональною спроможністю кадрового потен!

ціалу органів державної влади й місцевого самовряду!

вання в сфері організації надання якісних публічних

послуг: теоретичне та методологічне їх забезпечення".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить,

що серед вітчизняних науковців систему місцевого са!

моврядування досліджували: Ворона П.В., Дробот І.О.,

Плющ Р.М. та ін., а питаннями лідерства опікувалися:

Козюра І.В. [1], Мамонова В.В., Рудська А.І. [3], Трач Н.О.

[3], Фелькель Т. Г. [4] та ін.

Водночас, сучасних досліджень, які б системно про!

аналізували стан розробки проблеми лідерства вітчиз!

няними вченими різних галузей науки ми не зустрічали.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження наукових робіт вітчиз!

няних вчених, які досліджували лідерство в різних га!

лузях професійної діяльності.

Виходячи з мети, в статті вирішувалися наступні зав!

дання:

— аналіз дисертаційні роботи докторів наук з дер!

жавного управління, які досліджували систему місцево!

го самоврядування та лідерство;

— опис наукових новацій у сфері лідерства, які за!

пропонували вчені політологи, соціологи, психологи в

своїх дослідженнях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом останніх років опубліковано низку робіт

вітчизняних вчених та фахівців з проблематики місце!

вого самоврядування та лідерства. Таким чином, вже

сформовано фундаментальний пласт напрацювань у

близьких до нашого дослідження темах.

Зокрема теоретико!методологічні засади органі!

зації місцевого самоврядування досліджували в своїх

дисертаційних роботах Мамонова В.В., Дробот І.О.,

Ворона П.В. та ін.

Так, Мамоновою В.В. проаналізовані механізми

функціонування місцевого самоврядування. "Визначе!

но сукупність способів і заходів з виявлення і викорис!

тання резервів активізації можливостей управлінської

системи щодо її оновлення, які становлять механізми

саморозвитку. Проведено системний аналіз територі!

альної організації влади в Україні з виявлення особли!

востей здійснення місцевого самоврядування. Визначе!

но основні напрями вдосконалення організаційних ме!

ханізмів реалізації управлінських функцій".

Дробот І.О. запропонував "цілісну методологію гаран!

тування вітчизняного місцевого самоврядування" та роз!

робив "концептуальні засади організації і функціонуван!

ня місцевого самоврядування як системного суспільного

явища і як організаційно структурованого інституту".

Ворона П.В., досліджуючи теоретико!методологічні

засади організації місцевого самоврядування в Україні,

запропонував "методологію підвищення ефективності

його роботи шляхом вдосконалення та запровадження

нового інструментарію й механізмів впливу на розвиток

територіальних громад", а також розробив методику

залучення студентської молоді до співпраці з органами

місцевого самоврядування".

Фундаментальними дослідженнями розвитку місце!

вого самоврядування в Україні вирізняються праці Ігна!

тенка О.С.

У контексті нашого дослідження особливого значен!

ня набувають роботи Плюща Р.М., який дослідив форму!

вання структури місцевого самоврядування в організацій!

но!управлінському аспекті та "розкрив загальну стратегію

формування органу місцевого самоврядування, яка перед!

бачає його розгляд як відкритої та закритої системи, оцін!

ку зовнішнього та внутрішнього середовища".

Дослідженню діяльності самоврядних структур та

самоврядного управління приділив увагу Шарий В.І.

Близьку до вектора нашого дослідження проблемати!

ку впровадження лідерства в діяльність органів місцевого

самоврядування України досліджував Козюра І.В., який у

своєму дисертаційному дослідженні "Становлення та роз!

виток місцевого самоврядування в Канаді: досвід для Ук!

раїни" розробив стратегічні засади розвитку місцевого са!

моврядування в Україні, що передбачають поширення гро!

мадянської освіти як засобу формування активних і свідо!

мих громадян, активізації взаємодії з громадськістю, зап!

ровадження системи показників вимірювання ефективності

діяльності органів місцевого самоврядування". Крім цього,

ним "вдосконалено систему принципів місцевого самовря!

дування, зокрема доповнено спеціальними принципами по!

зитивного і випереджаючого лідерства" [1].

Значний інтерес з точки зору цілей даної статті пред!

ставляють роботи Бендас Т.Б., Біленко В.А., Морарь М.В.,

Пахарєва А.Д., Підлісної Т.В., Рудської А.М., Фелькель Т.Г.,

Школяр М.В., ідеї яких покладені в основу аналізу лідер!

ства.

Пахарєв А.Д. сформував систематизоване та цілісне

уявлення про політичне лідерство, оцінив роль конкрет!

них політичних лідерів у всесвітній історії через забез!

печення ними глобальних, регіональних та національ!

них інтересів, а також через міру співпадіння цих інте!

ресів з інтересами тих соціально!політичних сил, які

висунули і підтримали лідера, дозволивши чи не дозво!

ливши йому розкрити свій політичний, інтелектуальний

та організаторський потенціал.

Морарь М.В. у своїй докторській дисертації "Партійне

лідерство у політичних процесах сучасної України" на!

водить грунтовний аналіз причин низької ефективності
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діяльності партійних лідерів у політичних процесах сучас!

ної України, до яких відносить: політичну неструктуро!

ваність сучасного українського суспільства; відсутність

консенсусу між лідерами партії відносно стратегії та так!

тики розвитку країни. Він доводить, що політичні лідери

роз'єднані в ціннісному відношенні, з низки принципових

питань внутрішньої та зовнішньої політики.

Регіональне лідерство та його вплив на розвиток

політичної конкуренції досліджувала Біленко В.А. та

запропонувала трактування поняття "регіональне полі!

тичне лідерство" як таке, що відображає складний фе!

номен, обумовлений регіональними особливостями, які

безпосередньо визначають специфіку території і

здійснюють істотний вплив на загальнодержавні проце!

си у зв'язку з поняттями і категоріями "централізація",

"децентралізація", "автономізація", "регіональна політи!

ка". Вона доводить, що в процесі побудови демокра!

тичної, соціальної, правової держави регіональне полі!

тичне лідерство набуває змісту як фактор стабільності,

інтеграції інтересів різних груп населення, і саме регіо!

нальні лідери є ключовими фігурами в побудові конку!

рентоспроможної влади на місцевому рівні. А політичні

партії, громадські організації є найефективнішим і най!

дешевшим способом залучення громадян до процесу

взаємодії з представницькими органами на місцях, а

також найпотужнішим інструментом побудови демок!

ратичної держави.

Трач Н.О. підкреслює важливість соціально!психо!

логічних та інформаційно!комунікаційних механізмів

політичного лідерства як основної сфери взаємодії пол!

ітичного лідера і громадськості, що сприяє демократи!

зації суспільно!політичних відносин, легітимізації вла!

ди, публічному діалогу між суб'єктами політики, мож!

ливості досягнення суспільного консенсусу, прямим та

зворотнім зв'язкам між владними стуктурами та грома!

дянами. Особливого значення для цілей нашого дослі!

дження з формування та розвитку лідерства в системі

місцевого самоврядування набувають дослідження ав!

тора щодо розгляду політичного лідерства як феноме!

ну, що включає два аспекти: формально!посадовий ста!

тус, пов'язаний з володінням владою (лідер як керівник)

та суб'єктивну діяльність з виконання соціальної ролі

(лідер як особистість), яка набуває характеру перманен!

тної організованої дії, упорядкованого процесу з пев!

ною структурою відносин, ієрархії влади різних рівнів.

Звертає увагу дослідниця також на політичну кому!

нікацію як спільну діяльність, що визначається ситуа!

цією та можливими цінностями. Предметом такої кому!

нікації є цінності аудиторії й політичним лідерам чи пар!

тіям необхідно застосовувати різноманітні стратегії, за

допомогою яких можна змінити цінності в аудиторії.

У політичному лідерстві Трач Н.О. виділяє чотири

компоненти в структурі спілкування:

— регулятивно!поведінковий   характеризує спілку!

вання з позицій особливостей поведінки суб'єктів, взає!

мної регуляції поведінки та дій партнерів;

— когнітивно!інформаційний   пов'язаний з проце!

сом сприйняття та передачею інформації, який здійс!

нюється за допомогою вербальних та знакових систем;

— соціально!перцептивний   пов'язаний із процеса!

ми сприйняття, розуміння і пізнання суб'єктами один

одного в процесі спілкування;

— афектно!емпатійний — розглядає спілкування як

процес обміну на інформаційному рівні і як процес ре!

гуляції емоційних станів партнерів.

Актуальними є також напрацювання з виокремлен!

ня низки комунікативних бар'єрів, які ставлять заслін

інформаційним потокам. До них віднесені: вибірковість

сприйняття, вибірковість уваги та вибірковість заклику.

Ці бар'єри передбачають, що аудиторія вибирає лише

ті повідомлення, які відповідають її інтересам, і відки!

дає всі інші, намагається уникати інформації, що супе!

речить її уявленням, звертає увагу лише на ті повідом!

лення, які допомагають задовольнити її потреби.

Трач Н.О. обгрунтовує думку, що людям важко

орієнтуватися у складній мозаїці суперечливих політич!

них процесів, тому засоби масової інформації повинні

виконувати низку важливих функцій. До таких функцій

вона відносить:

— комунікативну — спостереження за подіями і

формування суспільної думки стосовно їх сутності;

— інформаційну — збір, редагування, коментуван!

ня та поширення інформації;

— ретрансляційну — відтворення певного способу

життя з відповідним набором духовних, політичних та

соціальних цінностей [3].

Завдяки реалізації цих функцій засоби масової

інформації справляють вплив на всі сфери життєді!

яльності суспільства, на духовно!культурний та соц!

іально!психологічний розвиток кожного члена сус!

пільства, тому що кожна нова інформація відповід!

ним чином стереотипізована й несе в собі багатора!

зово повторювані ціннісні орієнтації й установки, які

закріплюються у свідомості людей. Політичні ліде!

ри активно використовують всі ресурси, якими во!

лодіють засоби масової інформації для своєї користі

і таким чином мають можливість позиціонувати себе,

поширювати в суспільстві знання про свої цілі і

діяльність.

У контексті нашого дослідження особливого зна!

чення набувають праці Школяр М.В., в яких вона синте!

зує різні точки зору на феномен політичного лідерства

і доводить, що воно є складним політико!психологічним

феноменом, виникнення та існування якого можливе

лише в умовах демократії. Нею обгрунтовано тезу, що

цілісність феномену політичного лідерства забезпечу!

ють три його невід'ємні компоненти: особа лідера (пси!

хологічні та професійні характеристики), зовнішні со!

ціальні, політичні, економічні обставини (контент полі!

тичного лідерства) та взаємодія між лідером та грома!

дянами.

Кузнєцова С.В. звернула увагу на політичне лідер!

ство, його сутність і механізми формування та запропо!

нувала комплексний підхід до тлумачення системи фор!

мування політичного лідерства як інтегрованої сукуп!

ності підсистем (інституціональної, регулятивної, фун!

кціональної, комунікативної та ін.), що продукує осо!

бистісний ресурс системи влади. Вона доводить, що

зміст системи лідеротворення (механізму як форми її

дії) визначається характером зв'язків між її елемента!

ми й структурою самих елементів, до яких віднесені:

спосіб завоювання й утримання влади, суб'єкти висуван!

ня кандидатів, лідеротворче середовище чи тип органі!

заційної структури, методи й форми політико!організа!
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ційної діяльності, а також і самі лідери як об'єкти й су!

б'єкти процесу.

На психологічні особливості лідерства в умовах ре!

алізації соціальних проектів звертає увагу Рудська А.І.

[2], яка запропонувала соціально!психологічну модель

лідерства, що розкриває істотні зв'язки між лідером та

соціальним проектом і учасниками проекту.

Свій вклад у дослідження лідерства внесла Фель!

кель Т.Г., запропонувавши віднести "до основних ідей

гуманістичної парадигми розуміння лідерства: встанов!

лення партнерських стосунків між лідером та співробі!

тниками; активне залучення співробітників до прийнят!

тя рішень в організації; спільне визначення переважно

творчих, інноваційних напрямків діяльності та підходів

до їх здійснення; взаємодію в команді на основі чітко

визначених ролей та взаємодопомоги; орієнтацію на

задоволення потреб як організації, так і співробітників;

сприяння професійному та особистісному розвитку

співробітників; підготовка співробітників до самолідер!

ства у власній професійній та інших видах діяльності".

Нею здійснена "диференціація галузей психології лідер!

ства та виокремлені такі напрями дослідження лідер!

ства: політичне, організаційне, спортивне, педагогічне,

учнівське, студентське, проектне, в бізнесі, в армії, в

системі міністерства внутрішніх справ, у громадських

організаціях, крос!культурних та гендерних групах [4].

Вирішенню проблем теоретичних аспектів лідерства

присвячено праці Бендас Т.Б., в яких здійснено аналіз

напрацювань з психології лідерства (лідерології) та ви!

ділено ряд історичних періодів розвитку лідерства, ко!

жен з яких, відповідно до конкретних соціально!істо!

ричних етапів суспільного розвитку, має свої особли!

вості. Актуальними є напрацювання автора щодо нових

форм розуміння лідерства в залежності від основних

тенденцій соціального розвитку сучасного суспільства

(наявність постійних соціально!економічних змін у

суспільстві; диференціація соціальних галузей та галу!

зей професійної діяльності; складність соціально!еко!

номічних та професійних завдань; виникнення нових

форм організації професійної та інших видів діяльності;

підвищення професійного рівня працівників та їх праг!

нення до самореалізації; виникнення нових взаємодії

між роботою та сім'єю, іншими сферами життя особис!

тості тощо), які обумовили осмислення нових форм

лідерства, і, відповідно, аналізу і розуміння лідерства.

Детально проблематика осмислення розвитку лідер!

ства в державній службі охоплена в працях Підліс!

ної Т.В. Основний інтерес для цілей нашого досліджен!

ня становлять напрацювання автора щодо виділення

двох вимірів, відносно яких можна згрупувати моделі

лідерства   це особливості людини, які можна аналізу!

вати, виходячи з двох підходів, а саме: опису особисті!

сних рис лідера; характеристики його поведінки та ха!

рактеру ситуації, яку можна розглядати з точки зору її

універсальності/мінливості. Особливої уваги заслуго!

вують дослідження морального аспекту лідерства, за

допомогою якого досягається підкорення поведінки

підлеглих співробітників у потрібному напрямі, не лише

з використанням творчої та спрямовуючої сили моралі,

а й за використанням моральної єдності, морального

союзу і взаємодії заради досягнення спільних намірів

та цілей.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Усебічний аналіз дисертаційних досліджень вітчиз!

няних вчених багатьох галузей науки, які досліджували

лідерство та систему місцевого самоврядування свідчить,

що проблема формування та розвитку лідерства в сис!

темі місцевого самоврядування до цього часу ще не була

предметом спеціального комплексного дослідження.

Дисертації з досліджуваної теми мають лише дотичний

характер до нашої теми дослідження і стосуються лише

окремих питань феномену лідерства, в основному пол!

ітичного, особистісних характеристик лідера та ресурсів,

які використовують лідери для досягнення своїх цілей.

Оскільки практика державного управління вимагає

впровадження все нових управлінських підходів до

управління людьми, системами, організаціями тощо, в

подальшому доцільно продовжувати дослідження з си!

стематизації знань вчених різних галузей науки для ком!

плексного бачення проблеми та запровадження напра!

цьованих знань в практичну діяльність.
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СТРАТЕГІЇ ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
МИТНОЇ СПРАВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
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under the auspices of the President of Ukraine Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Management

STRATEGIES AS BASIC MECHANISM OF MANAGEMENT CHANGES DURING REALIZATION
OF CUSTOM SERVICE: FOREIGN EXPERIENCE

У статті розглядається питання стратегічного розвитку митної справи у зарубіжних країнах,
участь та спрямованість цих процесів Міжнародними організаціями та наднаціональною струк#
турою — Європейською Комісією. Пріоритети трансформації зарубіжних митних систем базу#
ються на сучасних досягнення науки, якісному менеджменті. Приклади стратегічного плану#
вання розвитку митних систем зарубіжних країн ілюструють, яким чином можливо досягти ефек#
тивного та безпечного переміщення товарів, вантажів, сприяти розвитку торгівлі та одночасно
скорочувати можливості для корупції, незаконної торгівлі, тероризму, економічному шахрай#
ству.

The article examines the strategic development of customs service in foreign countries,
participation and orientation of these processes by International organizations and supranational
institutions — the European Commission. Priorities of transformation of the foreign custom systems
are based on modern achievement of science, quality management. The examples of the strategic
planning of development of the custom systems of foreign countries illustrate, how it maybe to attain
the effective and safe moving of commodities, loads, assist to development of trade and
simultaneously to abbreviate possibilities for a corruption, illegal trade, to terrorism, economic
swindle.

The purpose of the study is to determine the regulatory approaches to development strategies,
strategic plans, which can cover the whole range of activities and the involved persons in customs,
to reveal the need for the development and reform of existing models and forms of customs systems.

In the conditions of permanent transformations the national, internal factors of development all
anymore become dependency upon external that are the absolute display of processes of
globalization and need the acceptance of adequate to time innovations the normatively#legislative
field. In these processes have priority measures aimed at economic development of nations, social
protection of the population. Thus custom organs must play a new, dynamic role at implementation
of the functions, to have a capacity for development and realization of strategic plans, based on
understanding of competition external environment and potential.

Ключові слова: стратегія, митна справа, стандарти безпеки, інновації, співтовариство, зовнішня тор"

гівля, державне регулювання.

Key words: Strategy, customs, standards, safety, innovation, community, foreign trade, and government

regulation.

номічно успішними країнами світу, є стрімкі глобалі!

заційні та гармонізаційні процеси у зовнішній сфері —

економіці, торгівлі, правовідносинах тощо.
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Протягом довгого часу саме митні органи відігра!

ють важливу роль у процесах забезпечення економ!

ічного розвитку країн, які ведуть активну зовнішнь!

оекономічну та торгівельну діяльність.

Ефективна митна політика особливо важлива для

країни, що здійснює системні зміни. Вона становить

необхідну умову в якнайшвидшій трансформації до

розвинутих ринкових систем господарювання. Успіх

реформ багато в чому залежить від організації мит!

ної справи — головного архітектора та регулятора

зовнішньоекономічної діяльності держави. Щоб

підвищити результативність регулювання зовнішнь!

оторговельного обігу, слід використовувати новітні

методи управління митною справою, залучати адек!

ватні сучасним вимогам законодавчі та нормативні

інструменти та надавати їм чіткі, якісні форми.

Рушійну платформу у цьому відношенні формує

Всесвітня митна організація, якою запроваджують!

ся умови та форми для максимального об'єднання,

забезпечення обміну інформацією, стандартизації та

гармонізації вимог у сфері міжнародної торгівлі, оц!

інюванні ризиків та боротьбі із шахрайством.

Проблеми функціонування митної системи краї!

ни та розвитку митної політики та митної справи все

більше привертають до себе увагу науковців та прак!

тиків. Наукові дослідження з даної проблематики до!

сить різнопланові, проте недостатньо розглянуто на!

прям стратегічного розвитку митної справи.

З цього приводу доцільно звернутись до досвіду

та аналізу стратегічного розвитку митної справи за!

рубіжних країн.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми визначення стратегічних напрямів роз!

витку суспільства та формування основ стратегічно!

го управління у різних сферах діяльності висвітлено

як у наукових працях, так і в державних програмно!

цільових документах. Зокрема конкретні питання та

відповіді на них щодо стратегічного управління

надає С. Вігман [1]. Теоретичні проблеми формуван!

ня і розвитку школи стратегічного менеджменту

піднімаються у працях Г. Мінцберга [4], А. Томпсо!

на [11] та М. Чернишова.

У сфері митної діяльності проблеми стратегічно!

го управління та шляхи їх вирішення висвітлено у

працях: М. Герарда [2] — з точки зору перспектив

реформування митної системи; Л.Івашової [3] — у

частині адаптації нормативно!правового забезпечен!

ня стратегічного управління митною діяльністю в

Україні до світових стандартів; В.Ченцова [13] —

досвід модернізації митної служби США та можли!

вості його імплементації в Україні.

Саме стратегічні напрями розвитку митної справи

визначаються у таких програмно!цільових міжнарод!

них і національних документах, як Рамкові стандарти

безпеки і полегшення світової торгівлі ВМО, Стратегія

Агентства митного та прикордонного контролю США

2020, Стратегія розвитку митної служби Російської Фе!

дерації до 2020 року. Стратегія розвитку митної служ!

би Польщі на 2014 — 2020 роки, у Білій книзі ЄС [12]

тощо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є надання теоретичного об!

грунтування та запропонування практичних підходів

до розробки стратегій, стратегічних планів, які

здатні охоплювати весь спектр діяльності та задія!

них осіб при реалізації митної справи, розкриття не!

обхідності розвитку та реформування існуючих мо!

делей та форм діяльності митних систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наукова література дає досить різноманітний

спектр визначень та понять терміну "стратегія". Стра!

тегію можливо сприймати, як вміння проводити за!

ходи, які включають їх підготовку, організацію та ви!

користання засобів, що наявні у розпорядженні, та!

ким чином, щоб у фактично існуючих умовах досяг!

ти поставленої мети.

Так, А. Томпсоном [11] надано багатогранне виз!

начення стратегії. Наприклад, стратегія — це хто, що

і коли повинен зробити. Стратегія як набір дій і

підходів по досягненню заданих показників діяль!

ності. Стратегія одночасно є преактивною (уперед!

жуючою) і реактивною (адаптаційною). Стратегія по!

винна відповідати нормам етики.

Суть стратегії по Г. Мінцбергу [4] полягає у визна!

ченні стратегії у рамках "п'яти П". На його думку, стра!

тегія включає:

1. План — це поняття, під яким вважають раніше

намічені дії, хід яких контролюється від початку і до

кінця. Укладачі планів розробляють внутрішню до!

кументацію, яка в деталях прописує послідовність

дій на визначений період.

2. Прийом як тактичний хід є короткотерміновою

стратегією, яка характеризується надто обмежени!

ми цілями і у випадку необхідності може бути зміне!

на. Мінцберг описує прийом, тобто тактичний хід ,

як "маневр з метою переграти свого супротивника

або конкурента". Він зазначає, що деякі організації

застосовують дану стратегію в якості загрози. Кері!

вник може пригрозити звільнити службовця, якщо

він не виконує роботу, не тому, що він дійсно має

намір виконати свою погрозу, а тому, що припускає

домогтися поліпшення роботи.

3. Поведінкову модель (стратегія поведінкової

моделі) — це стратегія змін шляхом проходження

прийнятій формі поведінки. На відміну від планів і

тактичних прийомів, поведінкові моделі проявляють!

ся як результат послідовної поведінки. Подібні мо!

делі поведінки часто є неусвідомленими, тобто,

спонтанними. Якщо ж вони виявляються вдалими, то

в таких випадках кажуть, що послідовна поведінка

спонтанно призвела до успіху. Така модель є прямим

протиставленням плановій поведінці.

4. Позицію по відношенню до інших, або пози!

ційну стратегію — буде доречна в тому випадку, коли

для організації важлива її позиція по відношенню до

конкурентів або її позиція на ринку.

5. Перспективу чи стратегію перспектив — це

курс, націлений на зміну культури (системи переко!

нань і сприймань, системи поглядів на світ) певної

групи людей, зазвичай членів самої організації.

Деякі організації прагнуть, щоб їх службовці мисли!
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ли в певному напрямі, вважаючи це складовою для

досягнення успіху. Успіх приходить в тому випадку,

якщо члени організації є однодумцями, тобто вони

вірять у головні доктрини і практично реалізують їх

у своїй щоденній роботі і житті.

Три існуючих компонента стратегії виділив А. Чанд!

лер [1]:

1. Визначення основних довгострокових цілей —

має відношення до концептуалізації логічно!по!

слідовних і досяжних стратегічних цілей. Немає мети

— немає дій. Якщо ви не знаєте, куди хочете піти,

тоді яким чином ви будете діяти, щоб кудись потра!

пити?

2. Ухвалення курсу дій відноситься до дій, спря!

мованих на досягнення попередньо поставлених

цілей.

3. Розміщення ресурсів пов'язано з можливими

витратами, які необхідні для досягнення поставле!

них цілей. Якщо дії не підтримуються відповідними

ресурсами, тоді мета не буде досягнута.

Головними чинниками загальносвітового характе!

ру, які безпосередньо впливають на формування філо!

софії і політики в галузі митної справи, є стійка тен!

денція інтегрування різних країн світу в політичні та

економічні союзи та організації і тенденція глобалізації

процесів виробництва, торгівлі та фінансово!економі!

чних процесів.

Основні складові управління розвитком митної

справи є формування бачення, визначення цілей і

завдань, стратегії, розробка концепцій та планів роз!

витку, управління такими процесами.

Сьогодні проблема митного реформування акту!

альна і тому, що це питання порушують відповідні

міжнародні організації. Зокрема складаються мо!

делі "мита" для ХХІ ст. і вказівки тим країнам, які

хочуть створити чітку і ефективну адміністрацію в

даній сфері. При цьому роль митної політики визна!

чено однозначно: вона повинна максимально полег!

шувати міжнародний товарний обіг при неухильно!

му застосуванні справедливих економічних і юридич!

них засобів стосовно тих суб'єктів, які порушують

міжнародні договори і митні конвенції.

На нинішньому етапі в результаті посилення взає!

мозалежності розвитку країн розширилася коорди!

нація діяльності митних адміністрацій. Одним з на!

прямів є пошук показника ефективності їх роботи.

Найбільших успіхів у цьому досяг Європейський

союз (ЄС). Європейською Комісією прийнято бага!

то директив і вказівок, що стосуються умов функці!

онування сучасної митної системи, підготовки країн

Центральної і Східної Європи, які претендують на

вступ до ЄС та інтеграції в його внутрішній ринок.

У червні 1995 р. ЄС оприлюднив документ під на!

звою Біла книга [12]. У документі відображені пра!

вові та інституційні стандарти, до яких повинні праг!

нути державні установи (включаючи митні адмініст!

рації), щоб реалізувати зобов'язання, що виплива!

ють з міжнародних договорів і очікувань ЄС.

Розділ 21 Білої книги присвячений митній про!

блематиці — найважливішому напряму змін у краї!

нах Центральної та Східної Європи у цій сфері. Пред!

ставлений список правових актів, які потрібні для за!

безпечення намічених перетворень, з поділом на

перший і другий етапи реалізації та зазначенням

коштів, необхідних для досягнення цілей.

Всесвітньою митною організацією були розроб!

лені і прийняті у 2005 році Рамкові стандарти безпе!

ки і полегшення світової торгівлі [5], в яких закла!

дено фундамент для реформування, модернізації

митних служб світу, інституціоналізації основних на!

прямів їх діяльності. Рамкові стандарти містять пе!

релік вимог, що пред'являються митним адміністра!

ціям як інститутам. Найважливішими з них є:

— зміцнення співробітництва між митними адмі!

ністраціями з метою розширення їх можливостей по

виявленню товарів підвищеного ризику;

— зміцнення співробітництва між митними струк!

турами і підприємницьким співтовариством;

— сприяння безперервного руху вантажів по без!

печному міжнародному ланцюгу поставок товарів.

За цими документами перед країнами світу, зад!

іяними у міжнародному товарообігу, пов'язаними

спільною економікою та обов'язками, постають зав!

дання долучатися до єдиних умов та правил, адапту!

вати національне законодавство до вимог міжнарод!

них організацій, членами яких кожна з країн являєть!

ся.

У середині 50!х років ХХ століття в США виник

інтерес до вироблення відкритої стратегії. У цей час

попит підійшов до порога насичення, технічний про!

грес викликав не тільки старіння одних галузей , але

і народження інших та оновлених. Зміни в структурі

міжнародних ринків, поставили підприємства не

тільки перед новими небезпеками, але і перед нови!

ми можливостями.

Відкрите проголошення нової стратегії  стає

необхідним і тоді, коли вимоги з боку суспільства

змушують організації різко міняти свої орієнтири [8].

Специфіка здійснення митної справи, необхідність

її удосконалення потребує виважених кроків, прийня!

тих на підставі критичного аналізу сучасного стану та

дискретизації міжнародної практики, інституціоналізації

митного регулювання.

Аналізуючи зарубіжний досвід удосконалення

митних систем, стає зрозумілим, що позитивних зру!

шень можливо досягти лише запровадженням ком!

плексної системи заходів. При цьому, як зазначає

Л. Івашова [3] в основі інституційних змін лежить

удосконалення нормативно!правового забезпечен!

ня стратегічного управління митною діяльністю з

урахуванням міжнародного досвіду та відповідно до

світових стандартів.

Враховуючи національні особливості митних си!

стем, обсяги зовнішньої торгівлі, тенденції еконо!

мічного розвитку, саме комплекс заходів визначає

перетворення в стратегії діяльності, механізми уп!

равління змінами, які впроваджуються для забезпе!

чення ефективної діяльності митних адміністрацій.

В умовах реформування сталої системи базовими

пріоритетами є сучасні наукові досягнення та якіс!

ний менеджмент.

Генеральною дирекцією ХХI Європейської комісії

по митах і податках у 2001 році був підготовлений спе!

ціальний документ "Стратегія, що здійснюється краї!
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нами Центральної та Східної Європи напередодні всту!

пу до ЄС щодо мит та податків". У цьому документі

сформульовані напрями дій, яких повинні дотримува!

тися митні адміністрації країн!кандидатів у члени ЄС,

щоб відповідати його митній, торговій та економічній

політиці. Здатність до реалізації даної політики повин!

на бути настільки ж ефективною, як і у членів Союзу

[2].

Cтратегією сформовано вимоги, які рекомендо!

вано виконати митним службам країн Центральної та

Східної Європи. Аналогом для таких вимог слугува!

ли вже імплементовані положення здійснення мит!

ної справи країнами!членами ЄС.

Для митних органів країн були пред'явлені на!

ступні вимоги:

— ясно і точно уявити обсяг відповідальності і

службових прав;

— створити необхідну законодавчу базу, а також

раціональну та стабільну організаційну структуру,

засновану на сучасних методах управління;

— підібрати висококваліфіковані митні кадри і

впровадити в їхньому середовищі відповідні етичні

правила;

— налагодити ефективний митний контроль;

— сформувати відповідну сучасним вимогами ін!

фраструктуру (комп'ютерні системи, технічне осна!

щення, митні лабораторії) [2].

Європейською комісією постійно запроваджу!

ються ініціативи щодо розвитку митної справи, ви!

даються звіти, документи, розроблюються та прий!

маються стратегії розвитку по всьому спектру діяль!

ності у митній сфері.

У 2014 році Європейською Комісією прийнята

Стратегія удосконалення управління митними ризи!

ками [5]. Ця стратегія має важливе значення для за!

безпечення безпеки ЄС та його громадян, законних

інтересів трейдерів та фінансових інтересів ЄС. У

зв'язку із нарощуванням товарообігу більш склад!

ними та динамічними стають міжнародні ланцюги

поставок, відповідно цілям стратегії мають бути роз!

роблені та адаптовані до реальних умов критерії уп!

равління митними ризиками. Стратегія визначає ос!

новні пріоритети діяльності, необхідні для ефектив!

ного управління митними ризиками у масштабах ЄС.

Також у 2014 році Європейською комісією презен!

товано Багаторічний стратегічний план — Електронна

митниця (Е!митниця). Цей документ є інструментом уп!

равління і планування розвитку співробітництва між

державами!членами ЄС. Проект Е!митниця дозволяє

забезпечити ефективне та послідовне управління ІТ!

проектів, визначати стратегічні критерії та етапи їх

впровадження. Електронний підхід є міцним інструмен!

том у підтриманні та удосконаленні функціонування

Митного Союзу, у тому числі, єдиного вірного тлума!

чення законодавства ЄС, узгоджених дій при реалізації

митних процедур та формальностей та пов'язаних з

ними електронних систем по всій території ЄС.

Стратегічний розвиток митної справи як інстру!

мент незалежної держави не знаходиться поза ува!

гою в країнах!членах Європейського Союзу. Наприк!

лад, у 2013 році Митною службою Польщі презенто!

вано бізнес!стратегію на 2014—2020 роки [10].

Документ формулює місію Митної служби, ба!

чення розвитку Митної служби, стейкхолдерів та на!

прями стратегічного розвитку.

Формулювання стратегічної мети випливає з по!

точних і майбутніх очікувань стратегічних стейкхол!

дерів Митної служби Польщі до 2020 року: клієнти,

бюджет і суспільство. У відповідності з прийнятими

напрямками стратегічного розвитку Митна служба

країни буде прагнути до досягнення чотирьох основ!

них стратегічних цілей.

1. Підтримка економічної діяльності суб'єктів —

Клієнт.

 2. Підтримка економічної активності економіч!

них операторів — Клієнт.

3. Нарощування безпеки та охорони внутрішнь!

ого ринку — Суспільство/Клієнт.

4. Забезпечення ефективного та оперативного

збору доходів — Бюджет/ Клієнт.

Стратегічні програми мають відкритий характер,

у ході їх здійснення можливо встановлювати або зак!

ривати проекти, відповідно з місією.

Постійний вектор розвитку країн Європи перед!

бачає чітко зафіксовані етапи розвитку митної спра!

ви та конкретні заходи при його здійсненні.

Найбільш розвинутою за класифікацією Все!

світньої митної організації визнано практики митно!

го регулювання у США.

Передача митницям США функцій системи об!

слуговування клієнтів здійснюється вже достатньо

значний період часу. Ще в 1993 році Урядом країни

був прийнятий закон про модернізацію митної служ!

би та розроблена п'ятирічна програма його реалі!

зації.

У процесі досягнення поставленої мети були ви!

користані наступні стратегії:

1) впровадження сучасних методів управління

процесами в основних сферах діяльності митної

служби;

2) зосередження зусиль адміністрації на опера!

ціях "передній лінії": управління персоналом, управ!

ління постачанням, управління фінансами, поліпшен!

ня якості зовнішніх і внутрішніх адміністративних по!

слуг;

3) перегляд адміністративних процесів для того,

аби уникати затримки під час виконання завдань;

4) впровадження законів і правил, що регулюють

адміністративну діяльність, і методів, що забезпечу!

ють фінансову підзвітність митної служби;

5) впровадження контролю за виконанням поло!

жень про фінансову цілісності операцій, проведених

керівним складом митної служби;

6) розвиток комп'ютерних систем, що забезпе!

чують контроль за фінансами, митними зборами, ве!

дення бухгалтерії, звітності та статистики, оцінки

діяльності;

7) удосконалення системи підготовки кадрів від ке!

рівників до службовців; навчання методам виявлення

зловживань, порушень на основі кваліфікованого вико!

ристання інформаційно!аналітичних систем;

8) створення умов, що дозволяють митним чинов!

никам максимально ефективно вирішувати основні

завдання митної служби;
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9) активну участь у діяльності міжнародних

організацій щодо усунення торгових бар'єрів, а та!

кож модернізації адміністративної роботи митних

служб іноземних країн [13].

Агентство митного та прикордонного контролю

США (СВР), засноване у 2003 році, послідовно про!

водить політику розвитку у залежності від вимог часу

та відповідно затвердженої місії постійно оновлю!

ючи свої стратегічні цілі.

Фундаментальним документом сьогодні у роз!

витку (СВР) є діюча "Стратегія Агентства митного та

прикордонного контролю США 2020" [6], якою зат!

верджений складний комплекс місії Агентства. Цей

комплекс потребує розвитку партнерських відно!

шень з державними та приватними секторами, міжна!

родним співтовариством для підвищення маневре!

ності Агентства, чутливості і непохитної відданості

взаємодоповнюючим цілям безпеки і розвитку краї!

ни.

Вимоги до СВР для виконання місії складні та

охоплюють багато аспектів діяльності. Експлуа!

таційні взаємодоповнені вимоги місії пов'язані із

захистом американських кордонів, охороною жит!

тя людей від небезпечних осіб і об'єктів при одно!

часному підвищенні нації до глобальної економічної

конкурентоспроможності,  сприяння законній

торгівлі та подорожам.

Бачення СВР своєї місії полягає у прагненні ста!

ти світовим лідером у просуванні міцної безпеки

торгівлі та партнерських відносин, які сприяють без!

пеці, надійності і процвітанню Америки і світового

співтовариства.

Подальший розвиток СЗР пов'язаний із спри!

янням досягненню наступних стратегічних на!

прямів:

— Співробітництво: Покращена співпраця із за!

цікавленими сторонами забезпечує загальне відчут!

тя мети, більш глибоке розуміння операційного се!

редовища, підвищення довіри, комплементарні взає!

модії, які сприяють ефективному і результативному

виконанню поставлених завдань.

— Інновації: Розуміння того, що глобальні вик!

лики і можливості в галузі торгівлі, безпеки та ім!

міграції постійно розвиваються, СВР прагне до ви!

користання науки, технологій та інноваційної діяль!

ності підприємств для забезпечення оптимальних

можливостей розвитку та ефективності.

— Інтеграція: Інтеграція дозволяє СЗР краще ви!

користовувати глобальні ресурси правоохоронних

органів через національний "єдиний уряд" та міжна!

родну "єдність зусиль" у підходах та практиці.

Визначені Стратегією цілі цілком імплементують!

ся з викликами та ризиками сьогоднішнього дня:

— боротьбою з тероризмом і транснаціональ!

ною злочинністю;

— всеосяжним удосконаленням прикордонної

безпеки та управління;

— підвищенням конкурентноспроможності аме!

риканської економіки при забезпеченні законної

торгівлі та подорожей;

— сприянні інтеграції, інноваціям, прискоренню

розвитку.

Важливим компонентом Стратегії є дотримання

принципів управління ризиками. Управління ризи!

ками повинно бути адаптовано до конкретного се!

редовища і враховувати мінливі внутрішні і зовнішні

фактори та представляти собою ітеративний про!

цес.

Необхідно зазначити, що стратегія розвитку

передбачає перед усім як самі цінні ресурси: куль!

туру персоналу, постійне навчання персоналу, який

забезпечить у повній мірі спроможність, інтегро!

ваність та ефективність Агентства. Положення

стратегії знаходяться у постійному актуальному до

потреб та вимог часу стані,  тобто постійно онов!

люється.

На пострадянському просторі прикладом урядо!

вої програми розвитку митної справи, удосконален!

ня діяльності митних органів у сучасних економіч!

них умовах є Розпорядження Уряду Російської фе!

дерації від 28 грудня 2012 року № 283!р, яким зат!

верджено "Стратегію розвитку митної служби Рос!

ійської Федерації до 2020 року" [8]. Це концептуаль!

ний документ, в якому викладено цілі, завдання і

напрямки розвитку митних органів РФ. Стратегія

визначає декілька ключових напрямів розвитку, які

відповідають стратегічній меті та пріоритетам мит!

ної політики РФ:

— вдосконалення митного регулювання;

— удосконалення митного контролю після випус!

ку товарів;

— вдосконалення реалізації фіскальної функції;

— вдосконалення правоохоронної діяльності;

— сприяння розвитку міжнародного співробіт!

ництва;

— удосконалення системи державних послуг;

— вдосконалення митної інфраструктури;

— удосконалення інформаційно!технічного за!

безпечення;

— зміцнення кадрового потенціалу та антикоруп!

ційної діяльності;

— удосконалення організаційно!управлінської

діяльності.

Стратегія визначає напрями розвитку митних

органів, основні завдання, форми і зміст діяльності

у сфері митної справи на період до 2020 року, вста!

новлює єдину для митних органів систему пріори!

тетів, а також визначає цільові індикатори для мо!

ніторингу виконання поставлених завдань.

ВИСНОВКИ
В умовах перманентних трансформацій націо!

нальні, внутрішні фактори розвитку все більше ста!

ють залежними від зовнішніх, які є безумовним про!

явом глобалізаційних процесів та потребують прий!

няття адекватних часу новацій у нормативно!зако!

нодавчому полі. У цих процесах першочерговими є

заходи, які спрямовані на економічний розвиток дер!

жав, соціальну захищеність населення. При цьому

митні органи повинні відігравати нову, динамічну

роль при виконанні своїх функцій, мати здатність до

розроблення та реалізації стратегічних планів, зас!

нованих на розумінні конкурентного зовнішнього се!

редовища та свого потенціалу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування системи державного управління з

урахуванням впливу громадянської комунікації формує

власні механізми адаптації та модернізації з притаман!

ними їм специфічними способами та засобами транс!

формації вимог і підтримки, перетворює її на саморегу!

люючий механізм. Лише за цієї умови громадяни Украї!

ни можуть бути активними учасниками перетворюваль!

них процесів, які відбуваються в суспільстві й господа!

рями власної долі.

 Досить важливим у цих перетворювальних проце!

сах є аналіз стану комунікативної взаємодії інститутів

громадянського суспільства та органів державної вла!

ди в Україні

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМИ

У межах вітчизняної науки державного управління

концептуальні засади теорії комунікації, питань розвит!

ку масової, громадянської комунікації, зв'язків з гро!

мадськістю відобразили в своїх роботах такі учені,
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Key words: communication, social communication, public policy, public authorities, NGOs, trade unions.

як А. Афонін, В. Бакуменко, В. Бебик, Т. Бутирська,

М. Білинська, О. Валевський, Р. Войтович, В. Голубь,

Л. Гонюкова, Н. Грицяк, Н.Гудима, В. Гурковський,

О. Дмитренко, Н. Дніпренко, Ю. Ковбасюк, В. Козаков,

Г. Почепцов, О. Пухкал, Я. Радиш, В. Ребкало, М. Ро!

зумний, С. Телешун, В. Тертичка, Є. Романенко та ін.

 Враховуючи результати досліджень питань комун!

ікацій в різних контекстах зазначених та інших авторів

виникла потреба розробити узагальнене розуміння гро!

мадянських комунікацій та їх взаємодії інститутів гро!

мадянського суспільства та органів державної влади в

Україні.

В цьому полягає актуальність та практичне значен!

ня запропонованої статті.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі стану комунікативної

взаємодії інститутів громадянського суспільства та

органів державної влади в Україні. Для досягнення цілей

статті автор поставив перед собою наукові завдання, а

саме: — проаналізувати комунікативну взаємодію інсти!
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тутів громадянського суспільства та органів державної

влади в Україні та виробити практичні рекомендації

щодо їх гармонізації і подальшої демократизації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні формування комунікативної взаємодії

основних інститутів суспільної організації, а саме:

органів державної влади та інститутів громадянського

суспільства, що є важливою передумовою демократи!

зації суспільного життя та системи державного управ!

ління через впровадження громадської і громадянської

комунікації, слід розглядати як довготривалий і багато!

етапний процес. Цей процес становлення розпочався в

останні роки існування СРСР. Зокрема, реальним зру!

шенням у правовому оформленні системи державного

управління стало ухвалення у червні 1985 року Консти!

туційної угоди між Верховною Радою України та Пре!

зидентом України, у якій було зазначено основні поло!

ження організації державної влади в Україні [1]. Вна!

слідок взаємних поступок та компромісів 28 червня 1996

році стало можливим ухвалення Конституції України,

яка створила умови певної модифікації радянської ав!

торитарної системи управління на шляху подальшого

розвитку засад європейської демократії. В 2004 році в

контексті проведення в країні політичної реформи прий!

нята оновлена Конституція України.

У той же час, наявні форми безпосередньої демок!

ратії, наприклад, вибори, референдуми, не призводять

до зростання дієвості процесу впливу та контролю наро!

ду за повсякденною діяльністю влади. Складною і дис!

кусійною залишається проблема реалізації громадяна!

ми України свого права на звернення до суду для захис!

ту своїх конституційних прав і свобод (гарантованого

частиною 3 ст. 8 Конституції України) про запроваджен!

ня так званого інституту конституційної скарги. Осново!

положною метою функціонування інституту конституц!

ійної скарги є надання можливості громадянам захища!

ти свої права від порушень з боку держави. У частині 3

ст. 152 Конституції України визначено, що "матеріальна

чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним

особам актами і діями, що визнані неконституційними,

відшкодовується державою у встановленому законом

порядку" [2]. Проте Основний Закон України, як і Закон

України "Про Конституційний Суд України", не передба!

чає права громадян на безпосереднє звернення до Кон!

ституційного Суду України із приводу конституційності

законів. Натомість в Україні задіяний опосередкований

механізм захисту громадянами своїх конституційних прав

через громадські організації.

Отже, можна стверджувати, що, на жаль, ні Консти!

туція 1996 року, ні Конституція 2004 року не вирішила

питання щодо формування дієздатної та збалансованої

системи державної влади, не створила ефективні механ!

ізми політичної відповідальності та взаємодії її суб'єктів,

що призводить до конфліктних загострень. Сьогодні дер!

жавне управління в Україні можна охарактеризувати як

складне, суперечливе явище з багатьма бюрократични!

ми деформаціями, слабкими сторонами, недоліками та

уразливими місцями, що успадковані від тоталітарного

минулого. Негативно на організації та функціонуванні

державного апарату позначається невизначеність кон!

цепції нового державного устрою, відсутність належно!

го прогнозування та проектування структурних перетво!

рень, нестабільність державно!управлінських структур та

їхнього правового статусу, відсутність єдиної державної

політики у сфері державного управління. Слабо викори!

стовуються демократичні управлінські інститути в діяль!

ності держави. Не знайдені ще механізми прихильності

громадян Української держави, службовців державного

апарату до реформ і мотивації їхніх активних дій з прак!

тичного здійснення останніх.

До перепон щодо налагодження ефективної та ре!

зультативної комунікативної взаємодії між органами

державної влади та інститутів громадянського суспіль!

ства (ІГС) слід віднести слабкий рівень мотивації органів

державної влади до взаємодії та ІГС до продуктивної

співпраці є недостатнім. За даними експертного опиту!

вання, проведеного всеукраїнською громадською ор!

ганізацією "Комітет виборців України" [3] у 2012 р., се!

ред причин неефективності консультацій із громадськ!

істю виокремимо такі:

— небажання органів виконавчої влади враховува!

ти пропозиції ІГС при проведенні консультацій;

— низька якість пропозицій ІГС;

— відсутність належного інформування про прове!

дення консультацій;

— корупція, яка заважає прозорості ухвалення

рішень;

— проблеми внутрішньої взаємодії між структурни!

ми підрозділами органу влади;

— відсутність належної кваліфікації посадових осіб,

які відповідають за проведення консультацій і врахуван!

ня результатів тощо [4, с. 27—28].

Наприклад, практика імплементації нових процедур

формування громадських рад також свідчить, що й ІГС

виявилися не готовими до належної самоорганізації та

кооперації. Тому підвищення ефективності діяльності

громадських рад має відбуватися у спосіб підвищення

професійного рівня їхніх членів, запровадження чітких

і прозорих процедур взаємодії громадських рад та

органів виконавчої влади. Тобто формування системи

державного управління з потужним комунікаційним за!

безпеченням, яка б передбачала ефективну участь гро!

мадян у процесі вироблення управлінських рішень за!

лежить безпосередньо також і від рівня інституціоналі!

зованості суспільно!політичної діяльності громадян, що,

у свою чергу, можуть забезпечити саме організації гро!

мадянського суспільства, або так званого "третього сек!

тора". Мова йде не про кількісний та секторальний склад

громадських об'єднань, а скоріше про якісну практику

та довіру до них з боку самих громадян. Як свідчать

оприлюднені дані Центру інновацій та розвитку, на по!

чаток 2000 року в Україні зареєстровано майже 28 тис.

громадських об'єднань [5]. Водночас протягом 2012 р.

динаміка розвитку організацій громадянського суспіль!

ства суттєво не змінилася. За офіційними статистични!

ми даними, кількість зареєстрованих об'єднань грома!

дян постійно збільшується, але міжнародні рейтингові

агенції, оцінюючи сучасні вітчизняні практики громадсь!

кої самоорганізації, в той же час вказують на її повільні

темпи [6].

"Третій сектор" має власну структуру і зовнішню

форму існування у вигляді різних об'єднань громадян.

Серед них — сім'я, церква, приватні та колективні
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підприємства, комерційні організації, об'єднання за

інтересами, профспілки, органи громадського самовря!

дування, громадські організації, політичні партії, недер!

жавні засоби масової інформації. Головною ознакою

цих інститутів є те, що вони утворюються не державою,

а самими громадянами, тому їх стан є реальним показ!

ником зрілості суспільства та рівня його самосвідомості.

Правовою основою функціонування цих інститутів

є норми Конституції України, насамперед ст. 36, в якій

зазначено, що громадяни мають право на свободу

об'єднання у політичні партії та громадські організації

для здійснення та захисту своїх прав і свобод та задо!

волення політичних, економічних, соціальних, культур!

них та інших інтересів [2].

Зростання кількості неурядових організацій, різних

за організаційними формами вимагало правового врегу!

лювання багатьох питань їхньої діяльності. На основі

консенсусу та співпраці між фахівцями державних уста!

нов і громадськими експертами неурядових організацій

розроблено низку юридичних документів, що мають за!

садниче значення для розвитку в Україні громадянсько!

го суспільства. Важливо відзначити, що їхнє ухвалення

Верховною Радою України відбулося завдяки підтримці

провладної більшості і парламентської опозиції. Отже,

ідея консолідуючої ролі громадянського суспільства в

Україні починає наповнюватися реальним змістом.

Найбільш впливовою громадською організацією в

Україні є профспілки. Важливою функцією ефектив!

ності профспілкового руху є забезпечення паритетності

прав організацій роботодавців і профспілок як сторін

соціального діалогу. Масштаби та значення соціально!

го діалогу в Україні цілком європейські. За безпосеред!

ньою участю профспілок розробляються десятки за!

конів, державних і регіональних програм, реалізується

соціальна політика на місцях.

У контексті нашого предмету дослідження позитивним

підсумком можна назвати впровадження норм Закону Ук!

раїни "Про соціальний діалог в Україні" (2010 р.) [7] та зас!

тосування соціального діалогу на національному й терито!

ріальному рівнях для вирішення важливих соціально!еко!

номічних питань. Подальший розвиток соціального партнер!

ства, безумовно, залежить від перегляду передбачених заз!

наченим Законом критеріїв репрезентативності сторін соц!

іального діалогу, які фактично залишають об'єднання

підприємців середнього і малого бізнесу, новостворені

профспілкові організації та організації роботодавців без

реальних важелів впливу на вироблення й реалізацію со!

ціальної та економічної політики держави. Сприятиме за!

безпеченню сталого розвитку територіальних громад і ут!

ворення також тристоронніх рад на рівні міст і районів.

Показовою щодо розвитку комунікативної взає!

модії органів державного управління та громадських

організацій щодо захисту інтересів громадян стала

діяльність жіночих організацій в Україні. Нині в Україні

налічується понад 2 тис. жіночих організацій, що скла!

дає близько 5% від загальної кількості громадських

організацій України. Вони впливають на вдосконален!

ня законодавства щодо державних механізмів поліп!

шення становища жінок, перетворюють організований

жіночий рух на важливий державотворчий чинник.

Для його реалізації за ініціативою Жіночої громади

було створено Блок жіночих організацій України, куди

увійшли представниці 15 жіночих організацій. Можна

виокремити кілька, поки ще розрізнених, напрямів цьо!

го руху. Проблемами культурологічного характеру зай!

мається Всеукраїнське жіноче товариство ім. О.Теліги,

утворене у 1993 році, змістом діяльності якого є вихо!

вання свідомості українського народу, відродження на!

ціональних традицій, вивчення забутих сторінок історії

України, вшанування пам'яті тих, хто боровся за са!

мостійність та соборність України. Діяльність товариства

висвітлюється на шпальтах газети "Українське слово".

У молодіжному русі провідну роль відіграють цент!

ральні та регіональні молодіжні об'єднання, особливо

ті, які мають свої ЗМІ. Вони разом із відповідними дер!

жавними молодіжними інститутами та структурами роз!

робляють і здійснюють державну молодіжну політику.

Важливою складовою громадянських інститутів та

захисту інтересів окремих груп населення є недержавні

фонди, благодійні організації та об'єднання батьків

дітей з функціональними обмеженнями та інвалідів. Без

участі цих організацій самостійно реалізувати різно!

манітні заходи з соціальної реабілітації таких дітей не!

здатні ні сім'ї, ні інтернатні заклади. Важливість

співпраці батьків, які виховують дітей з функціональни!

ми обмеженнями, та вихователів інтернатних закладів

з різними організаціями соціальної підтримки беззапе!

речна з точки зору розширення кола спілкування таких

дітей, ознайомлення батьків і вихователів з інновацій!

ними формами та методами соціалізації, допомоги у

вирішенні психолого!педагогічних проблем.

Проте таких громадських організацій відчутно мен!

ше, ніж бажаючих ними користуватися. Аналіз досвіду

їхньої діяльності свідчить, що безкоштовно надавати

комплексні соціальні послуги дітям з функціональними

обмеженнями і членам їхніх сімей поки що спроможні

далеко не всі громадські організації. Як правило,

найбільш активно працюють об'єднання батьків дітей з

функціональними обмеженнями, які фінансуються з

джерел недержавних фондів, благодійних організацій,

спонсорів тощо. Деякі з цих організацій, які довели свою

ефективність і надають послуги безкоштовно, набули

чималого авторитету в місцевих громадах і залучають

до фінансування держбюджетні джерела: кошти соці!

альних служб для молоді, управлінь соціального захис!

ту населення, інших організацій.

Зокрема в плані ефективного використання мережі

Інтернет щодо співробітництва між громадськими

об'єднаннями та органами влади, посиленню відкритості

і прозорості державної політики, діяльності органів дер!

жавної влади демонструє програма залучення України

до міжнародної Ініціативи "Партнерство "Відкритий

Уряд". Конкретним кроком на шляху її реалізації в

Україні стало ухвалення розпорядження Кабінету

Міністрів України від 5 квітня 2012 р. "Про схвалення

плану дій з впровадження в Україні міжнародної Ініціа!

тиви "Партнерство "Відкритий Уряд" [8]. Спеціальну

комісію з координації впровадження цієї міжнародної

Ініціативи в Україні створено у складі Координаційної

ради з питань розвитку громадянського суспільства.

Заслуговує на увагу той факт, що на всесвітньому фо!

румі в Ріо!де!Жанейро Національний план дій України

з її впровадження було визнано одним із найкращих.

Здійснення передбачених ним заходів має сприяти оп!
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тимізації взаємодії органів влади та громадськості під

час підготовки та реалізації державних рішень, забез!

печенню доступу до публічної інформації, застосуван!

ню дієвих інструментів протидії корупції, оптимізації

демократичної спрямованості та підвищенню ефектив!

ності державного управління, у т.ч. завдяки широкому

застосуванню сучасних електронних технологій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналізуючи стан реалізації процесу

впровадження громадянської комунікації як важливого

ресурсу демократизації державного управління в Україні,

можна констатувати, що законодавчо визначені умови та

техніко!технологічні ресурси взаємодії інститутів грома!

дянського суспільства та органів державної влади часом

випереджають можливості скористатися ними повною

мірою. Нині виразними є і позитивні, і негативні тенденції.

Тому актуальною залишається вирішення низки пов'яза!

них із цими тенденціями проблем, які повинні стати в пер!

спективі окремими завданнями досліджень:

— сформовані консультативно!дорадчі та експертні

органи, ради в цілому не справляють відчутного впливу

на процес прийняття та ухвалення політико!управлінсь!

ких рішень;

— низька активність й ініціативність інститутів гро!

мадянського суспільства в організації консультацій з

органами державної влади, що свідчить про низьку ефек!

тивність такої форми особливо на регіональному рівні;

— вплив громадськості зазвичай обмежується ета!

пом проведення консультацій, які кардинально не впли!

вають на остаточні управлінські рішення та дії. У такий

спосіб виконання дорадчо!консультативної функції

інститутів громадянського суспільства зводиться до

формальної процедурної ланки;

— громадські ради часто використовуються для

обстоювання вузькогрупових інтересів, а не суспільно

значущих питань;

— недостатньою є ресурсна (організаційна, фінан!

сова, кадрова, інформаційна) основа інститутів грома!

дянського суспільства й органів державної влади та

пов'язана з цим здатність повною мірою використову!

вати законодавчо визначені інструменти взаємодії;

— органи державної влади не демонструють належ!

ного рівня готовності та здатності до виконання усіх

завдань державної політики в даній сфері, зокрема й

використання можливостей електронного уряду (е!Go!

verment);

— надмірний вплив суб'єктивного чинника, пряма

залежність створення та роботи у спільних форматах

взаємодії представників обох сторін від політичної волі

посадових осіб органів державної влади.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день, в умовах соціально!політич!

ної ситуації, коли в країні ведеться війна, важлива роль

приділяється рівню здоров'я громадян України. Саме

тому ця багатоаспектна проблема національної систе!

ми охорони здоров'я, її ефективна організація, функ!

ціонування та державне регулювання привертає увагу

багатьох науковців. Зокрема одним із пріоритетних зав!

дань системи охорони здоров'я є державне управління

найчисленнішої ланки медичного персоналу — медич!

них сестер. Адже високий професіоналізм і раціональ!

не використання сестринських кадрів сприяє значному

покращенню якості, доступності та підвищенню еконо!

мічності надання медичної допомоги населенню, ефек!

тивному використанню ресурсів в охороні здоров'я й

профілактиці захворювань.
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У статті визначено поняття "медсестринство". Проведено грунтовне дослідження системи
державного управління медсестринства в Україні, на основі чого побудовано власний механізм.
Крім цього, розроблено та запропоновано модель державного управління медсестринства в
Україні та проаналізовано її нормативно#правове забезпечення.

The article defines the concept of nursing. A thorough study of public administration Nursing in
Ukraine, which is built on the basis of its own mechanism. In addition, the developed and the model
of governance of nursing in Ukraine and analyzes of regulatory support.

Актуальності набуває дослідження сучасного ста!

ну державного управління медсестринства в Україні та

розроблення шляхів перспективного розвитку. Важ!

ливість та необхідність дослідження даної тематики

полягає в тому, що відбувається активне формування

нормативно!правової бази в сфері медицини та не!

обхідність прискорення адаптації українського законо!

давства до європейських норм.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема державного управління медсестринства

висвітлена в працях провідних відомих науковців та!

ких, як: М.В. Банчук, О.П. Волосовець, Т.І. Чернишен!

ко, О.М. Біловол, Н.Є. Дуб, М.Б. Шегедин, Н.О. Муд!

рик та інші
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Однак, не применшуючи вагомості внеску вказаних

учених і незважаючи на широкий спектр їх досліджень,

на сьогодні потребує більш детального дослідження

проблема державного управління системою розвитку та

реформування медсестринства в Україні.

Таким чином, актуальність дослідження визна!

чається об'єктивною потребою в реформуванні ме!

дичної галузі в Україні та недостатньою розроблені!

стю проблематики державного управління національ!

ною системою розвитку та реформування медсест!

ринства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасного стану дер!

жавного управління медсестринства в Україні та розроб!

лення шляхів перспективного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Медичні сестри як в Україні, так і в зарубіжних краї!

нах — це найбільша та найпоширеніша категорія пра!

цівників сфери медицини. Сьогодні в медичній галузі

України працює близько 1 мільйона 58 тисяч праців!

ників, із них — 435,7 тисяч осіб середнього медичного

персоналу, з них 300,9 тис. (69,1%) — медичних сес!

тер, а це 45,8 % від усіх зайнятих в охороні здоров'я. В

Європі їх кількість сягає близько 5 млн. Саме тому без

державного регулювання та реформування медсестрин!

ства будь!які позитивні зміни в сфері медицини немож!

ливі.

Сестринська справа (медсестринство) за означен!

ням ВООЗ — це "складова частина системи охорони

здоров'я, яка спрямована на вирішення проблем індив!

ідуального та громадського здоров'я населення в мінли!

вих умовах навколишнього середовища" [6, с. 52]. Вона

відіграє важливу роль у реалізації соціальних, психо!

логічних, духовних заходів, спрямованих на поліпшен!

ня якості здоров'я та життя пацієнтів.

На сьогодні актуальності набуває проблема держав!

ного управління медсестринської діяльності в Україні.

Саме роль держави відіграє неабияку роль в формуванні

та розвитку медсестринства. Варто зауважити, що важ!

ливим етапом в розвитку медсестринства стало створен!

ня Асоціації медичних сестер України, яка налічує

близько 80 000 медичних сестер. Створена Асоціація

бере активну участь в процесі формування законодав!

чо!нормативної системи в сфері охорони здоров'я.

Державне управління медсестринства включає в

себе контроль якості медичної допомоги. У зв'язку із

цим Наказом МОЗ України № 752 від 28.09.2012 р. за!

тверджено "Порядок контролю якості медичної допо!

моги", основною метою якого є впровадження та орга!

нізації роботи щодо управління якістю медичної допо!

моги. Відповідно до цього документу, якість медичної

допомоги — це надання медичної допомоги та прове!

дення інших заходів щодо організації надання закла!

дами охорони здоров'я медичної допомоги відповідно

до стандартів у сфері охорони здоров'я [7, c. 1].

До шляхів контролю якості надання медичної до!

помоги можемо віднести:

— самооцінка медсестринства;

— експертна оцінка;

— аудит;

— атестація медсестер відповідно до вітчизняного

та міжнародного законодавства.

Контроль за якістю роботи медичних сестер здійс!

нюється за такими складовими:

— організація надання медичної допомоги;

— результати медичної допомоги;

— дотримання медичними сестрами обов'язків та

професійної етики;

— відгуки пацієнтів.

Рис. 1. Механізм державного управління медсестринської діяльності в Україні
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Зауважимо, що в системі державного управління

медсестринством вагому роль відіграло створення Ко!

ординаційної Ради з питань розвитку медсестринства,

основною ціллю якої є визначення пріоритетів в розвит!

ку медсестринства в контексті реформування галузі

охорони здоров'я. Так, Радою подано на розгляд до

парламенту такі документи, які містять нові погляди на

розвиток медсестринства в Україні, як: Закон про за!

гальнообов'язкове державне соціальне медичне стра!

хування, Закон про права медичного працівника та

пацієнтів та Медичний Кодекс.

Система державного управління медсестринства

включає в себе заходи з реформування як практики роз!

витку медсестринства, так і її наукового осмислення.

Основною ціллю державного управління є реформуван!

ня медсестринства, як автономної галузі системи охо!

рони здоров'я яка включає в себе як практичну ді!

яльність медичної сестри, так і медсестринську освіту.

На нашу думку, державне управління медсестрин!

ства — це узагальнена та систематизована діяльність

державних та приватних медичних установ, спрямова!

них на врегулювання проблем медсестринства за допо!

могою реалізації відповідних державних нормативно!

правових актів з метою забезпечення належного рівня

якості надання медичної допомоги.

Механізм державного управління медсестринської

діяльності в Україні представлений на рисунку 1 [2, с.

4].

Державне управління медсестринством здійснюєть!

ся на основі вітчизняної та міжнародної нормативно!

правової бази.

Основу державної політики реформування медсес!

тринства становлять відповідні статті Конституції Украї!

ни (ст. 27, 28; 43; 46; 49, 50 та інші), а також скоордино!

ваний з ними Указ Президента України "Про Концепцію

розвитку охорони здоров'я населення України"

№1313/2000 від 07.12.2000 р., де визначено шляхи роз!

витку охорони здоров'я. Зокрема у затвердженій Ука!

зом Концепції охорони здоров'я населення України, що

спрямована на реалізацію положень Конституції Украї!

ни та Законів України щодо забезпечення доступної

кваліфікованої медичної допомоги кожному громадя!

нинові України, на затвердження нових ефективних

механізмів фінансування та управління у сфері охоро!

ни здоров'я, передбачено реорганізацію системи управ!

ління у сфері охорони здоров'я [8, c. 1].

Важливим дороговказом у реформуванні медсест!

ринства потрібно вважати "Етичний кодекс професій!

ної етики Міжнародної Ради медсестер" (07.05.2007 р.),

де визначено основні обов'язки медичних сестер та пра!

вила їх поведінки. Зокрема, Кодекс визначає чотири

основні обов'язки: збереження здоров'я, запобігання

захворюванням, відновлення здоров'я та полегшення

страждань, що засновані на повазі до життя, гідності і

прав людини [1, c. 20].

Модель державного управління медсестринства в

Україні наведена на рисунку 2.

У системі державного управління медсестринства

першочергове завдання полягає у вдосконаленні нор!

мативно!правової бази, приведення чинного законодав!

ства до міжнародних норм та стандартів. Для ефектив!

ного управління медсестринською діяльністю, держа!

ва повинна враховувати міжнародний досвід.

Державне управління медсестринством може грун!

туватись на такій міжнародній нормативно!правовій

базі:

— Віденська декларація з сестринської справи (Ві!

день, 1988);

— Резолюція Асамблеї ВООЗ 42.27 42 Всесвітньої

асамблеї охорони здоров'я (1989 р.);

— Резолюція Асамблеї ВООЗ 36.11 36 сесії ВООЗ

(1983 р.);

— Резолюція WHA 54.12 54 сесії Всесвітньої асам!

блеї охорони здоров'я (2001 р.) та інші [3, c. 4].

Рис. 2. Модель державного управління медсестринства
в Україні
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Варто зауважити, що на сьогоднішній день стан нор!

мативно!правової бази з регулювання та управління

медсестринством не є досконалим і потребує допрацю!

вання.

Крім нормативно!правової бази, державне управ!

ління медсестринством включає в себе реформування

медичної освіти. Саме держава повинна забезпечити

надання ефективної освіти майбутнім медичним сест!

рам, адже якісна освіта є підгрунтям в розвитку медсе!

стринства в Україні. Вітчизняна медична освіта повинна

грунтуватися на європейських стандартах, де медична

сестра відіграє особливо важливу роль, а не просто по!

мічник лікаря, як це є в Україні.

Вагоме місце в системі державного управління мед!

сестринства належить інноваційно!технологічному за!

безпеченні галузі, адже на сьогоднішній день технології,

які необхідні для ефективної роботи медичної сестри,

перебувають в край занедбаному стані.

Державне управління медсестринством не можли!

ве без врахування результатів практичного досвіду і

напрацьованих на його основі рекомендацій органам

державного управління.

На нашу думку, ефективне державне управління

медсестринства можливе лише при здійсненні заходів

стосовно міжнародного співробітництва в медсест!

ринській справі та взаємодії з Міжнародною Радою ме!

дичних сестер. Необхідною умовою є запровадження

системи стандартизації в охороні здоров'я. На сьогодні

у зв'язку із розвитком менеджменту, важливим є про!

фесійна підготовка медичних кадрів у сфері управлін!

ня.

Саме такі етапи в державному управління медсест!

ринства призведуть до вдосконалення діяльності медич!

них сестер та ефективності медичного обслуговування.

ВИСНОВКИ
Із вищесказаного можемо зробити висновок, що

вітчизняна система державного управління в медсест!

ринстві грунтується і обмежується тільки на законотвор!

чому рівні. Однак на сьогодні роль держави в медицині

потребує кардинальних змін. Держава повинна бути га!

рантом і захисником прав та інтересів кожної людини.

Механізм державного управління в медсестринстві

являє собою складну проблему, яка потребує комплек!

сного розв'язання та дослідження. Це сприятиме по!

слідовному вирішенню цілої низки специфічних завдань.

Тільки комплексне впровадження та використання за!

пропонованих етапів державного управління в медсе!

стринстві забезпечить ефективний її розвиток та вдос!

коналення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перетворення системи державного і суспільного

устрою України у XXI ст. супроводжується змінами, що

відбуваються не тільки в правовій та економічній сфе!

рах, а також в соціально!культурній сфері. Це призве!

ло до зростання динамізму розвитку суспільства та до

появи і загострення низки соціально!економічних про!
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У статті визначено особливості оцінки ефективності державного управління соціально#куль#
турною сферою. З'ясовано, що ефективність державного управління соціально#культурною
сферою повинна розглядатися з точки зору задоволеності суб'єктів, на яких спрямована со#
ціальна політика держави і суб'єктів, що її реалізують.
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блем, вирішення яких безпосередньо залежить від ви!

значення ефективності державного управління соціаль!

но!культурною сферою. Держава в особі органів дер!

жавної влади та місцевого самоврядування формує пра!

вове поле і механізми, які встановлюють правила забез!

печення соціального захисту населення, підтримки не!

захищених верств населення, справедливого розподі!
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лу доходів і зміцнення соціальної солідарності грома!

дян та їх реального впливу на управління громадським і

державним життям. Державні і муніципальні установи

безпосередньо реалізують розроблену соціальну по!

літику. В результаті певним чином проблемою є те, що

органи державної влади одночасно створюють правові

рамки, фінансові регулятори соціальної політики, реа!

лізують її через установи, а також оцінюють ефек!

тивність реалізації управлінських рішень. Це і зумови!

ло розгляд особливостей оцінки ефективності держав!

ного управління соціально!культурною сферою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти оцінки ефективності державно!

го управління соціальною сферою обгрунтовані в робо!

тах таких вчених, як Л.К. Абрамов [1], Т.В. Азарова [1],

О.І. Дацій [7], А.О. Дєгтяр [2], О.А. Дєгтяр [3], В.Б. Дзюн!

дзюк [4], Э. Дюркгейм [5], О.О. Євсєєва [6], М.Х. Ко!

рецький [7], В.І. Куценко [8], Н. Луман [9], О.Ю. Олені!

на [10], І.В. Петрова [11], Г. Саймон [12], Г. Хагурт [13]

та інших авторів, які займалися аналізом соціально!еко!

номічних проблем. Разом із тим, чимало теоретичних і

практичних питань саме оцінки ефективності державно!

го управління соціально!культурною сферою залиша!

ються недостатньо розкритими з точки зору комплекс!

ності та системності, що дає підстави стверджувати ак!

туальність вивчення даного питання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей оцінки

ефективності державного управління соціально!куль!

турною сферою, а також надання пропозицій з удоско!

налення даного процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "ефективність державного управління со!

ціально!культурною сферою" характеризується двома

рисами: багатогранністю і абстрактністю. Багато!

гранність проявляється у великій кількості підходів до

визначення сутності ефективності. Абстрактність поля!

гає в інтерпретації ефективності державного управлін!

ня соціально!культурною сферою безвідносно об'єкта

і видів державного управління. На наш погляд, таке аб!

страктне формулювання сутності феномену ефектив!

ності поза контекстом його видів неправомірно, оскіль!

ки для визначення ефективності державного управлін!

ня соціально!культурною сферою необхідне знання

специфіки управління нею.

Якщо розглядати державне управління відповідно

до позиції ліберального консерватизму, для якого ха!

рактерно розуміння нерозривної єдності суспільства і

держави, небезпеки їх протиставлення [4, с. 25], то у

цьому випадку важливим є запобігання і регулювання

соціальних конфліктів, досягнення мирного співіснуван!

ня різних соціально!демографічних груп та підтриман!

ня соціальної стабільності суспільства. Формування

стійкої соціальної системи — одна з головних складо!

вих ефективності діяльності органів державної влади.

Тому соціальна політика, що реалізується державою

повинна сприяти становленню і зміцненню громадянсь!

кого суспільства, що забезпечує формування соціаль!

ного порядку в державі.

Для реалізації поставленого завдання державне

управління має спиратися на результати вивчення гро!

мадської думки з проблем соціального захисту та за!

безпечення державою соціальних гарантій, що дає мож!

ливість визначити суспільні настрої різних верств насе!

лення в умовах трансформації соціальної сфери. Разом

з тим фокус наукового інтересу повинен зміщуватися в

бік аналізу сценаріїв розвитку суспільного життя для

визначення базових принципів забезпечення стабіль!

ності і порядку в динамічно обновлюваному суспільстві

[2, с. 52].

Повнота реалізації державних функцій в суспільних

сферах забезпечує цілісність і єдність держави. Наприк!

лад, матеріально!виробнича сфера забезпечує суспіль!

ну необхідність в організації виробництва споживаних

благ. Соціально!культурна сфера, спираючись на со!

ціальну інфраструктуру (медичні, освітні та культурні

заклади та ін.), забезпечує суспільне відтворення, регу!

лює споживчу поведінку соціальних суб'єктів і сприяє

реалізації їх творчого потенціалу. Аналогічним спосо!

бом можна розглядати функціональну взаємодію со!

ціально!культурної сфери суспільства з політичною та

духовною сферами. У підсумку ефективне виконання

державних функцій дозволяє системі державного уп!

равління адекватно реагувати на запити (очікування)

громадян, які проявляються, та сприяти їх задоволен!

ню, тим самим досягати економічної, політичної, духов!

ної та соціальної стабільності суспільства.

У цьому ракурсі економічні фактори стабільності

працюють на підтримку достатнього рівня добробуту

громадян; політичні — визначають соціально!оптималь!

ний баланс різних груп інтересів; соціальні та духовні

— орієнтують поведінку членів суспільства на цінності і

норми існуючої системи. Звідси випливає, що соціальні

та духовні фактори стабільності формують суспільні

потреби та інтереси, політичні — компілюють і реалізу!

ють заходи щодо їх задоволення відповідно до рангу

значимості, а економічні — виступають механізмом за!

доволення за допомогою реалізації державних рішень.

Таким чином, розглядати ефективність державно!

го управління слід з позиції суспільних сфер, у першу

чергу соціально!культурної сфери, оскільки такий підхід

дозволяє, по!перше, проаналізувати ефективність діяль!

ності органів державної влади. По!друге, дає мож!

ливість побачити соціальну сферу не тільки в рамках

вивчення різних сторін її життєдіяльності, а й виявити

зв'язки з іншими сферами життя суспільства. По!третє,

оцінити процес і результат відтворення соціальних

суб'єктів. По!четверте, дозволяє зрозуміти значущість

кожного елемента соціально!культурної сфери, роз!

крити внутрішні механізми соціального життя людей, що

має принципове значення для визначення ефективності

державного управління.

У процесі оцінки ефективності державного управ!

ління соціально!культурною сферою особливу роль

відіграють колективні уявлення, що виражають спосіб,

яким група осмислює себе в своїх відносинах з органа!

ми державної влади. Так, на думку Е. Дюркгейма, щоб

зрозуміти, яким чином суспільство уявляє собі саме себе

і навколишній світ, необхідно розглядати сутність не
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окремих індивідів, а суспільства. Символи, в яких воно

осмислює себе, змінюються в залежності від того, що

воно собою являє [5, с. 123]. Отже, сутність державно!

го управління та його результативність відображають!

ся, в кінцевому рахунку, на ступені задоволення інте!

ресів соціальних груп і населення в цілому, окремих

суб'єктів як членів цих груп. Винятком є адресна допо!

мога, яка на практиці застосовується у випадках, які не

мають масового характеру.

Призначення органів державної влади — захист

суспільних інтересів і виконання соціальних зобов'я!

зань, основними з яких є забезпечення сприятливих

умов для життєдіяльності населення і підтримка неза!

хищених соціальних груп. Рішення соціальних завдань,

що стоять перед державною владою є складним проце!

сом, тому що не має єдино вірного рішення: задоволен!

ня інтересів однієї соціальної групи пов'язане з утиском

інтересів іншої групи, тобто виникає феномен ефектив!

ності по Парето. Крім цього, виникає необхідність по!

значення пріоритетів задоволення потреб, оскільки як

зазначає Н. Луман, не доводиться розраховувати на те,

що одні й ті ж потреби всіх людей стануть нагальними в

один і той же час [9, с. 62].

У підсумку через обмеженість ресурсів державне

управління вимушено утримувати частину потреб у стані

очікування задоволення, а можливості задоволення

розтягує у часі. Це пов'язано з тим, що в найкоротші

терміни гарантувати всьому населенню не тільки задо!

волення комплексу потреб, але навіть забезпечення

прожиткового мінімуму в повному обсязі практично не!

можливо.

Як показало наше дослідження і дані статистики,

достатньо велика кількість людей не мають доходів,

рівних навіть прожиткового мінімуму. В даному випад!

ку правильний вибір, тобто ранжування проблем, які

очікують рішення, за ступенем важливості і гостроти

стає важливою умовою ефективності державного управ!

ління, і може бути здійснений тільки на підставі достов!

ірної, своєчасної інформації. Ці дані допомагають по!

бачити окремі уявлення про сьогодення і майбутнє в

суспільному контексті, і навпаки, спираючись на них

органи державної влади створюють те, що буде мати

цінність для населення.

Тобто узагальнюючи потрібно відзначити, що зав!

данням державного управління є прийняття управлінсь!

ких рішень з урахуванням уявлень соціальних груп, вив!

чених і розглянутих таким чином, щоб явно не поруши!

ти баланс інтересів.

Дійсно, прийняття управлінських рішень на держав!

ному рівні і, як наслідок, ефективність державного

управління залежать від обліку альтернатив рішень, що

визначають мету. Г. Саймон справедливо звертав увагу

на те, що складність полягає в обмежених можливос!

тях людського розуму, який нездатний взяти до уваги

всі фактори, що впливають на вирішення проблеми.

Отже, керівник не може сформулювати повний список

альтернатив і вибрати єдино правильну [12, с. 41], тому

в дійсності суб'єктом управління в ситуації класичного

вибору приймається рішення, оптимальне в порівнянні

з іншими. В реальних умовах державний службовець не

в змозі перебрати всі альтернативи можливих рішень,

та й не ставить перед собою такого завдання: при прий!

нятті рішень він керується адміністративними регламен!

тами і діє в рамках нормативно!правових актів. Однак у

багатьох випадках це призводить до виникнення непро!

стого вибору: "приймати рішення, відповідне законності

або ефективності?".

Тому сучасне державне управління висуває на пер!

ший план нову фігуру — висококваліфікованого керів!

ника, здатного здійснювати управління фінансами, кад!

рами, маркетингом, приймати рішення. У зв'язку з цим

обгрунтовано підвищену увагу зарубіжних і вітчизняних

вчених до аналізу місця та ролі менеджерів у процесі

забезпечення ефективності роботи в організаціях со!

ціально!культурної сфери.

Менеджер, що працює в соціально!культурному сек!

торі, повинен бути одночасно компетентним у своїй об!

ласті, багатофункціональним як організатор. Аналізу!

ючи специфіку його діяльності, Д. Хагурт виділяє три

логічних акценти, сформульованих у формі можливих

відповідей на наступні питання: Чого я хочу досягти і

навіщо? Як я організую те, чого хочу досягти? Чи можу

я досягти того, чого я хочу? Відповідь на перше питан!

ня допоможе, на думку дослідника, зрозуміти місію і

стратегічні цілі менеджера, на другий — усвідомити

організаційний аспект його діяльності, на третій — зро!

зуміти його організаторські здібності, ступінь інформо!

ваності й компетентності [13].

Сама постановка питань, звернених до менеджера,

орієнтує його на певну послідовність організаційних дій,

а зміст передбачуваних відповідей на останнє запитан!

ня носить характер тестування його потенційних мож!

ливостей. В результаті визначається домінанта дій ме!

неджера, яка може бути представлена наступним чином:

якщо на стадії визначення стратегії бізнесу він формує

передумови для успішного менеджменту (всебічне вра!

хування культурної і фінансової політики держави,

міжнародних зв'язків, проведення маркетингу, пошук

інновацій тощо), то на етапі реалізації менеджер пови!

нен здійснити види діяльності, необхідні для росту

організації.

Дана структурно!логічна схема звернена безпосе!

редньо до менеджера, оскільки в умовах ринку йому

доводиться сподіватися тільки на самого себе, тому, що

успіх справи буде залежати від чіткого розуміння ним

цілей та технології фандрайзингу — діяльності по за!

лученню і акумулюванню фінансових коштів з різних

джерел на реалізацію соціально!культурних програм і

проектів. Фандрайзинг орієнтований на реалізацію ок!

ремих проектів, що не мають безпосередньої комерц!

ійної вигоди. У даній технології тісно переплітаються

інтереси державних органів влади, ділового світу, гро!

мадськості, професійних співтовариств, можливості

комерційної та некомерційної діяльності [3, с. 74]. В

Україні розвиток фандрайзингової технології знахо!

диться ще в стадії становлення і розвитку.

Розглядаючи державне управління соціально!куль!

турною сферою, необхідно мати на увазі, що за своєю

суттю органи державної влади в більшості своїй про!

цесно!орієнтовані. Основний вид їх діяльності — пере!

говори і консультації з іншими структурними підрозді!

лами, посадовими особами та безпосередньо з населен!

ням, внаслідок чого великий обсяг виконаної роботи з

управління соціальною сферою може не завершитися
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кінцевим результатом, очікуваним населенням. У бага!

тьох випадках позитивні переговори можуть привести

навіть до негативних результатів. Крім цього, результа!

ти роботи органів державної влади часто не піддають!

ся оцінці внаслідок багатосторонності їх діяльності:

підсумок роботи будь!якого державного службовця є

не індивідуальним, а колективним, причому між дією і

результатом існує значний часовий лаг. У державних

структурах посадова особа і структурний підрозділ не

виступають самостійними одиницями, їх робота взаємо!

пов'язана, і частку участі кожного виміряти практично

неможливо. Кінцеві результати діяльності державних

службовців мають синергетичний ефект, який прояв!

ляється в об'єднанні проміжних результатів роботи де!

кількох органів державної влади. Більш того, часто

ефективність роботи одного підрозділу безпосередньо

залежить від іншого. Наприклад, результати діяльності

відділу аналітики та планування є основою робіт бага!

тьох інших підрозділів, що мають повноваження на

прийняття рішень. При цьому його висока ефективність

не стає запорукою ефективності роботи інших відділів.

Іншими словами, ефективно працюючі окремі підрозді!

ли не завжди сприяють зростанню ефективності робо!

ти організації в цілому.

Для того, щоб знизити кількість негативних на!

слідків прийнятих державних рішень, забезпечити

більшу передбачуваність результатів діяльності органів

державної влади та відповідність результатів діяльності

суб'єктів управління очікуванням населення, необхідно

здійснювати постійний моніторинг соціальних змін, що

відбуваються у суспільстві, і думки населення про ефек!

тивність діяльності органів державної влади.

Дослідження соціальних змін на макро!, мезо! і

мікрорівнях дозволяє виявити їх вплив на мотиви і вибір

індивідів, а також на те, як цей вибір здійснює зворотній

вплив. Також дані дослідження дозволяють побачити,

які результати державного управління викликають

трансформації [6, с. 24].

Відстеження соціальних змін у структурі суспільства

дозволяє аналізувати процеси виникнення і зростання

нерівності серед населення, які безпосередньо вплива!

ють на рівень і якість життя населення, а значить, на його

відтворення та рівень соціальної напруженості. В Укра!

їні в даному випадку спостерігається посилення не!

рівності в доходах і диференціація заробітної плати, яка

не пов'язана з рівнем продуктивності праці і кваліфіка!

цією працівників, а інтелектуальна праця в сфері осві!

ти, охорони здоров'я, науки оплачується нижче, ніж

некваліфікована праця в комерційному секторі.

Рівень відкритості органів державної влади можна

оцінити за допомогою аналізу трансформацій, що відбу!

ваються у взаєминах між державною владою та су!

спільством і т. д.

Необхідно зробити застереження, що органи дер!

жавної влади повинні керуватися "свіжими" знаннями,

не можна вирішувати проблеми і будувати стратегії, спи!

раючись тільки на знання про минуле. Завданням дер!

жавного управління стає недопущення рішень сьо!

годнішніх проблем на основі застарілої інформації про

стан суспільства. Рішення та дії держслужбовців повинні

відповідати вимогам нової реальності, з точки зору про!

фесійних знань, знань про інтереси населення та сту!

пень їх задоволеності. Перш за все це пов'язано з тим,

що суспільство перебуває в постійному русі від мину!

лого до майбутнього. Його справжнє — просто фаза

між тим, що сталося, і тим, що станеться. У цьому ма!

ють місце, сліди минулого і потенційні паростки майбут!

нього. Природа суспільства така, що його попередні

стадії причинно пов'язані з поточною, нинішньою фа!

зою, а вона, в свою чергу, формує грунт для наступної

[7, с. 31]. Тобто, вирішуючи проблеми, які вже існують,

державне управління не знаходиться навіть у сучасно!

му, воно повертається в минуле, відстаючи від реаль!

ності. Вирішуючи існуючі проблеми, можна сподівати!

ся тільки на відновлення колишнього стану, а не на за!

побігання майбутніх проблем.

Якщо сучасний стан суспільства є сумою впливів

минулих станів, то адекватне передбачення майбутньо!

го дасть інструментарій для підвищення ефективності

державного управління в сьогоденні.

Таким чином, дослідження соціальних змін дозво!

ляють виявити взаємозв'язок і тенденції розвитку внут!

рішнього та зовнішнього середовищ державного управ!

ління, що перетворює їх на невід'ємний елемент оцінки

ефективності діяльності органів державної влади. Та!

кож державне управління соціально!культурною сфе!

рою охоплює всі без винятку соціальні групи населен!

ня, від того, наскільки ефективно працюють органи дер!

жавної влади, безпосередньо залежить життя кожної

людини.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

На основі вищевикладеного можливо визначити ряд

особливостей оцінки ефективності державного управ!

ління соціально!культурною сферою:

— соціальні зобов'язання державного управління

припускають задоволення групових інтересів, а не інди!

відуальних;

— державне управління соціально!культурною сфе!

рою ускладнюється постійно зростаючими запитами

населення до свого статусу і умов життєдіяльності, які

виникають у зв'язку з постійною незадоволеністю своїм

суспільним становищем;

— управлінські рішення органів державної влади

найчастіше при відповідно законам суперечать крите!

ріям ефективності;

— при забезпеченні інтересів однієї соціальної гру!

пи має місце утиск інтересів іншої — виникає ефек!

тивність по Поретто;

— процесуальне та інкрементальне уявлення рішень

відкриває можливості для вивчення і оптимізації всіх

стадій і аспектів вироблення, прийняття і реалізації

рішень як складової частини системи політико!управ!

лінських дій владного суб'єкта;

— при прийнятті рішень в органах державної влади

щодо соціально!культурної сфери обов'язково повинні

враховуватися результати моніторингу соціальних змін

в суспільстві, що відображають рівень розвитку соціаль!

ної сфери, і оцінки населенням реалізації управлінсь!

ких рішень;

— ефективне державне управління соціально!куль!

турною сферою будується на основі діалогу між орга!

нами державної влади та суспільством, що досягається
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за допомогою комунікації, яка дозволяє державі відсте!

жувати і адекватно уявляти собі громадські інтереси, а

населенню — контролювати, наскільки державна по!

літика відповідає його очікуванням, впливати на дер!

жавне управління даною сферою;

— результати державного управління соціально!

культурною сферою в більшості випадків не мають ре!

чового втілення і багато в чому залежать від якості ко!

мунікацій всередині органів державної влади, тому що

їх діяльність має комплексний характер, таким чином,

оцінка ефективності державного управління даною сфе!

рою повинна виражатися не в оцінці роботи конкретно!

го чиновника, а в оцінці соціальних проблем та їх пара!

метрів.

Таким чином, ефективність державного управління

соціально!культурною сферою повинна розглядатися з

точки зору задоволеності суб'єктів, на яких спрямова!

на соціальна політика держави і суб'єктів, що реалізу!

ють її.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наприкінці XX!го ст. бажання отримати переваги

від розвитку інформаційно!комунікаційних технологій

(ІКТ) у сфері публічного управління втілилось у сис!

темі електронного врядування. Як відомо, стрімкий

розвиток ІКТ призводить до віртуалізації суспільних

відносин та обумовлює існування кіберпростору, що
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У статті, на основі концепції цифрового врядування, автор визначає особливості механізму
взаємодії органів влади з громадянами в умовах впровадження інформаційно#комунікаційних
технологій в роботу органів влади, а також віртуалізації суспільних відносин. Відзначає, що така
взаємодія відбувається завдяки використанню інформаційних систем, технологій електронно#
го уряду та інструментів кіберпростору. Головною відмінністю взаємодії в кіберпросторі від
взаємодії в межах електронного уряду є повна інтерактивність інструментів першого та фіксо#
вані результати використання інструментів останнього. До інструментів кіберпростору автор
відносить соціальні медіа та віртуальні співтовариства. При взаємодії органів влади з громадя#
нами в рамках соціальних медіа, відбувається онлайн#деліберація. Завдяки взаємодії з вір#
туальними співтовариствами органи влади мають можливість формувати більш досконалу си#
стему надання електронних публічних послуг, проводити аналіз громадської думки, організу#
вати спільну розробку політики.

In the article the author defines the features of the citizen#authority interaction mechanism in the
context of ICT implementation in public organizations workflow and virtualization of social relations.
He underlines that such interaction occurs within information systems, e#government and
cyberspace. Interaction within cyberspace is closely connected with interactive instruments. Results
of using e#government instruments are predefined and predictable. Social media and virtual
communities are instruments of cyberspace. Online deliberation takes place during interaction
between authorities and citizens within social media. Due to interaction with virtual communities,
public organizations can improve system of electronic public services, analyze public opinion and
organize collaborative policy development.
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надає нові можливості для взаємодії органів влади з

громадянами. Інтерактивні можливості кіберпростору

сприяють процесу переміщення різних видів соціаль!

ної діяльності й соціальної взаємодії з наявної реаль!

ності у віртуальну — кіберпростір. Важливим є узагаль!

нення цих процесів у рамках механізмів державного

управління.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання взаємодії органів влади з громадянами

розглядаються в працях багатьох дослідників, серед

яких В. Бебік, С. Блек, Дж. Грюнінг, П. Уілбі, М. Хейг та

ін. Проте потребують належного висвітлення саме ме!

ханізми такої взаємодії, особливо в умовах впроваджен!

ня ІКТ у роботу органів влади та віртуалізації суспіль!

них відносин.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначити особливості механізму

взаємодії органів влади з громадянами в умовах вірту!

алізації суспільних відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В основу механізму взаємодії органів влади з гро!

мадянами в умовах віртуалізації суспільних відносин

нами покладено концепцію цифрового врядування (див.

рис. 1).

Деякі вчені розглядають цифрове врядування в

якості п'ятого етапу розвитку електронного уряду. Пе!

рехід до цифрового врядування вимагає впровадження

передових ІКТ, розвитку цифрових навичок населення і

довірчих відносин між бізнесом, громадянами та орга!

нами влади. Він не можливий без заохочення і підтрим!

ки активної електронної участі громадян у процесах

прийняття рішень, що генеруються завдяки цифровому

врядуванню.

Ми вважаємо, що цифрове врядування — це вико!

ристання в публічному управлінні повною мірою мож!

ливостей, що надають існуючі ІКТ, для заохочення участі

громадян у публічному управлінні та формуванні й про!

веденні політики, підвищення прозорості, підзвітності

та довіри до органів влади. Тобто поняття "цифрове вря!

дування" лежить не у площині електронного уряду, а

включає його та ще дві складові — взаємодію органів

влади з громадянами, що передбачає використання

інформаційних систем та інструментів кіберпростору.

Виходячи з визначення електронної демократії [8], мож!

на стверджувати, що гарні практики цифрового вряду!

вання лежать в її основі.

Отже, механізм демонструє взаємодію органів вла!

ди з громадянами через використання інструментів

кіберпростору, інформаційних систем, технологій елек!

тронного уряду. Головною відмінністю взаємодії в

кіберпросторі від взаємодії в межах електронного уря!

ду є повна інтерактивність інструментів першого та

фіксовані результати використання інструментів остан!

нього. До основних інструментів кіберпростору відно!

сяться соціальні медіа та віртуальні співтовариства. Си!

стема електронного уряду розвивається за сценарієм,

що визначається в нормативно!правових актах, кіберп!

ростір — не може бути повністю контрольованим ні дер!

жавою, ні окремими громадянами.

Це дозволяє нам говорити про те, що цифрове вря!

дування не є черговим етапом розвитку електронного

врядування, та про взаємодію через використання

інструментів кіберпростору, що розвивається паралель!

но електронному врядуванню та потребує особливої

уваги. Мережу не можливо контролювати, але завдяки

тому, що в ній відбувається, органи влади, наприклад,

спроможні оцінити ставлення громадян до власної ро!

боти. Отже, органам влади необхідно займатись моні!

торингом кіберпростору та впроваджувати заходи щодо

стимулювання участі громадян завдяки ньому.

На нашу думку, проведення межі між електронним

врядуванням та заходами держави, що стосуються

кіберпростору, дозволяє органам влади відійти від над!

мірної бюрократизованості та необхідності жорсткого

нормативно!правового регулювання їх дій в тому, що

стосується соціальних медіа та віртуальних співтова!

риств.

Перейдемо до розгляду складових механізму.

Деякі дослідники стверджують, що у зв'язку з ак!

тивним розвитком ІКТ в концепції електронного уряду

можна виділити новий тип відносин — громадяни!гро!

мадяни (Citizen!to!citizen, C2C), під якими мається на

увазі взаємодія між громадянами, яка відбувається по

каналам зв'язку, що надаються органами влади [9, с.

650]. На нашу думку, акцентування уваги на такому типі

Рис. 1. Механізм взаємодії органів влади з громадянами в умовах віртуалізації суспільних
відносин
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відносин при розгляді взаємодії органів влади з грома!

дянами в умовах віртуалізації суспільних відносин є до!

речним. Але через вищезазначені відмінності між елек!

тронним урядом та взаємодією органів влади з грома!

дянами в рамках кіберпростору ми не згодні, що ці

відносини необхідно розглядати саме в рамках елект!

ронного уряду. Тому в нашому механізмі такий тип

відносин знаходить вираження в онлайн!деліберації й

стосується кіберпростору. Онлайн!деліберація можли!

ва завдяки існуючим в соціальних мережах зв'язкам між

органами влади та громадянами.

Відомо, що більшу частину тих людей, з якими взає!

модіє держава, складають люди без базових навичок

роботи в онлайні (маються на увазі навички роботи з

комп'ютером, Інтернет!сервісами тощо). І взаємодія з

ними пов'язана з найбільш складними публічними по!

слугами, такими, як надання соціальної допомоги, жит!

ла або допомоги в працевлаштуванні. Вирішення цих

питань вимагає врахування потреб і можливостей гро!

мадян, а не просто поліпшення процесу прийняття

рішень органами влади.

Як приклад можна навести Великобританію, в якій,

за оцінкою аналітиків, гарно налагоджено надання елек!

тронних публічних послуг (ЕПП), але не враховується

контекстна складова. "Сьогоднішній підхід до надання

ЕПП не враховує ряд важливих аспектів — вартість жит!

ла, труднощі при поверненні на роботу, вартість життя.

Залишається без уваги проблема налагодження взає!

модії онлайн з тими, хто не володіє відповідними навич!

ками і не має можливості отримати вигоду від онлайн!

транзакцій" [6].

Ми вважаємо, що ці проблеми, за винятком розвит!

ку у громадян навичок роботи в онлайн середовищі, по!

винні вирішуватися за рахунок фінансових ресурсів, вже

виділених на розвиток електронної сфери публічного

управління. У зв'язку з цим повинна відбутися зміна пріо!

ритетів — від оптимізації всіх можливих для реалізації

в електронному вигляді публічних послуг до зосеред!

ження зусиль на поліпшенні надання конкретних послуг,

що мають найбільшу цінність для суспільства.

Вищезазначені проблеми нерозривно пов'язані з

розширенням прав і можливостей громадян та залучен!

ням їх до участі в публічному управлінні. Лише налаго!

дивши якісний зворотний зв'язок, держава зможе по!

будувати орієнтовану на громадян систему надання

ЕПП. Причому цей зв'язок має мати вплив на подаль!

ший розвиток системи. Навіть якщо навчити всіх грома!

дян працювати в онлайні, не вийде популяризувати ЕПП

без їх віри в те, що такий варіант отримання послуг буде

зручнішим, а коментарі та пропозиції, спрямовані до

органів влади за допомогою Мережі реально врахову!

ватимуться й розглядатимуться. Таким чином, підвищи!

ти довіру громадян до держави можливо, якщо розши!

рення участі буде супроводжуватися підвищенням відпо!

відальності тих, хто надає послуги.

До проблем, на які потрібно звернути увагу при по!

ліпшенні системи ЕПП, якщо акцент робиться вже не на

економічній вигоді від переведення послуг в електронні,

а на їх соціальному ефекті відноситься:

— налагодження відкритого процесу внесення про!

позицій від громадян;

— використання краудсорсинга при формуванні

ЕПП;

— налагодження процесу розгляду пропозицій та

ідей, наданих громадянами, з подальшим формуванням

відповідальними публічними організаціями звіту про

виконану в цьому напрямку роботу;

— постійне інформування громадян про існуючі

проблеми та їх вирішення у сфері ЕПП з метою підви!

щення довіри громадян до органів влади та залучення

їх до процесу формування системи ЕПП.

На нашу думку, особливо важливим є останній

пункт, тому що завдяки зворотному зв'язку відпові!

дальні за роботу системи ЕПП особи, можливо, отри!

мають шляхи вирішення проблем, про які вони ніколи

не думали. Звичайно, можна спробувати врахувати дум!

ку кожного громадянина окремо, але робота зі співто!

вариствами, включаючи віртуальні, дасть більший

ефект. У даному випадку особистість членів віртуаль!

них спільнот, крім відповідальних за їх існування і ро!

боту (адміністраторів і модераторів), може, за їх бажан!

ням, залишатися невідомою. Адже на відміну від згада!

ного раніше процесу онлайн!деліберації, який будуєть!

ся навколо індивідів, і вимагає для кращого проведен!

ня ідентифікації всіх учасників, процес роботи з вір!

туальними співтовариствами базується, перш за все, на

роботі з відповідальними за їх існування особами. Це

дозволяє працювати з безліччю віртуальних співтова!

риств, місцем комунікації яких можуть бути будь!які

сервіси та платформи, а не тільки соціальні мережі. У

Рис. 2. Взаємодія органів влади з громадянами
за допомогою віртуальних співтовариств
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зв'язку з цим варто відразу згадати один з технічних

аспектів роботи з віртуальними співтовариствами —

єдиний API для формування та відправки пропозицій та

ідей, отримання ними публічної інформації тощо. Зав!

дяки йому віртуальні співтовариства отримають мож!

ливість зробити внесок у публічне управління, а держа!

ва — уніфікований засіб роботи з інформацією, що над!

ходить від них.

Ми вважаємо, що функціонування віртуальних

співтовариств, зацікавлених у розвитку держави, зале!

жатиме, головним чином, від того чи є адміністратори

співтовариств уповноваженими представниками влади

чи ні. У першому випадку існує небезпека маніпулюван!

ня результатами роботи співтовариства в інтересах пев!

них осіб, що мають владні повноваження, особливо на

місцевому рівні. У другому випадку існує проблема не!

відповідності поведінки членів віртуального співтовари!

ства нормам і правилам, прийнятим у суспільстві, а та!

кож небезпека організації ними шкідливої для держави

діяльності. Зупинимося на одному аспекті — боротьба

держави з небезпечними для неї віртуальними співто!

вариствами цілком може виглядати в очах громадян як

боротьба зі свободою слова і порушення державою

встановлених законів.

Отже, яким чином можна організувати роботу вір!

туальних співтовариств, що повністю не контролюються

представниками влади і одночасно не становлять небез!

пеку для суспільства і держави? Треба в кожному вір!

туальному співтоваристві, що готове працювати з єдиним

API, призначити модератором представника влади, який

в ідеальному випадку матиме повноваження та зв'язки

з іншими чиновниками в тій сфері життя суспільства або

держави, якій присвячена робота віртуального співто!

вариства. Умовно назвемо такі віртуальні співтовариства

"перевіреними". Будучи членами таких віртуальних

співтовариств, громадяни мають бути впевнені, що їхній

внесок не залишиться непоміченим.

До іншої категорії віртуальних співтовариств відне!

семо великі "неперевірені віртуальні співтовариства",

що генерують ідеї та вносять пропозиції, що стосують!

ся процесів роботи органів влади та її результатів; адмі!

ністратори яких не захотіли допустити представника

влади до модерування роботи співтовариства. В цьому

випадку органи влади зможуть анонімно проводити

моніторинг роботи таких співтовариств. Або якщо

співтовариства використовують єдиний API, отримува!

ти інформацію від них по цьому каналу.

До третьої категорії віднесемо "небезпечні вір!

туальні співтовариства". У цьому випадку державні орга!

ни просто зобов'язані проводити активний моніторинг

їх діяльності, а також брати активну анонімну участь в

їх роботі, можливо, навіть з метою дестабілізації співто!

вариства і дискредитації його ідей.

Скомпонуємо три напрями роботи з віртуальними

співтовариствами, відповідно до нашого механізму, на

рисунку 2.

Отже, органи влади повинні підтримувати роботу

спільнот, зацікавлених у їх зміні на кращу сторону, і це

стосується не тільки системи ЕПП. Віртуальні співтова!

риства можуть частково знаходитися в кіберпросторі та

частково в "офлайн" реальності, що значно розширює

їхні можливості.

Вони можуть надавати підтримку, наприклад, лю!

дям, які шукають роботу або мають певні захворюван!

ня, допомагаючи їм налагодити комунікацію один з од!

ним і з органами влади в проміжках між їх особистими

зустрічами з працівниками центру зайнятості або медич!

ного закладу. Таким чином, люди отримають впев!

неність та знання, необхідні для того, щоб рухатися далі

[1; 3; 4].

Ми вважаємо, що в разі існування віртуальних

співтовариств певної спрямованості, держава повинна

підтримувати їх роботу, а не створювати аналогічні. Та!

кож держава повинна виступати в ролі ініціатора й ак!

тивного учасника створення нових віртуальних співто!

вариств. Це може виражатися у:

— визначенні переліку рекомендованих цифрових

засобів для роботи віртуального співтовариства;

— створенні методичних рекомендацій щодо роз!

гляду проблем;

— наданні можливості підтвердити особистість, ста!

тус (наприклад, студент, державний службовець тощо),

професію (вчитель, медик тощо) учасників віртуальних

спільнот;

— проведенні тренінгів з підвищення цифрових на!

вичок громадян.

Також держава може сприяти обміну інформацією

між віртуальними співтовариствами:

— проводячи аналіз даних, необхідних для обгово!

рень;

— надаючи співтовариствам актуальну і релевант!

ну інформацію щодо прийнятих органами влади рішень;

— сприяючи збору інформації, що можна порівня!

ти, надаючи стандарти і платформи (також мається на

увазі єдиний API, що використовується при обміні

інформацією з віртуальними співтовариствами).

При взаємодії органів влади з громадянами за до!

помогою віртуальних співтовариств не варто забувати

про те, що надаючи якийсь сервіс або платформу для

обговорень в цифровій формі, необхідно також нада!

вати її аналог у звичному для більшості громадян ви!

гляді. Адже віртуальні співтовариства є лише одним з

інструментів взаємодії. Також варто врахувати го!

товність громадян до взаємодії в кіберпросторі. Необ!

хідно оцінити її і якщо вона виявиться низькою, то слід,

наприклад:

— навчати громадян користуванню комп'ютером,

пристроями комунікацію, соціальними медіа тощо;

— розвивати та популяризувати систему надання

ЕПП;

— знизити цифровий розрив;

— провести інформатизацію сіл тощо.

Однак не варто ставити онлайн!деліберацію та збір

й аналіз думок і ідей за допомогою віртуальних співто!

вариств на останнє місце в вищевказаному списку.

Кіберпростір та процес віртуалізації впливають на

суспільні відносини вже сьогодні.

Отже, робота з віртуальними співтовариствами

може вестися за наступними напрямками:

— формування та вдосконалення ЕПП;

— аналіз громадської думки;

— спільна розробка політики.

Що стосується онлайн!деліберації, то існує ри!

зик надмірного акцентування уваги на цифрових за!
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собах зв'язку, що, враховуючи охоплення населен!

ня цифровими технологіями, відверне людей від

участі у демократичних процесах. Іншою проблемою

може бути й те, що процеси спільної розробки пол!

ітики ніяк не будуть включені в систему існуючих

державних онлайн каналів. Замість цього вони про!

ходитимуть, наприклад, на окремих спеціалізованих

порталах [2].

Якщо перераховані вище проблеми будуть вирішені,

спільна розробка політики в поєднанні з відкритим до!

ступом до державних даних і застосуванням належної

методології зможе зрівняти громадян у тому, що сто!

сується їх комунікації з державою.

Наприклад, Інститут відкритих даних (Open Data

Institute) у Великобританії спільно з компанією "Tele!

fonica Dynamic Insights Telefonica" розробив інструмент,

що дозволяє людям зрозуміти причини та наслідки зак!

риття пожежних станцій в Лондоні [5]. Зіткнувшись з

питанням закриття шкіл, місцеві органи влади Чикаго

відкрили доступ до певних наборів даних та допомогли

громадам розробити інструмент, що робить порівняль!

ний аналіз успішності учнів у школах та аналіз їх гео!

графічної близькості. Таким чином, громадяни змогли

скласти обгрунтовану думку і донести її до органів вла!

ди, що в підсумку призвело до прийняття більш зваже!

ного рішення [7].

Надання громадянам нових каналів комунікації з

органами влади і впливу на прийняття ними рішень є

однозначно позитивним явищем. Що стосується органів

влади, то тут не все так однозначно.

Створення та впровадження описаних раніше про!

цесів тісно пов'язано з реформуванням публічних орга!

нізацій і збільшенням витрат на їх технічне оснащення,

бо вони мають відповідати новим потребам громадян.

Крім цього, необхідним є навчання працівників органів

влади роботі з відповідними ІКТ та впровадження в усіх

органах влади єдиних стандартів впровадження і вико!

ристання ІКТ. Всі ці питання ускладнюються у зв'язку із

тенденцією до аутсорсингу в публічних організаціях

всього того, що стосується ІТ.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, для успішного функціонування механізму

взаємодії органів влади з громадянами на базі концепції

цифрового врядування, держава повинна потурбуватись

про навчання населення цифровим навичкам, перегля!

нути принципи доступу до державних даних у сторону

більшої їх відкритості та простоти доступу для грома!

дян, всебічно сприяти більш активній участі громадян у

розробці політики та ЕПП. Слід також зазначити, що

швидкість "цифрової адаптації" органів влади до нових

видів комунікації та потреб суспільства повинна бути

адекватна змінам, що відбуваються.

Предметом подальших наукових досліджень по!

винні стати інші втілення механізму взаємодії органів

влади з громадянами в умовах віртуалізації суспільних

відносин.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування позитивного іміджу органів державної вла!

ди є складним та багатофакторним феноменом. Саме че!

рез діяльність органів влади та окремих політиків, громадсь!

ких діячів, державних службовців формується довіра насе!

лення до них, що впливає на комунікації в суспільстві.

Відкритість, прозорість, ефективність, результативність,

позитивні зрушення є головними принципами формування

європейських стандартів системи державного управління.

Тому актуалізується питання формування позитивного

іміджу органів державної влади, популяризація європейсь!

ких засад функціонування системи державного управління.

УДК 35.078

К. С. Глущенко,
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Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКОCМЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО
ПОНЯТІЙНОCКАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ
ІМІДЖУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ З
ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINATIONAL APPARATUS
OF THE GOVERMENTAL POLITICAL IMAGE IN SYSTEM OF CIVIL SOCETY
COMMUNICATIONS

У статті проаналізовані поняття "імідж", "імідж державної служби", "імідж державного служ#
бовця", "імідж органів державної влади", "імідж центральних органів виконавчої влади". Авто#
ром здійснено системний аналіз зазначених понять, визначено складові іміджу. Крім того, у
статті обгрунтовано, що імідж центральних органів виконавчої влади — сформований образ
центральних органів виконавчої влади, який здійснює влив на формування суспільної думки
населення щодо діяльності та результатів роботи цих органів через канали комунікації цент#
ральних органів виконавчої влади та громадськістю.

The article analyzes the concept of "image", "image of the public service", "the image of a public
servant," "the image of bodies of state power," "the image of the central bodies of executive power."
The author carried out a systematic analysis of these concepts are defined components of image.
Furthermore, the article is justified, that the image of the central executive bodies — established
image of the central executive authority exercising influence on the formation of public opinion about
the activities and results of these bodies through the communication channels of central executive
authorities and the public.

Ключові слова: імідж, імідж державної служби, імідж державного службовця, імідж органів державної

влади, імідж центральних органів виконавчої влади, складові іміджу центральних органів виконавчої влади.

Key words: image, the image of the public service, the image of the civil servant, the image of public authorities, the

image of the central executive bodies constituting the image of the central bodies of executive power.

Перед органами державної влади на сучасному етапі

державотворення стоїть важливе завдання вироблення

дієвого механізму співпраці з громадськістю. Таким ме!

ханізмом виступає позитивний імідж органів державної

влади, який є якісним показником ефективності їхньої

діяльності, створює можливість забезпечення підтрим!

ки управлінських рішень серед широких верств населен!

ня.

Проблеми формування позитивного іміджу розгляда!

ються з точки зору формування певного типу (типажу) по!

ведінки, який часто не відповідає реальності та є в деяких

випадках ілюзорним.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні теоретичні засади іміджу держави, держав!

ної влади, державної служби аналізують багато украї!

нських вчених, у тому числі: В. Авер'янов, А. Акайомо!

ва, Ю. Битяк, А. Бойко, В. Дрешпак, С. Дубенко, Т. Га!

ман, Т. Желюк, Д. Кіслов, С. Колосок, І. Колосовська,

О. Лазор, Н. Ларіна, М. Логунова, О. Луцький, І. Панте!

лейчук, С. Серьогін, Т. Федорів, О. Чечель та ін. Зазна!

чені автори аналізують поняття іміджу, репутації, авто!

ритету, класифікації іміджу у сучасній науці, канали фор!

мування та розвитку іміджу, у тому числі іміджу держав!

ної служби, державних службовців, органів державної

влади та місцевого самоврядування тощо. Водночас

відсутній системний аналіз поняття "іміджу центральних

органів виконавчої влади в системі комунікації з грома!

дянським суспільством", визначення цього поняття, а

також з'ясування складових іміджу центральних органів

виконавчої влади в системі комунікації з громадянським

суспільством.

У зв'язку з цим постає проблеми здійснення системно!

го аналізу понять "імідж", "імідж державної служби", "імідж

державного службовця", "імідж державних органів влади",

"імідж держави" та з'ясування співвідношення між цими

поняттями.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є комплексний аналіз теоретико!методо!

логічних підходів до понятійно!категоріального апарату

іміджу центральних органів виконавчої влади в системі ко!

мунікації з громадянським суспільством.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "імідж", "імідж органів державної влади",

"імідж держави", "імідж державного службовця", "імідж

посадової особи місцевого самоврядування" та ін. розгля!

даються багатьма вченими з різних галузей науки, у тому

числі політологами, філософами, істориками, соціологами,

психологами.

Часто поняття "імідж" ототожнюють з дефініціями "ре!

путація", "авторитет", "престиж". Так, український дослід!

ник О. Луцький вважає, що імідж є формою прояву автори!

тету та його продовженням у вигляді посилення переваг або

ж прояву недоліків [8]. Престиж і імідж є важливими скла!

довими одного цілого, оскільки позитивний імідж формує

престиж певного роду діяльності. У той же час, репутація —

складний процес, який поступово формується через ефек!

тивність та результативність діяльності, а імідж в цьому ви!

падку виступає лише підсиленням зовнішніх образів репу!

тації.

Тепер проаналізуємо теоретичні підходи до поняття

"імідж" у науковій літературі.

Український дослідник І. Пантелейчук аналізує історич!

ну ретроспективу трансформації іміджу органів державної

влади, починаючи аналіз з часів Давньої Греції [9]. І. Кри!

нична розглядає підходи до формування іміджу державно!

го службовця [5]. На думку С. Серьогіна, поняття "імідж

держави, державної влади" є корпоративним уявленням

громадян, яке формується в громадській думці творами

мистецтва, ЗМІ та PR!технологіями та інтегрується як з ок!

ремих образів державних осіб, так і з оцінок діяльності гілок

і органів влади, стану загальнодержавної політики та рівня

її соціальної спрямованості [16, с. 29].

У сучасній науковій літературі є низка підходів до виз!

начення його змісту. Серед них можна виділити такі:

— штучна імітація та подання зовнішньої форми будь!

якого об'єкта, особливо особи (тлумачний словник Вебсте!

ра);

— стереотипізований образ конкретного об'єкта чи яви!

ща, що склався в масовій свідомості;

— набір певних якостей, з якими люди асоціюють осо!

бу, предмет чи явище;

— образ, який здатний додавати предмету чи явищу

властивості і характеристики їм не притаманні, перетворю!

ючи їх у головні і тим самим радикально змінювати уявлен!

ня про них;

— звернене зовні "Я" людини, тобто її публічне "Я" (осо!

бистість людини в очах оточуючих її людей) [10, с. 5].

Імідж — це результат і конкретна форма відображен!

ня предметів і явищ у світосприйнятті людини, тобто

відчуття, уявлення, поняття, які на основі цього форму!

ються, і висновки, що робляться. Виходячи з цього, мож!

на стверджувати, що кожному об'єкту притаманний пев!

ний імідж, "забарвленість", "упізнаваність". Навіть те, що

його немає, вважає професор Г.Г. Почепцов, — теж імідж

[13, с. 22].

До основних ознак іміджу можна віднести: 1) спрощен!

ня з об'єктом, публічним портретом якого він є, та на

відміну від сталого портрета, перебуває весь час у динаміці;

2) відповідність рекламованому об'єкту, однак не ототож!

нення з ним; 3) перебування посередині між реальним та

бажаним, сприйняттям та уявою [2, с. 13].

Аналіз літератури з проблематики дає підстави за!

значити, що імідж — це зовнішня форма будь!якого об!

'єкта чи явища (товару, інституту, людини тощо) або уяв!

лення про них, яке цілеспрямовано, свідомо формуєть!

ся в масовій свідомості за допомогою пабліситі, рекла!

ми або пропаганди. Отже, імідж — це результат і конк!

ретна форма відображення предметів і явищ у світосп!

рийнятті людини, тобто відчуття, уявлення, поняття, які

на основі цього формуються, і висновки, що робляться

[2—10].

Щодо іміджу організації, то найбільш загальні його виз!

начення зводяться до того, що це уявлення громадськості,

яке цілеспрямовано формується у масовій свідомості за

допомогою системи зв'язків з громадськістю та її інстру!

ментів (пабліситі, реклами, пропаганди тощо).

Імідж з погляду соціології — мистецтво управління вра!

женням. У політичних науках та комунікативістиці — імідж

це набір певних якостей, які люди асоціюють з певною інди!

відуальністю політика; імідж — це уявлення про те, яким має

бути лідер [12, с. 5].

Г. Почепцов виокремлює особливий тип персонального

іміджу!імідж!репутацію, коли клієнт самостійно формує

образ шуканого об'єкта довіри під впливом реклами [13, с.

15].

У державному управлінні визначено такі поняття, як

"імідж органів державної влади", "імідж державної служ!

би", "імідж державного службовця", "політичний імідж".

Н. Ларіна аналізує поняття "політичний імідж", який є

образом суб'єкта політики, що цілеспрямовано формуєть!

ся і покликаний здійснити емоційно!психологічний вплив на

об'єкти політики з метою популяризації самої політики чи

діяльності [6, с. 21].

У політичному маркетингу імідж є комплексом заходів

для підвищення адекватності кандидата його потенційному

електорату, що пов'язане із завданням його "просування"

на політичному ринку. Близьким до цього є тлумачення Є.

Ромата, який наголошує на необхідності впровадження еле!

ментів маркетингу у практику державного управління. Зок!

рема, маркетинг державного управління він вважає галуз!

зю некомерційного маркетингу, що становить сукупність

відносин між суб'єктами державного управління та спожи!

вачами результатів їх діяльності, яка характеризується спря!

мованістю на задоволення потреб об'єктів маркетингу в

обмін на їх підтримку [7, с. 260].
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На думку Луцького О., імідж державної служби — це

комплексне уявлення про державну службу, що скла!

дається на основі збереженої у пам'яті інформації про її

візуально!вербальний, діяльнісний та емоційний образ,

може змінюватися відповідно до зовнішніх обставин, і що

в цілому визначає ставлення населення до держави [8, с.

42].

На думку І. Сімеоніді, найважливішими чинниками, що

впливають на формування іміджу державної служби, є

діяльність засобів масової інформації, кадрова політика як

складова механізму його формування та організаційна куль!

тура [15, с. 145]. Якщо кадрова політика і організаційна куль!

тура є традиційними складовими і іміджу, і репутаційного

менеджменту, матеріали у ЗМІ є реакцією на діяльність

органів державної влади, більше того, формування іміджу

державної служби не є і не може бути прямою функцією

ЗМІ.

Імідж державного службовця — сприйняття дер!

жавного службовця з боку громадськості, колег, кері!

вництва та ін. Водночас імідж державного службовця

— це показник рівня довіри громадськості до влади

[14].

Імідж державної установи — комплексний образ, що

складається із зовнішніх та внутрішніх елементів сприйнят!

тя, формування якого спрямовується на суспільну свідомість

різних груп аудиторії шляхом актуалізації низки конкрет!

них характеристик з метою створення сприятливих умов

щодо позитивної оцінки населенням діяльності організації

[1].

На думку С. Колоска, імідж органів державної влади —

це зовнішня форма органу влади, її "вивіска", "фасад", ав!

торитет — системний набір набутих досягнень.

Складовим елементом механізму формування позитив!

ного іміджу органів державного управління без сумніву ви!

ступають засоби масової комунікації [3, с. 85].

Імідж корпоративний відображає взаємодію співро!

бітників системи органів державної влади. Співробіт!

ники (внутрішня громадськість) справляють великий

вплив на сприйняття органу державної влади зовнішні!

ми групами (широкою громадськістю). Тому важливо

звертати увагу на способи комунікації державних служ!

бовців, які належать до різних рівнів ієрархії. Спосіб

взаємодії різних людей, форми спілкування між ними,

методи, за допомогою яких керівництво знаходить

спільну мову з підлеглими, формують відповідну куль!

турну атмосферу, яка, у свою чергу, впливає на повед!

інку співробітників у стосунках одним із одним та людь!

ми за межами організації [4, с. 308]. Водночас форму!

вання публічного та корпоративного іміджу тісно пов'я!

зані між собою.

На думку науковця С. Колоска, структура іміджу цент!

ральних органів виконавчої влади включає вісім складових

компонентів:

1. Діловий імідж організації — це уявлення про органі!

зацію як суб'єкта ділової активності (сюди входить повнота

і своєчасність наданих послуг громадянину).

2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя,

суспільний статус і деякі особистісні психологічні характе!

ристики.

3. Внутрішній імідж організації — це уявлення про куль!

туру організації, її соціально психологічний клімат.

4. Імідж керівника включає уявлення про можливості,

ціннісні орієнтації, психологічні характеристики і зовнішність

керівників.

5. Імідж персоналу — це узагальнене уявлення про пер!

сонал, фахову компетентність, що включає мобільність,

точність виконання роботи, інформованість, висококваліф!

іковану фахову підготовку, культуру спілкування, соціаль!

но!психологічні характеристики співробітників, а також їх

соціально!демографічні й фізичні дані.

6. Візуальний імідж організації — це уявлення про

організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксу!

ють інформацію про інтер'єр офісу, приймальню керівни!

ка, кабінет, символіку організації.

7. Соціальний імідж організації — це уявлення широ!

ких кіл громадськості про соціальні цілі й роль організації в

житті громадськості.

8. Імідж послуги — це уявлення людей стосовно особ!

ливих характеристик якими є ці послуги [3, с. 87].

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що імідж

центральних органів виконавчої влади — це штучно або при!

родно сформований образ центральних органів виконавчої

влади, який здійснює влив на формування суспільної думки

населення щодо діяльності та результатів роботи цих органів

через канали комунікації центральних органів виконавчої

влади та громадськістю.

Імідж центральних органів виконавчої влади не є су!

купністю іміджів державних службовців, які працюють в

цих органах, оскільки імідж органи влади формується че!

рез колективні результати діяльності, а також ефектив!

ності комунікації між центральним органом виконавчої

влади та громадськістю. Водночас на імідж центральних

органів виконавчої влади впливає імідж керівництва заз!

начених органів, а також показники діяльності, які висві!

тлені через засоби масової комунікації, Інтернет!видан!

ня.

До складових іміджу центральних органів виконавчої

влади в системі комунікації з громадянським суспільством

слід віднести: по!перше, прообраз іміджу (тобто суб'єкт,

який є носієм іміджу, або суб'єкт, для якого його створю!

ють); по!друге, реципієнт іміджу — суб'єкт, для якого цей

імідж створюють і в уяві якого він існує; по!третє, аудито!

рія іміджу — соціальна група, для якої імідж створюють

[10].

Якість формування іміджу центральних органів виконав!

чої влади залежить від: по!перше, якісного плану та стра!

тегії комунікації щодо формування позитивного іміджу; по!

друге, діяльності прес!центрів органів влади, які мають

здійснювати постійний моніторинг публікацій, виступів,

інтерв'ю, прес!конференцій тощо про центральний орган

виконавчої влади, а також дбати про подальші кроки щодо

формування іміджу; по!третє, особистості керівника цент!

рального органу виконавчої влади та його публічної діяль!

ності.

Проведений аналіз свідчить, що встановлення довіри

між громадянами та владою і на цій основі консолідація сус!

пільства є однією з найгостріших проблем у сфері управлі!

нської діяльності, а відтак і в процесі формування іміджу

центральних органів виконавчої влади. У процесі формуван!

ня іміджу центральних органів виконавчої влади слід вихо!

дити з того, що імідж має бути спрямованим не лише на по!

долання недовіри до цих органів, рівень якої продовжує

залишатися досить високим, а й на руйнування відчуження

суспільства від суб'єктів влади.

ВИСНОВКИ
У статті проведено системний аналіз понять "імідж",

"імідж державного службовця", "імідж державної служби",

"політичний імідж".

Автором обгрунтовано, що поняття "імідж центральних

органів виконавчої влади" — це штучно або природно сфор!

мований образ центральних органів виконавчої влади, який

здійснює влив на формування суспільної думки населення

щодо діяльності та результатів роботи цих органів через

канали комунікації центральних органів виконавчої влади

та громадськістю.
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Водночас виявлено, що імідж центральних органів

виконавчої влади не є сукупністю іміджів державних

службовців, які працюють в цих органах, оскільки імідж

органів державної влади формується через колективні

результати діяльності, а також ефективність комунікації

між центральним органом виконавчої влади та громадсь!

кістю.

До складових іміджу центральних органів виконавчої

влади в системі комунікації з громадянським суспільством

можна віднести: прообраз іміджу; реципієнта іміджу; ауди!

торію іміджу.

Якість формування іміджу центральних органів виконав!

чої влади залежить від: по!перше, якісного плану та стра!

тегії комунікації щодо формування позитивного іміджу; по!

друге, діяльності прес!центрів органів влади; по!третє, осо!

бистості керівника центрального органу виконавчої влади

та його публічної діяльності.

У перспективі подальших наукових розвідок передба!

чається проаналізувати основні механізми формування по!

зитивного іміджу центральних органів виконавчої влади,

визначити проблеми формування позитивного іміджу цент!

ральних органів виконавчої влади.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нестабільність банківської системи держави веде до

порушення нормального функціонування її економіки і

дестабілізує соціальну і політичну ситуацію. У зв'язку з

тим, що банки в основному оперують не власними, а саме

залученими засобами повинна існувати ефективна сис!

тема контролю за тим, щоб ризики, що приймаються бан!

ком, не перевищували розумних меж.

Нині рівень теоретичної розробки питань організації

банківського нагляду як і раніше недостатній, досвід за!

рубіжних країн науково не узагальнений, а комплексне

вивчення існуючих систем банківського нагляду до цих

пір відсутнє. Крім того, законодавча і нормативна база

даної сфери банківської справи вимагає вироблення кон!

кретних рекомендацій щодо підвищення її ефективності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам організації нагляду за діяльністю банків

присвячено чимало праць економістів і фахівців банкі!

вської справи, перш за все зарубіжних. У їх числі

можна відзначити роботи О.В. Васюренка, Т.П. Ґудзь,

УДК 351.72:336.1

В. В. Лещенко,
головний економіст Департаменту фінансового моніторингу,
Національний банк України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО
НАГЛЯДУ: СТРУКТУРА, МОДЕЛІ,
ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ

V. Leshchenko,
chief economist of the Department of financial monitoring, National Bank of Ukraine, Kiev

MODERN ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF BANKING SUPERVISION

У статті досліджено особливості організації системи банківського нагляду. Визначено, що
організація системи банківського нагляду становить собою комплекс заходів, за допомогою
яких держава, через центральний банк, забезпечує стабільне та безпечне функціонування бан#
ківської системи, запобігає кризовим явищам у банківській сфері, захищає інтереси вкладників
і кредиторів. Розглянуто ідею щодо створення мегарегулятора ринку фінансових послуг, до
повноважень якого віднесено здійснення банківського нагляду. Обгрунтовано необхідність по#
дальшого удосконалення існуючої системи банківського нагляду.

In the article the features of modern systems of banking supervision. Determined that the
organization of banking supervision is a system of measures by which the state, through the central
bank, provides a stable and secure functioning of the banking system to prevent crises in the banking
sector, protecting the interests of depositors and creditors. Consider the idea of creating mega
regulator financial market, whose powers attributed banking supervision. The necessity of further
improvement of the existing system of banking supervision.

Ключові слова: система банківського нагляду, ефективний банківській нагляд, моделі регулювання та

нагляду, мегарегулятор.

Key words: system of banking supervision, banking supervision effective model of regulation and supervision,

mega regulator.

В.В. Коваленка, О.М. Костюка, М. Лін, А.М. Мороза,

О.В. Муричева, М. Олсена, Г. Омета, М.Ф. Пудовкіної,

М.І. Савлука, О. Хаб'юка і багато інших.

Питання побудови ефективного банківського на!

гляду висвітлені, зокрема, у працях українських учених

Б.П. Адамика, О.І. Кірєєва, В.Л. Кротюка, А.М. Мороза,

С.В. Мочерного, А.А. Пересади, Л.О. Примостки, А.П. Яце!

нюка та західних учених Р. Бернда, Ед. Дослана, Б. Ед!

вардса, Ж. Матука, П. Роуза, К. Редхарда, Дж. Синки,

Е. Хелферта та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити особливості організації сучасних систем

банківського нагляду та обгрунтувати необхідність її по!

дальшого вдосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Банківський нагляд у широкому розумінні є систе!

мою, яку використовує уряд для того, щоб гарантувати

стабільність фінансової системи, її безпеку. Щоб бути

ефективним, банківський нагляд має ставити перед со!

бою чіткі завдання, зрозумілі усім, хто визначає еконо!
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мічну політику, а також тим, хто безпосередньо здійс!

нює контроль банків.

У сучасному розумінні поняття "система" — це

цілісність, що складається з частин, поєднання взаємо!

пов'язаних і взаємозалежних елементів, здатних створю!

вати та підтримувати єдність. Кожна система має основні

характеристики:

— елементи — найменша частина системи, внутріш!

ня структура якої може не враховуватися при розгляді

системи в цілому;

— зв'язки — різноманітні залежності та взаємодії

елементів, які визначають необхідність їх існування,

місце та значення в системі;

— межа — окреслюється зв'язками елементів сис!

теми, які визначають її цілісність та відносну відокрем!

леність від середовища;

— середовище — сукупність суб'єктів, об'єктів і чин!

ників за межею системи, взаємопов'язаних з її елемен!

тами або з нею в цілому [1, с. 59].

Ефективний банківський нагляд грунтується на адек!

ватній законодавчій та методологічній базі банківсько!

го нагляду. Діяльність служби банківського нагляду дає

позитивні результати лише тоді, коли вона підкріплена

міцним законодавством і чіткими правилами регулюван!

ня банківської діяльності. При цьому правова інфраст!

руктура банківського контролю може змінитися залеж!

но від країни, але у багатьох випадках вона повинна

містити три рівні [2]:

1. Законодавство. Законодавчий акт чи банківське

законодавство, яке прийняте парламентом чи еквівален!

тним органом, дає широкі офіційні права контролюю!

чим органам. Якщо в таке законодавство вносяться по!

правки або воно повністю переглядається, це спричиняє

масштабний законодавчий процес.

2. Серії регулятивних правил. Визначення інтерпре!

туючих вимог або обмежень, які вносяться органами на!

гляду відповідно до їхніх повноважень. Приклади вклю!

чають правила регулювання достатності капіталу банку

чи кредитування банком своїх директорів.

3. Роз'яснення політики. Це може бути інтерпрета!

ція чи роз'яснення, що надається наглядовим органом

для деталізації своїх дій щодо застосування законодав!

ства або регулятивних правил.

Отже, законодавча інфраструктура має надати цен!

тральному банку права й повноваження для виконання

своїх завдань щодо розумного банківського нагляду від

створення до процесу ліквідації банку, якщо необхідно.

Пруденційне регулювання можна сприймати як обме!

ження, що накладаються на банки та інші фінансові інсти!

тути, а також як ліміти, що визначаються для них з метою

гарантії безпеки і сталості при захисті вкладників. Оск!

ільки не існує системи, яка гарантувала б безпеку і сталість

банку на всі випадки, то лише розумне регулювання, яке

правильно організоване і добре запроваджується в жит!

тя, може допомогти запобігти чи принаймні обмежити

втрати, що заподіяні банку недбалим керівництвом.

Пруденційне регулювання має бути справедливим і

послідовно впроваджуватися в життя, створюючи ринок

конкуренції між банками, щоб забезпечувати ефек!

тивність розумного регулювання. Орган банківського

нагляду повинен мати право з'ясовувати питання із сум!

нівними банками на власний розсуд. Розумне регулю!

вання, як правило, фокусується на таких сферах: ліцен!

зування нових банків та інших фінансових інститутів; до!

статність капіталу; обмеження на кредитні операції; ви!

моги ліквідності.

У кожній країні діє своя система правових актів, що

регламентує різні аспекти банківської діяльності, робо!

ту небанківських кредитно!фінансових установ, фондо!

вих бірж тощо. Цій особливості розвитку та становлен!

ня національного банківського і фінансового законодав!

ства, форм та методів здійснення контролю за роботою

банків сприяють особливості історичного розвитку та

вплив різних політико!економічних чинників [3, с. 13—

14].

Існують різні системи організації банківської діяль!

ності. Крім операцій щодо залучення внесків і видачі кре!

дитів, банки в країнах!членах ЄС часто здійснюють

платіжні операції (готівкові і безготівкові, як усередині

країни, так і за кордоном), а також операції із цінними

паперами, що передбачають, зокрема, зберігання цих

цінних паперів (послуги з довірчого зберігання цінних

паперів). Слід розрізняти так звані універсальні банки і

спеціалізовані банки. Універсальні банки здійснюють все

вказані вище види діяльності в рамках однієї юридичної

особи, тоді як спеціалізовані банки зазвичай обмежують!

ся якою!небудь однією або декількома спеціалізовани!

ми функціями, наприклад, такими, як надання іпотечних

позик [4 с. 125].

Нині в рамках ЄС існують різні моделі ведення на!

гляду за фінансовим сектором. Одна з них припускає зо!

середження наглядових повноважень в центральному

банку, інша — існування спеціального єдиного держав!

ного наглядового органу, третя є поєднанням елементів

першої і другої моделі. Втім, жодна з моделей не може

розглядатися як теоретично переважна або оптималь!

на. Кожна країна повинна вибрати модель, яка буде

здійснена з політичної точки зору, ефективна і дієва, і

яка відповідатиме фінансовій структурі цієї країни.

Банківський нагляд у країнах з розвинутою економ!

ікою існує в різних формах понад сто років, зокрема у

Сполучених Штатах Америки, а також країнах Північної

Європи. Протягом останніх 15—20 років майже усі дер!

жави світу визнали, що банківський нагляд відіграє клю!

чову роль як у фінансовому секторі економіки, так і в

цілому в економіці.

З інституційної точки зору, можна виділити три гру!

пи країн, відмінних у способах організації побудови на!

глядових систем, місцем і роллю центрального банку в

цих системах [3, с. 12]:

— країни, в яких наглядова діяльність здійснюється

лише центральним банком: Україна, Австралія, Великоб!

ританія, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Італія, Нова Зелан!

дія, Португалія;

— країни, в яких наглядова діяльність здійснюється

центральним банком спільно з іншими органами: США

— Федеральна резервна система спільно з міністерством

фінансів, незалежним агентством і Федеральною кор!

порацією страхування депозитів; Швейцарія — цент!

ральний банк спільно з банківською комісією; Німеччи!

на — Бундесбанк спільно з Федеральною службою кре!

дитного контролю;

— країни, в яких наглядова діяльність здійснюється

не центральним банком, а іншими органами: Данія, Ка!

нада, Люксембург, Швеція, Австрія, Фінляндія, Норве!

гія.

Кожна система банківського регулювання та нагля!

ду у світі має такі складові: орган, який виконує роль ре!

гулятора, функції і об'єкти регулювання. Ці три компо!

ненти часто розглядаються як основні класифікаційні оз!

наки, за якими групують національні системи фінансо!

вого регулювання та нагляду. Класичним прикладом є
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групування національних систем фінансового регулю!

вання та нагляду за ознакою "секторального охоплен!

ня", тобто з фокусуванням на об'єктах регулювання. Як

відомо, фінансова система практично кожної країни

включає банківський сектор, фондовий сектор і сектор

страхування, які поширюються з різним ступенем кон!

центрації функції національних органів регулювання та

нагляду. Відповідно до цього виділяють три основні мо!

делі організації банківського регулювання та нагляду:

"єдиного фінансового органу управління", модель "двох

вершин" та "секторна" модель.

Перша модель — модель "єдиного фінансового

органу управління" (single financial authority). Згідно з

цією моделлю регулювання і нагляд за всіма секторами

національної фінансової системи, зокрема банківським,

сектором страхування та цінних паперів, здійснюється

єдиним наглядовим органом.

Єдиний орган регулювання несе відповідальність за

стійкість фінансової системи країни і забезпечує засто!

сування уніфікованих підходів і механізмів банківсько!

го нагляду. Дана модель набула свого розвитку, зокре!

ма, в Австрії, Німеччині, Японії, Швеції і Великій Бри!

танії [5, с. 72].

Друга — модель "двох вершин" ("twin peaks"). Відпо!

відно до цієї моделі об'єктом регулювання та нагляду

одного й того самого органу є два сектори фінансового

посередництва (банки і фондові компанії, банки і стра!

хові компанії, фондові і страхові компанії). Модель пе!

редбачає розподіл обов'язків на основі завдань нагляду

між двома різними органами влади у такий спосіб, що

один із них забезпечує пруденційний нагляд, а другий

— займається питаннями прозорості ведення бізнесу.

Дана модель є повністю прийнятою в Нідерландах,

яка визначається спробою регулятора досягти, з одно!

го боку, макро! і мікропруденційної стабільності, а з дру!

гого — захистити права інвесторів незалежно від виду

їх діяльності.

Третя модель нагляду — "секторна", коли за здійс!

нення нагляду в кожному конкретному фінансовому сек!

торі відповідає спеціальний орган.

За останніми даними, отриманими на основі аналізу

результатів досліджень організації банківського регулю!

вання і нагляду в 95 країнах світу, проведеними аналіти!

ками Європейського центрального банку більшість країн

(38 країн) віддають перевагу "секторній" моделі нагля!

ду. У 29 країнах використовується модель "двох вер!

шин". Єдиний державний наглядовий орган, що відпові!

дає за діяльність всієї фінансової системи в цілому, ство!

рений у 28 країнах світу.

В останнє десятиліття спостерігається перехід від

секторної моделі до моделей "єдиного фінансового

органу управління" та "двох вершин". Даний перехід ха!

рактерний для таких країн, як Греція, Португалія, Лит!

ва, Фінляндія, Франція. Важливою причиною цього є

постійно зростаюча потреба в координації зусиль нагля!

дових органів, що функціонують у різних фінансових

секторах країни. Дана обставина є наслідком усклад!

нення банківського бізнесу і зростання тенденцій до

створення фінансових конгломератів, діяльність яких

охоплює крім ринку банківських послуг також і ринок

страхування та ринок цінних паперів. Ці структурні зміни

привели до посилення взаємозв'язку між колис розріз!

неними видами діяльності у сфері фінансових послуг, а

отже, і до появи небезпеки, що проблеми в одному сек!

торі можуть ослабити інший сектор або навіть всю фінан!

сову систему держави. Прагнення до консолідації нагля!

дових органів виявляються і на міжнародному рівні. Воно

пов'язане з тим, що діяльність банків з кожним роком

дедалі більше виходить за межі окремої країни і набу!

ває глобального характеру [6, с. 6].

У більшості країн центральні банки несуть відпові!

дальність за системну стабільність і здійснюють пруден!

ційне регулювання і нагляд за банками. В окремих ви!

падках центральні банки виконують наглядові функції

стосовно небанківських інститутів. У світі склалося кілька

альтернативних систем організації нагляду за фінансо!

вою системою, що різняться ступенем і характером участі

центральних банків у цьому процесі, тобто чи залучені

вони в моніторинг за системою платежів, чи є гарантами

ліквідності на ринках, чи здійснюють нагляд за банка!

ми, чи забезпечують страхування депозитів, чи мають

значущу роль в забезпеченні фінансової безпеки та чи

мають антикризову програму, а головне можливості її

реалізувати. Сукупність цих і багатьох інших аналогіч!

них критеріїв дає можливість виділити три основні мо!

делі організації банківського регулювання.

Одна з наведених моделей припускає зосереджен!

ня регуляторних повноважень у центральному банку,

друга — існування незалежного спеціального органу в

тісному зв'язку з центральним банком та міністерством

фінансів, а третя — передбачає створення мегарегуля!

тора.

Перша модель грунтується на закріпленні в законо!

давчому порядку за центральним банком виключних по!

вноважень у сфері регулювання та нагляду за банківсь!

кою діяльністю. Дана модель була історично доміную!

чою і розглядалася як переважна в багатьох країнах світу

з моменту виникнення банківської наглядової практики.

З огляду на низку причин, з яких найбільш вагомими є

можливий конфлікт інтересів між цілями грошово!кре!

дитної політики і банківського нагляду, надмірна кон!

центрація економічної влади тощо, ця модель уже втра!

тила свої позиції, хоча, як і раніше, є затребуваною. Цен!

тральний банк наділяють функціями регулятора банкі!

вської діяльності не тільки країни, що розвиваються, й

країни з розвиненою економікою, наприклад, Греція,

Португалія, Іспанія.

Як було зазначено вище, існує іще модель "двох вер!

шин". Ця модель припускає, що функції регулювання та

нагляду виконують кілька спеціалізованих органів за без!

посередньої участі центрального банку і міністерства

фінансів. Прикладом такої організації банківського ре!

гулювання може бути відповідна модель у США, яка

відрізняється від аналогічних систем інших країн своєю

досить складною структурою.

Нагляд і регулювання діяльності комерційних банків

у США здійснюють в основному три органи [7, с. 257]:

1) Федеральна резервна система;

2) Федеральна корпорація страхування депозитів;

3) Управління контролера грошового обігу.

Ці організації є основними, але не даними регулято!

рами фінансової системи США, і між ними існує угода

про виключення дублювання функцій. Нагляд за ощад!

ними банками та кредитними спілками здійснюється дво!

ма додатковими наглядовими органами: Управлінням з

нагляду за ощадними установами (Office of Thrift

Supervision) і Національною асоціацією кредитних спілок

(National Credit!Union Association). Крім того, створені

й успішно функціонують наглядові органи штатів та інші

органи федерального значення.

Третя модель характеризується повним делегуван!

ням функцій регулювання єдиному органу регулювання
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фінансового ринку — мегарегулятору. Така модель

прийнята в 28!х країнах світу: Австрії, Німеччині, Великій

Британії, Бельгії, Швейцарії, Польщі, Словаччині, Чехії

Данії, Ісландії, Ірландії, Угорщині, Казахстані, Латвії,

Мальті, Нікарагуа, Норвегії, Південній Кореї, Швеції,

Японії, Естонії, Бахрейні, Саудівській Аравії, Бермудах,

Кайманових островах, Мальдівах, Гібралтарі та Сінга!

пурі. При цьому в більшості країн функції нагляду відок!

ремлені від центрального банку і передані мегарегуля!

тору. Винятком є Сінгапур, Чехія та Словаччина, у яких

повноваження мегарегулятора закріплені за централь!

ним банком та Ірландія, де мегарегулятор створений на

базі автономного підрозділу центрального банку.

Необхідно сказати, що у світовій практиці не існує

шаблону мегарегулятора — немає ні певних норм регу!

лювання, ні стандартів побудови інституційної структу!

ри. Характер взаємодії між єдиним наглядовим органом

і центральним банком також не має однозначного трак!

тування й оцінки. У всіх країнах підходи до вирішення

взаємодії цих органів управління мають свою специфі!

ку. Наприклад, у Великій Британії Управління фінансо!

вих послуг [8, с. 121] створене як мегарегулятор у 1997

р., поетапно об'єднало 11 різних наглядових структур.

Управління фінансових послуг з 2000 р. є незалежним

неурядовим органом, що взаємодіє з Банком Англії і

Міністерством фінансів (Казначейством) у рамках Ко!

мітету з фінансової стабільності. У 2005 р. Управління

було наділене унітарними повноваженнями забезпечен!

ня фінансової стабільності, захисту інтересів споживачів

і недопущення злочинності у фінансовій сфері. Управ!

ління підзвітне уряду і парламенту, має великі права

приймати рішення, які є обов'язковими до виконання

всіма піднаглядовими інститутами, на яких лежить вели!

ка частка витрат щодо його утримання [9, с. 37].

У Німеччині створення мегарегулятора, навпаки, суп!

роводжувалося посиленням ролі центрального банку в

наглядовому процесі. Мегарегулятор — Федеральне

відомство з нагляду за наданням фінансових послуг

(Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin))

— виник у результаті злиття в 2002 році трьох галузевих

наглядових відомств: за кредитною системою, системою

страхування і за фондовим ринком.

Головна мета BaFin — забезпечення ефективності

всього фінансового сектору Німеччини, що, зокрема, має

на увазі забезпечення платоспроможності кредитних і

страхових установ. При цьому Бундесбанк і його регіо!

нальні структури наділені повноваженнями щодо

здійснення поточного банківського нагляду, хоча фор!

мальне право ухвалення кінцевих рішень за наслідками

нагляду закріплено за BaFin.

Бундесбанк займається збором, аналізом і оцінюван!

ням звітності банків, перевіряє забезпеченість кредит!

них установ власним капіталом і якість управління ризи!

ками.

В Ірландії мегарегулятор створений на основі нагля!

дового блоку центрального банку і є невід'ємною його

частиною. Однак незважаючи на це, мегарегулятор має

незалежний статус і свою Раду Директорів, що призна!

чається міністерством фінансів країни.

У світовій практиці навіть у разі створення мегаре!

гулятора Центральні банки продовжують прямо або

опосередковано брати участь у наглядовому процесі.

Це пояснюється тим, що будь!які проблеми в банківсь!

кому секторі розв'язуються через звернення до цент!

рального банку, зокрема як до кредитора останньої

інстанції. Таким чином, між центральним банком і відо!

собленим банківським регулятором складаються дос!

татньо тісні відносини. Тому питання про збереження

функцій банківського нагляду за центральним банком

або закріплення їх за відособленим від нього органом

управління залежить від балансу політичних сил у

країні, традиційного розподілу повноважень і регуля!

тивної культури.

Забезпечення ефективного регулювання і нагляду

на ринку фінансових послуг можливе не тільки за до!

помогою об'єднання органів фінансового регулюван!

ня під єдиним керівництвом, тобто створення мегаре!

гулятора, й через створення (виділення) спеціалізова!

них регуляторів і їх кооперацій. Головне питання тут

полягає не в тому, за ким закріплений нагляд, а в тому,

як ефективніше забезпечується взаємодія органів дер!

жавної влади у фінансовому секторі [10, с. 315]. На!

глядові органи повинні мати ефективну систему швид!

кого обміну інформацією один з одним для оцінюван!

ня сукупного ризику і вчасного вжиття відповідних за!

ходів у разі виникнення проблем у будь!якого інститу!

ту, що входить до складу фінансового конгломерата, а

також для виявлення та усунення недоліків регулятор!

ної діяльності. Це завдання є одним з основоположних

завдань, що стоять перед організацією системи банкі!

вського нагляду.

Щодо вибору тієї чи іншої моделі організації банкі!

вського регулювання в країнах світу, то останнім часом,

як підкреслювалося вище, дедалі більше простежується

тенденція до концентрації регулятивно!наглядових

функцій у руках мегарегулятора.

Водночас ідея мегарегулятора та її практичне вті!

лення має не тільки прихильників, але й критиків. Скеп!

тики створення мегарегулятора застерігають від виник!

нення цілого комплексу проблем. Насамперед це мож!

ливий конфлікт цілей регулювання різних фінансових

секторів, а також необхідність забезпечення незалеж!

ності регулятора (регулятивної, наглядової, інституцій!

ної і фінансової).

Нині не існує єдиного нормовстановлюючого орга!

ну, відповідального за видання нормативних актів, регу!

люючих наглядову діяльність на території ЄС. Проте

Євросоюз має в своєму розпорядженні законодавство у

формі нормативних актів (регламентів), які мають пря!

му юридичну силу у всіх країнах ЄС; директив, які по!

винні бути транспоновані у національне законодавство

країн!членів ЄС; а також рекомендацій, які не є юридич!

но обов'язковими для виконання країнами ЄС. Із зако!

нодавчою ініціативою виступає Європейська Комісія;

закон проходить процедуру узгодження шляхом суміс!

ного рішення за участю Європейського комітету міністрів

фінансів і Європейського парламенту.

При ухваленні регламентів і директив в Європейсь!

кому Союзі була розроблена процедура, що отримала

назву "Принцип Ламфалусси". Цей принцип, який спо!

чатку розроблявся для сектору цінних паперів, був сфор!

мульований за пропозицією "Комітету мудреців", голо!

вою якого був барон Олександр Ламфалусси.

Мета цього принципу — спростити і прискорити

складний і тривалий законодавчий процес ЄС шляхом

так званого принципу чотирьохрівневого узгодження.

У грудні 2002 року Євросоюз вирішив застосувати

принцип Ламфалусси до всього фінансового сектору

ЄС.

Згідно з принципом Ламфалусси, інститути Євросо!

юзу приймають рамкове законодавство під патронатом

Комісії ЄС (перший рівень). Комісія розробляє технічні
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способи його реалізації за допомогою чотирьох спе!

ціальних комітетів (другий рівень) [11, с. 564]:

— Європейський банківський комітет;

— Європейський комітет із цінних паперів;

— Європейський комітет із страхування і пенсійно!

го забезпечення у країнах ЄС;

— Комітет із фінансових конгломератів.

Останній розглядає питання, що відносяться до

міжгалузевих груп. Ці комітети сформовані з високопо!

ставлених представників, призначених національними

міністерствами фінансів під патронатом Європейської

Комісії. Вони ухвалюють рішення по запропонованих

Комісією заходах щодо реалізації законодавства. Ком!

ісія може самостійно затверджувати ці заходи, якщо вони

схвалені кваліфікованою більшістю членів відповідного

спеціального комітету.

ВИСНОВКИ
У різних країнах склалися власні підходи до орга!

нізації системи банківського нагляду, які залежать від

структури національної фінансової системи і визначають!

ся сукупністю чинників, різнобарв'я яких додає кожно!

му з них неповторну національну специфіку. В світі скла!

лося декілька альтернативних систем організації нагля!

ду за фінансовою системою, що розрізняються між со!

бою ступенем і характером участі центральних банків в

цьому процесі. Одна з них припускає зосередження ре!

гуляторних повноважень в Центральному банку, інша —

існування незалежного спеціального органу в тісному

зв'язку із Центральним банком та Міністерством

фінансів, третя модель регулювання — функції регулю!

вання та нагляду здійснюють наднаціональні органи ЄС

— Європейська рада з системних ризиків і Об'єднаний

комітет європейських наглядових органів, а інша — пе!

редбачає створення мегарегулятора.

У жодній країні світу немає моделі нагляду, яку мож!

на було б з упевненістю назвати панацеєю від усіх фінан!

сових криз. Жодна із існуючих моделей не може роз!

глядатися як краща чи оптимальна та не гарантує макси!

мальну ефективність регулятора. Вибір моделі органі!

зації системи банківського нагляду залежить від струк!

тури національної фінансової системи і визначається су!

купністю чинників.
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